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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา

กระบวนการสรางเครือขายการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 2) เพื่อจัดทําแผนการจัดการภัย

พิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลจากผูนําและสมาชิกกลุมผูใชน้ําใน 15 กลุม ของ

พื้นที่ลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน เก็บขอมูลโดยการสัมมนาแบบมีสวนรวม เครื่องมือที่ใช คือ แบบ

บันทึกการสัมมนา การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการจําแนกและจัดกลุมขอมูล และการวิเคราะห SWOT  

ผลวิจัยพบวา 1) กระบวนการสรางเครือขาย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้นการสรางความตระหนัก 

(2) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ (3) ขั้นการจัดตั้งองคกรเครือขาย และ (4) ขั้นการสงเสริมการขับเคลื่อนเครือขาย ผล

จากการจัดตั้งเครือขายกอใหเกิดโครงสรางเครือขายที่มีกลไกการทํางานที่ชัดเจน มีการแบงหนาที่ในแตละตําแหนง มี

กฎระเบียบเครือขาย และกองทุนเครือขาย มีการกําหนดแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มี

กิจกรรมของเครือขาย เชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมการระดมทุน กิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรม เปน

ตน และ 2) จัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มี 6 ดาน ไดแก (1) ดานเครือขายและการ

ขับเคลื่อน (2) ดานประเพณ/ีวัฒนธรรมทรัพยากรน้ํา (3) ดานพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริม (4) ดานการระดมทุน (5) 

ดานการสื่อสาร/ประชาสัมพันธและรณรงค และ (6) ดานการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ

เครือขาย ผลจากการมีแผนงานนอกจากจะใชเปนแนวทางในการดําเนินงานแลว ชุมชนสามารถนําแผนเสนอตอ

หนวยงานตางๆ เชน องคการบริหารสวนทองถิ่น กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน คณะกรรมการลุมน้ํา และแหลง

ทุนตางๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนหรือการพัฒนา  
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Abstract 

This study was participatory action research (PAR) that aims to 1) study the process of building 

water-related disaster management network and water resources management and 2) prepare the 

water-related disaster management network and water resources management plan. Informants were 

selected from leaders and members of the 15 water user groups in the Ping, Wang, Yom, Nan, and 

Upper Chao Phraya river Basins. Data collection from the seminar record. Used classify and group 

information and SWOT analysis for the qualitative data analysis. 

The research finding was as follows: 1) The network building process consisted of four steps: (1) 

awareness-raising stage (2) relationship development state (3) establishment of a network organization 

state and (4) promotion of network drive state. As a result of the establishment of the network, there 

was a network structure with a clear working mechanism. There were divided into duties according to 

their abilities, network regulations, network funds, establish a disaster management and water resource 

management plan and network activities such as learning exchange activities, fundraising activities, 

cultural traditions, etc. 2) The water-related disaster management network and water resources 

management plan consisted of 6 areas: (1) network and propulsion (2) traditions/cultures of water 

resources (3) potential development and enhancement (4) fundraising (5) communication/public 

relations and campaigning and (6) network water-related disaster management and water resources 

management. In addition to the plan to be used as a guideline for the implementation, the 

community can present the plan to various agencies for support or development such as the Local 

Administrative Organization, Department of Water Resources, Royal Irrigation Department, Basin 

Committee, or various funding sources. 

Keywords: network, water-related disaster management, water resources management, Ping, Wang, 

Yom, Nan and Upper Chao Phraya Basin 
 

คํานํา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยทางธรรมชาติ ซึ่งมีมนุษยเปนตัวการสําคัญ ทั้ง

อุทกภัย ภัยแลง ความแออัดของประชากร ฯลฯ กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่เกี่ยวของ เชน ตลิ่งพัง 

ขยะมูลฝอย น้ําเนาเสีย ลําน้ําตื้นเขินจากตะกอน รวมถึงปญหาดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งนี้จากสภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา ในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบนที่ผานมาพบวา หลายๆ ชุมชนที่ประสบกับปญหา

ดังกลาวไดพยายามแกไขปญหาตางๆ จึงไดมีบทเรียนที่ดีดังเชน กรมทรัพยากรน้ํา (2555); สัจจา และคณะ (2553, 2560

ก, 2560ข, 2561) ไดเคยศึกษาไวในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2553-2561 ในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําวัง ลุมน้ํายม 

ลุมน้ํานาน และลุมน้ําปง เห็นวาบทเรียนตางๆ ควรจะไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการประยุกตและตอยอดการ
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นําไปใชประโยชนในแตละลุมน้ํา นอกจากนี้ การกําหนดนโยบายของภาครัฐยังขาดเอกภาพ มีความซ้ําซอนในหลายๆ 

ประเด็น ขาดการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง เนื่องจากกําลังคนมีไมเพียงพอ อีกทั้งการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐมี

งบประมาณที่จํากัดตอการสนับสนุนกลุมผูใชน้ําในแตละกลุม ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากการบริหารโดยตรง ตลอดจน

มิติในเชิง ภูมินิเวศวัฒนธรรม และที่สําคัญคือ การบริหาร แบบแยกสวนของแตละลุมน้ํา ซึ่งลุมน้ําทั้ง 4 มีการเชื่อมตอกัน

ของสายน้ํา การบริหารจัดการในลุมน้ําหนึ่งยอมสงผลกระทบตอลุมน้ําทั้ง 4 สําหรับลุมเจาพระยาที่เปนจุดศูนยรวมของ

ลุมน้ําทั้ง 4 มักจะพบความขัดแยงของภาคประชาชนในการระบายน้ํา จากลุมน้ําหนึ่งไปทวมอีกลุมน้ําหนึ่ง หรือการไมยอมผัน

น้ําเพื่อบรรเทาภัยแลงใหกับลุมน้ําอื่น ดังนั้น การพัฒนาเครือขายภาคประชาชน เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคต 

นอกจากจะตองอยูบนพื้นฐานที่กอใหเกิดประโยชนในพื้นที่ลุมน้ําแลว ตองคํานึงถึง ผลกระทบที่มีตอลุมน้ําอื่นๆ อีกดวย 

คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาการพัฒนาเครือขายการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยา

ตอนบน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนเครือขายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ําปง วัง ยม นาน และ

เจาพระยาตอนบน ใหมีความยั่งยืนตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางเครือขายการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

2. เพื่อจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

กระบวนการสรางเครือขาย  

เมื่อกลุมไดกําเนิดขึ้นมาแลวและยังคงเปนกลุมอยู ตองมีการดําเนินกิจกรรมหรือดําเนินงาน เพื่อมุงสูวัตถุประสงค 

และสมาชิกเกิดความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน นฤมล (2542) ไดจําแนกกระบวนการเสริมสรางเครือขายออกเปน

ขั้นตอนตางๆ ไดแก ขั้นการตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย ขั้นการติดตอกับองคกร ขั้นการสรางพันธกรณี

รวมกัน และข้ันการพัฒนาความสัมพันธ จากแนวคิดของ ปาริชาติ และคณะ (2543) กลาววา องคประกอบที่ทําใหการ

ดําเนินงานกลุมบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก วัตถุประสงคของกลุม ขอตกลงรวมกันหรือกฎระเบียบ 

แผนและการดําเนินงาน การพัฒนาผูนําและสมาชิก การประเมินผลโดยกลุมและสมาชิกกลุม และการขยายผล ทั้งนี้ 

ปาริชาติ และคณะ (2546) กลาววา หากจะใหเปนเครือขายตองมีความรวมมือที่จะติดตอสื่อสาร ความเต็มใจที่จะ

ประสานงานกัน ไมใชเพียงแลกเปลี่ยนความคิดเทานั้น สรุป กระบวนการสรางเครือขายประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) 

การสรางความตระหนัก 2) การ ติดตอสื่อสารกับชุมชนที่จะเขามารวมเปนเครือขาย 3) การสรางพันธกรณี และ 4) การ

พัฒนาความสัมพันธ  

แผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (2557) ไดสรุปแผนการปองกันและบรรเทา   สาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2558 โดยมีการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันใน

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเสริมสราง

ศักยภาพ ใหชุมชนและประชาชนสามารถรู รับและปรับตัวกับผลกระทบจากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และ
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สามารถดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัย คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติไดกําหนดกรอบนโยบายการ

ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยแหงชาติไว 4 ดาน ดังนี้ 1) การพัฒนาและสงเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

2) การบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน 3) การพัฒนาระบบการฟนฟูใหสามารถสนองตอบตอความตองการของ

ผูประสบภัยไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และ 4) การพัฒนาและสงเสริมมาตรฐานความรวมมือระหวางประเทศในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมกับหนวยงานเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ  

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา (2561) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ทั้ง 

6 ดาน ประกอบดวย 1) การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค 2) การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 3) การจัดการน้ําทวม 

และอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา 5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และ

ปองกันการพังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

สรุป จากแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายใตแตละแผน โดยมีการกําหนด

นโยบายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการบริหารจัดการของทรัพยากรน้ําทั้งในทุกระดับ โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามี

สวนรวมในการบูรณาการในชุมชน เชน การอนุรักษฟนฟู ปองกัน และการกําหนดแผนงานตางๆ เปนตน เพื่อให

ทรัพยากรน้ํา ตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางเสมอภาคกัน สําหรับการวิจัย   ในครั้งนี้ คณะผูวิจัยเนนการ

พัฒนาแผนในพื้นที่ลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบนในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

อันจะสงผลใหเกิดแผนพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําอยางยั่งยืนตอไป  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประเภทการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 

เกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ ในการคัดเลือกกลุมผูใชน้ําที่ทําการศึกษา มีดังนี้ 1) ตองเปนชุมชนที่เคยประสบปญหาภัย

พิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 2) มีความรวมมือของผูนําและสมาชิก   3 ) มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

4) มีกลุมกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ชัดเจน 5) มีการประสานงานกับหนวยงาน  /ภาคีหรือเครือขาย ตางๆ 

และที่สําคัญคือ 6) มคีวามสนใจที่จะเขารวมโครงการ  

ประชากรและกลุมผูใหขอมูล  

1. ประชากร คือ ผูนําและสมาชิกกลุมผูใชน้ําที่อยูในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน  

2. กลุมผูใหขอมูล คือ ผูนําและสมาชิกกลุมผูใชน้ําซึ่งเปนตัวแทนในพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จากลุมน้ํา

ปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน รวม 15 ชุมชน  ที่สนใจเขารวมโครงการ 

3. การเลือกผูใหขอมูล ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  จากผูนําและสมาชิกกลุมผูใชน้ําใน 15 กลุมๆ ละ 10 คน 

รวม 150 คน  
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ลุมน้ํา ปง วัง ยม นาน เจาพระยาตอนบน 

ตนน้ํา กลุมผูใชน้ําชุมชน

เครือขายคลองแมขา 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

กลุมผูใชนํ้าอางเก็บน้าํ

หวยกอด ต.รองเคาะ 

อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 

กลุมผูใชน้ํา 

บานดอนเงิน  

ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 

กลุมผูใชน้ําองคการ

บริหารสวนตําบลคอ

รุม  

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 

กลุมอนุรักษ 

พื้นท่ีชุมน้ําบึงเสนาท   

อ.เมือง จ.นครสวรรค 

กลาง

น้ํา 

กลุมผูใชน้ํา 

ฝายหวยลานสาง         

ต.แมทอ อ.เมือง จ.

ตาก 

กลุมผูใชน้ํา 

บานยางออยใต  

ต.เวียงตาล อ.หาง

ฉัตร จ.ลาํปาง 

กลุมผูใชน้ํา 

อางเก็บน้ําหวยแมสิน 

เฉลิมพระเกียรต ิ

ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร 

กลุมผูใชน้ํา หมูที่ 4 

ต.ชาติตระการ 

อ.ชาติตระการ 

จ.พิษณุโลก 

กลุมผูใชน้ําบึงสาย

ไหม-บึงระหุง  

ต.บานมะเกลือ อ.

เมือง 

จ.นครสวรรค 

ทายน้ํา กลุมผูใชน้ําฝายน้ําลน 

ทาเสากระโดง 

ต.นาบอคํา อ.เมือง  

จ.กําแพงเพชร 

กลุมผูใชน้ํา 

บานแมระวาน 

ต.ยกกระบัตร 

อ.สามเงา จ.ตาก 

กลุมผูใชน้ํา ต.ทาทอง 

อ.สวรรคโลก  

จ.สุโขทัย 

กลุมผูใชน้ําองคการ

บริหารสวนตําบล 

ลําประดา  

อ.บางมูลนาก  

จ.พิจิตร 

กลุมผูใชน้ํา 

ต.หนองมะโมง 

อ.หนองมะโมง 

จ.ชัยนาท 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเด็นการสัมมนา ในประเด็นกระบวนการสรางเครือขาย แผนการจัดการ ภัยพิบัติ

และการบริ หารจั ดการทรัพยากรน้ํ า  และแนวทางการขับเคลื่ อนเครื อข ายในการจั ดการภั ยพิบั ติ และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

การเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการดังนี้ 

1. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ ปญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของกลุม/ชุมชน และชี้แจงโครงการ

ใหกับกลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม 

2. จัดปฐมนิเทศโครงการวิจัย  

3. จัดประชุมสัญจรเครือขายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

4. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขาย และแผนงานการจัดการภัยพิบัติ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

5. จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล “วิ่งเพื่อน้ํา” ครั้งที่ 1 ณ ศูนยขาวชุมชนบานแมระวาน ตําบล

ยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีผูเขารวมงาน ประกอบดวย สมาชิกกลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม บุคคลที่สนใจ 

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่ภาครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการจําแนกและจัดกลุมขอมูล การวิเคราะห SWOT 

ระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลา 1 ป วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  
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ผลการวิจัย 

1. กระบวนการสรางเครือขายการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ของกลุมผูใชน้ํา 

ในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก โดยการ 1) ประชุมชี้แจงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาเครือขายการ

จัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน 2) การเรียนรูจากสื่อ จากกิจกรรม จากการศึกษาดูงานจากกลุมอ่ืน และจากวิทยากรที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาความสัมพันธ โดยมีการจัดประชุมสัญจร เพื่อเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

การจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการบริหารจัดการกลุมกับกลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดตั้งองคกรเครือขาย โดยการประชุมระดมสมอง ประกอบดวย  

3.1 การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการเครือขาย ที่มาจากผูแทนกลุมผูใชน้ํา กลุมละ 1 คน มีการคัดเลือกประธาน

คณะทํางาน มีหนาที่บริหารงานเครือขาย วางแผนการดําเนินงาน สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกปฏิบัติตามแผนงานของ

เครือขาย รองประธาน มีหนาที่ควบคุมการดําเนินงานของสมาชิก และชวยเหลือประธานในการจัดทํากิจกรรม เหรัญญิก มี

หนาที่ดูแลและจัดทําบัญชี ประชาสัมพันธ มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน และแจงขาวสาร ใหสมาชิกทราบ เลขานุการ มี

หนาที่จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานและการประชุมใหประธานทราบ และคณะทํางาน มีหนาที่เปนตัวแทนชุมชน

เสนอขอมูล ปญหา วิเคราะห วางแผน ประสานงาน กําหนดระเบียบ และระดมทรัพยากรที่เกี่ยวของในการทํากิจกรรม

ของเครือขาย  

3.2 การกําหนดกฎระเบียบเครือขาย ประกอบดวย กฎระเบียบการบริหารจัดการเครือขายและกฎระเบียบ

กองทุนเครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

3.3 การจัดทําแผน เปดโอกาสใหสมาชิกของเครือขายไดเขามามีสวนรวมในการวิ เคราะห SWOT  

กลุมและจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

3.4 การประชุมเครือขาย กําหนดใหมีการประชุมสมาชิกเครือขายอยางนอยปละครั้ง สวนการประชุมคณะทํางาน

บริหารเครือขายอยางนอยปละสองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 การสงเสริมการขับเคลื่อนเครือขาย เพื่อใหเครือขายมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการ

สงเสริมหลายแนวทาง ไดแก 

4.1 จัดตั้งกองทุนของเครือขายสําหรับใชในกิจกรรมตามแผนงานของเครือขาย 

4.2 ใชกระบวนการแบบมีสวนรวมเปนกลยุทธในการขับเคลื่อน เชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม       

เพื่อสรางความตระหนักเปดโอกาสใหสมาชิกของเครือขายไดเขามามีสวนรวม เปนตน  

4.3 จัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบมีสวนรวมในทุกขั้นตอน   

4.4 จัดกิจกรรมเครือขายอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เชน การประชุมสัญจร การอบรม การจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรน้ํา การจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล เปนตน  

4.5 ใชการสื่อสารที่เขาถึงงายหลากหลายชองทาง มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ เชน ใชไลนเปนศูนยกลางใน

การติดตอสื่อสาร การจัดทํากลุมไลนจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรน้ําของกลุมผูใชน้ํา เปนตน  
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4.6 มีที่ปรึกษาที่เปนหนวยงานในพื้นที่ เชน หนวยงานจากกรมทรัพยากรน้ํา กรรมการลุมน้ํา เพื่อคอยให

คําแนะนํานําเสนอแผนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือสงเสริมศักยภาพของกลุม เปนตน 

2. การจัดทําแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

จากการสัมมนาระดมสมองเครือขายกลุมผู ใชน้ําในลุมน้ํ าปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน  

ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม และวิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมากําหนด

แผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แผนงาน กิจกรรม/โครงการของเครือขายการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําของกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณของเครือขายกลุมผูใชน้ํา ในลุมน้ํา

ปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน (ตารางที่ 1) 

2.2 แผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มี 6 ดาน ไดแก 1) ดานเครือขายและการ

ขับเคลื่อน 2) ดานประเพณี/วัฒนธรรมทรัพยากรน้ํา 3) ดานพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริม 4) ดานการระดมทุน 5) 

ดานการสื่อสาร/ประชาสัมพันธและรณรงค และ 6) ดานการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ

เครือขาย โดยสรุปดานที่เครือขายกลุมผูใชน้ํามีการจัดทํา (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของเครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของกลุมผูใชน้ําในลุมน้ํา

ปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน  

จุดแข็ง จุดออน 
1. ผูนําชุมชน 

 - มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีความเสียสละ มีความรอบรู 

บางพ้ืนที่มีการสงเสริมและสรางสาํนึกท่ีดีใหแกชุมชน 

1. ผูนําชุมชน 

- ขาดการสรางผูนําชุมชน เยาวชน และคนรุนใหมในการดูแล

ทรัพยากรน้ําของชุมชน 

2. สมาชิก 

2.1 มีจิตอาสาเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวม 

2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณรวมกัน 

2. 3 มีกรรมการลุมน้ําปง วัง ยม และนานเปนสมาชิกของเครื อขาย  

2. สมาชิก 

2. 1 แตละกลุม/ชุมชนมีที่มาแตกตางกัน สภาพปญหาและ

บริบทแตกตางกัน 

2.2 ขาดแรงจูงใจ และเปาหมายการเขาไปมีสวนรวมกัน 

3. ชุมชนและสภาวะแวดลอม 

3.1 มีองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี 

ของทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา  

3.2 มีกฎระเบยีบที่เหมาะสมตามแตละพื้นท่ี 

3.3 มีการรวมกลุมกันเปนกลุมผูใชน้ํา/หรือจัดตั้งองคกรในการ

จัดการทรัพยากรน้ําของชุมชน  

3.4 ชุมชนบางแหงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาธนาคารน้ําใตดิน 

(ลุมน้ําเจาพระยาตอนบน และลุมน้ําปง) 

3.5 มีศูนยเรียนรูในชุมชน (ลุมน้ําเจาพระยาตอนบน) 

3. ชุมชนและสภาวะแวดลอม 

3.1. ชุมชนสวนใหญไมมีการจัดทําฐานขอมูลทางดานทรัพยากร

น้ํา สําหรับการบริหารจัดการ  

3.2 มีการบุกรุกพื้นท่ีปา ปญหาการใชสารเคมี ปญหา สิ่งปลูก

สรางตางๆ รุกล้ําทางน้ําสาธารณะ และปญหาคุณภาพน้ําของแต

ละชุมชน  

3.3 ขาดการจัดทําแผนงาน/กิจกรรมของเครือขาย การ

เชื่อมโยงแผนงานระดับชุมชนสูระดับลุมน้ํา การรวมกลุมในการ

บริหารจดัการทรัพยากรน้ํายังไมชดัเจน  
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ตารางที่ 1 (ตอ)  

โอกาส อุปสรรค 

1. นโยบายของรัฐ 

1.1 นโยบายและทิศทางของประเทศไดใหความสําคญั และ

อํานาจในการตัดสินใจแกคณะกรรมการลุมน้ําใน  การจัดการ

ทรัพยากรน้ํา  

1.2 มีนโยบายในการบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ 

1.3 มีพระราชบัญญัติน้ําเอื้อตอกลุมผูใชน้ํา 

1. นโยบายของรัฐ 

1.1 นโยบายของภาครัฐฯ ไมสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน 

1.2 ขาดความชัดเจนในบทบาทของลุมน้ําสาขายอย  

1.3 ปญหาเอกสารสิทธิ์ของราษฎรกับพื้นท่ีปา 

 

2. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1 หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานกังานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

กรมทรัพยากรน้ํา หนวยงานระดับทองถ่ิน และหนวยงานที่

เกี่ยวของใหความสําคญัในการพัฒนาแหลงน้ําและการจดัหาน้ํา  

2.2 มีองคกรภาคเอกชน เขามาหนุนเสรมิการทํางานของชุมชน

บริหารจดัการทรัพยากรน้ํา (CSR) 

2.3 มีโครงการพระราชดําริในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม/โครงการพระราชดําริสนบัสนุนทําฝายน้ําลน 

โครงการสรางปาสรางรายได 

2. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1 มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรน้ํายังขาดการทํางานแบบบูรณาการแผนและ

การทํางานรวมกัน  

2.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ปาและทรัพยากร

ยังลาสมัย ไมเอื้อใหชุมชนเขาไปใชประโยชน และพัฒนาพื้นที ่

2.3 ขาดงบประมาณในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํ

โดยเฉพาะงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน

นอยไมเพียงพอกับการแกไขปญหาของชุมชน 

3. องคกรระหวางประเทศ 

3.1 องคกรระหวางประเทศหลายหนวยงานพรอมใหความ

ชวยเหลือสนับสนุน  

3.2 เริ่มมีการรวมงานและการประสานงานเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรน้ําระหวางประเทศในระดับภมูิภาค 

3.3 วาระการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) โดย UN เอื้อและ    

หนุนตอการจัดการทรัพยากรน้ํา 

3. เครือขาย 

3.1 ยังไมมีงบประมาณหรือกองทุนเครือขายในการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงานอยางตอเนื่อง 

3.2 ขอจํากัดดานงบประมาณ เครือ่งมือ อุปกรณ และบุคลากร  

ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานนั้นๆ 

3.3 การดูแลบรหิารจดัการในกิจกรรมบางประเภท อยู

นอกเหนืออํานาจหนาที่ของเครือขาย และไมมีหนวยงานรับผิดชอบ

ดูแลโดยตรง 

 

ตารางที่ 2 แผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ของ

ชุมชน ในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน  

ดาน โครงการ/กิจกรรม ผูท่ีเกี่ยวของ  

1. ดานเครือขายและ 

การขับเคลื่อน 

- การประชาสัมพันธ การขยายเครือขาย ใหกับชุมชน

ขางเคียง กลุมผูใชน้ํา คณะทํางานเครือขาย 

- การประชุมคณะทํางานเครือขายฯ ผานชองทางการ

สื่อสารตางๆ เชน โทรศัพท หรือไลน เปนตน 

- กลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2. ดานประเพณี/วัฒนธรรม

ทรัพยากรน้ํา  

- พิธีสืบชะตาแมน้ํา (ชุมชนเครือขายคลองแมขา) 

- พิธีเลี้ยงผีฝาย (กลุมผูใชน้ําฝายหวยลานสาง และ       

กลุมผูใชน้ําฝายน้ําลนทาเสากระโดง) 

- ชาวบานในพื้นท่ีและผูนําชุมชน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ืน 

- กรมทรัพยากรน้ํา 
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- พิธีบวชปา (กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําหวยกอด) 

- พิธีเลี้ยงผีขุนน้ํา (กลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําแมสินเฉลมิ   

พระเกียรติ และกลุมผูใชน้ําบานดอนเงิน) 

- พิธีแหแมนางดัง (กลุมผูใชน้ําหมูที่ 4 ต.ชาติตระการ) 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

- ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

3. ดานพัฒนาศักยภาพและ  

หนุนเสรมิ  

- การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย 

- การเชื่อมโยงภาคี  

- กลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- กรมทรัพยากรน้ํา, สถาบันการศึกษา 

4. ดานการระดมทุน  วิ่งมินิมาราธอนการกุศล วิ่งเพื่อน้ํา ครั้งท่ี 1  - กลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม 

- ชมรมกํานันผูใหญบาน จ.ตาก 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- กรมทรัพยากรน้ํา, สถาบันการศึกษา 

5. ดานการสื่อสาร/

ประชาสมัพันธและรณรงค 

ประชาสมัพันธการจัดกจิกรมวิ่งมนิิมาราธอนการกุศล    

วิ่งเพื่อน้ํา ครั้งที่ 1 โดยการสื่อสารผานทางโทรศัพท 

Facebook Line แผนพับ และจัดทําหนังสือราชการ 

- กลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม 

- ชมรมกํานันผูใหญบาน จ.ตาก 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. ดานการจัดการภัยพิบตัิและ

การบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา ของเครือขาย 

- การบริหารจัดการพื้นท่ีปา  

- การบริหารจัดการทรัพยากรดิน การใชประโยชนท่ีดิน

และสิทธิในการถือครองท่ีดิน 

- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ  

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- การวิจัย และการจัดการขอมูล  

- กรมทรัพยากรน้ํา 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

- สํานักงานปาไมจังหวัด 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวดั 

- กลุมผูใชน้ําทั้ง 15 กลุม 

 

อภิปรายผล 

1. กระบวนการสรางเครือขายการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พบวา กระบวนการสรางเครือขายประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการสรางความตระหนัก ขั้นที่ 2 ขั้น

การพัฒนาความสัมพันธ ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดตั้งองคกรเครือขาย และขั้นที่ 4 ขั้นการสงเสริมการขับเคลื่อนเครือขาย ซึ่ง

ขั้นตอนทั้งหมดมีความคลายกับแนวคิดของนฤมล (2542) แตอาจจะจําแนกและเรียกแตกตางกัน กลาวคือ ขั้นที่ 1 ขั้น

การตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย เปนขั้นตอนที่ผูปฏิบัติงาน หรือฝายจัดการตระหนักถึงความจําเปนใน

การสรางเครือขาย เพื่อที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาองคกรตางๆ ที่เห็นวาเหมาะสมเขาเปนเครือขายใน

การทํางาน ขั้นตอนนี้มีความสอดคลองกับผลการวิจัย แตขั้นที่ 2 ขั้นการติดตอกับองคกรที่จะเปนเครือขาย ซึ่งเปน

ขั้นตอนของการติดตอสัมพันธเพื่อชักชวนใหเขารวมเปนเครือขายในการทํางาน โดยการรวมเปนเครือขายจะเกิดขึ้นเมื่อ

องคกรมีความตองการเหมือนกัน และตองการกระทํากิจกรรมตอบสนองความตองการเหมือนกัน ดังนั้น จะตองสราง

ความคุนเคย และการยอมรับ รวมทั้งความไววางใจระหวางกัน เปนขั้นตอนของการปลูกจิตสํานึก โดยการใหขอมูล 

แลกเปลี่ยนขอมูล และกระตุนใหอยากแกปญหารวมกัน อาจเรียกข้ันตอนนี้วาเปนขั้นตอนการเตรียมกลุม หรือเตรียม
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เครือขาย (Pre-group) และข้ันที่ 3 ขั้นตอนการสรางพันธกรณีรวมกัน เปนขั้นตอนของการสรางความผูกพันรวมกัน 

หมายถึง การตกลงในความสัมพันธตอกัน ในขั้นตอนนี้องคกรเขาสูการตกลงที่จะทํางานรวมกัน ซึ่งในการที่ ทํากิจกรรม

รวมกันเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหา กลุมองคกรจะตองมีความรูเพียงพอที่จะทํากิจกรรมได ดังนั้น จึงตอง

เสริมความรูที่จําเปน ซึ่งอาจกระทําไดโดยแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม หรือแลกเปลี่ยนกับองคกรนอกกลุม เชน 

ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาถายทอดเพิ่มพูนความรู เปนตน เห็นไดวา ขั้นตอนที่ 2 และ3 นี้ที่แทจริงคือ การพัฒนา

ความสัมพันธ ใหกลุมเปาหมายที่จะมารวมเครือขายมีความ คุนเคยกัน มีความรูสึกที่ดีและมีความไววางใจที่จะมารวม

เครือขายกันนั่นเอง สวนขั้นที่ 4 แนวคิดของนฤมล (2542) กลาววา เปนขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ ซึ่งไดอธิบาย

วา เปนขั้นตอนที่การสรางเครือขายปรากฏผลงานเปนรูปธรรม เปนขั้นตอนของการเริ่มทํากิจกรรมโดยใชทรัพยากร

รวมกัน ขณะเดียวกัน มีการตกลงกันในเรื่องการบริหารจัดการกลุม ซึ่งเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงคของกลุม 

กําหนดกิจกรรม จัดวางขอตกลงในการทํางาน กําหนดบทบาทของสมาชิก รวมทั้งสิทธิและหนาที่ของหัวหนากลุม เห็นได

วาขั้นตอนนี้ผลที่เกิดจากการวิจัยก็คือขั้นตอนที่ 3 การจัดตั้งองคกรเครือขาย นั่นเอง ซึ่งมีการกําหนดโครงสรางและ

บทบาทหนาที่ กําหนดกฎระเบียบ จัดทําแผนและกําหนดการประชุมเครือขาย สําหรับในขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนที่ 4  

การสงเสริมการขับเคลื่อนเครือขาย เปนขั้นตอนที่ไดมาจากการถอดบทเรียนของเครือขายที่ศึกษา เพื่อใหเครือขายนั้น 

สามารถขับเคลื่อนและดําเนินการไดอยางยั่งยืน พบวา การสงเสริมการขับเคลื่อนเครือขาย ควรมีกองทุนเครือขาย

สําหรับใชในกิจกรรมตามแผนงานและใชกระบวนการแบบมีสวนรวมเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนเครือขาย มีการใชสื่อ

ออนไลนเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสาร มีการจัดกิจกรรมของเครือขายอยางสม่ําเสมอ เชน การประชุมสัญจร การ

อบรมการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรน้ําของกลุมผูใชน้ํา เปนตน และมีท่ีปรึกษาท่ีชวยขับเคลื่อนงานไปสูเปาหมาย 

2. แผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

จากการสัมมนาระดมสมองเครือขายกลุมผูใชน้ําในลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน    ได

ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณของเครือขายกลุมผูใชน้ําในลุมน้ํา 

ปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน จากนั้นนําขอมูลมากําหนดแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําที่เกิดจากการมีสวนรวมโดยการระดมสมองรวมกัน ซึ่งการจัดทําแผนฯ ไดดําเนินการตามหลักการของ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ พ.ศ. 2558 และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 

2561-2580) โดยเนนการพัฒนาแผนในพื้นที่ลุมน้ําปง วัง ยม นาน และเจาพระยาตอนบน ในสวนที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อันจะสงผลใหเกิดแผนพัฒนาเครือขายที่เชื่อมโยงกับแผนทรัพยากรน้ําในลุมน้ําอยางยั่งยืน 

จากแนวทางของ สุนทรา, พนิต และ วรัทยา (2561) กลาววา การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy) อาศัยการประเมิน

สภาพแวดลอมและวิเคราะหใหเห็นถึงเงื่อนไขปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุวิสัยทัศน ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค นอกจากนี้ แผนบูรณาการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดังกลาว นาจะเปน

ประโยชนตอเครือขาย เนื่องจากเปนกระบวนการแบบมีสวนรวมที่กลุมผูใชน้ําซึ่งเปนเจาของพื้นที่และเขาใจในบริบท

ของชุมชน ไดกําหนดขึ้นมาบนฐานทรัพยากรของชุมชน เห็นไดวา แผนบูรณาการฯ ประกอบดวย แผนการพัฒนาเครือขาย 

และแผนการบริหารจัดการลุมน้ํา สอดคลองกับ พิทยา (2542) ที่เสนอแผนแมบทชุมชนในสวนของแผนความเขมแข็ง

และการจัดการองคกรเครือขายที่ใชรูปแบบและกระบวนการ 1) การจัดความสัมพันธระหวางชาวบาน และองคกร
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ชุมชนในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม การชวยเหลือและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 2) 

พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนขั้นตน เพื่อกาวเขาสูความรวมมือที่เปนรูปธรรม ในการพัฒนาเฉพาะดานตางๆ 

3) พัฒนาระบบการจัดการความสัมพันธในรูปองคกรเครือขายในระดับทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อให

เกิดระบบการจัดการการพัฒนาที่ดําเนินงานรวมกันในทุกๆ ดาน และ 4) ขยายความรวมมือในเชิงปริมาณ และจัด

ความสัมพันธกับองคกรชุมชนเมือง เชนเดียวกับ วิโรจน (2548) กลาววา การบริหารสูความเปนเครือขายที่สําคัญคือ 

เปนกระบวนการกําหนดจุดหมายของเครือขาย กําหนดนโยบายการวางแผน งบประมาณ การนําไปปฏิบัติ และการ

ประเมินผลในเชิงบูรณาการที่แตกตางจากกระบวนการที่มีอยูเดิม สงเสริมการมีสวนรวมจากหนวยงานองคกรตางๆ และ

ชุมชนที่เหมาะสม จากรายงานของกรมทรัพยากรน้ํา (2552) ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและปาตนน้ํา ประกอบดวย 1) การจัดสรางปาชุมชน การฟนฟูปาตนน้ํา ปาเสื่อมโทรม 2) การสงเสริม

ปลูกพืชอาหารทองถิ่น/เพาะชํากลาไม 3) การทําแนวกันไฟและปองกันไฟปา 4) การอนุรักษสัตวน้ําและการขุดลอก

แหลงน้ํา 5) การสรางแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษน้ําและปา 6) การสรางฝายชะลอ 

ความชุมชื้นในพื้นที่ตนน้ํา 7) การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กสําหรับชุมชนและระบบสงน้ํา 8) การทําประปาหมูบาน/

ประปาภูเขา การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการบริหารจัดการของทรัพยากรน้ําทั้งในทุกระดับ โดยมุงเนน

ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบูรณาการในชุมชน เพื่อใหทรัพยากรน้ําตอบสนองความตองการของชุมชนได

อยางเสมอภาคกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ขอเสนอแนะตอกลุมผูใชน้ํา 

1.1.1 ควรรณรงคใหความรูแกชุมชนเพื่อสรางความตระหนักใหกับประชาชน 

1.1.2 ควรมีการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของผูนําในชุมชน ดานศักยภาพผูนํา ดานการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลและการประยุกตใช ดวยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและศึกษาดูงาน 

1.1.3 การพัฒนาคนเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและรักษาผลประโยชนรวมกัน มีความสอดคลองกับ

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ใหเกิดการปลูกฝงแนวคิดการอนุรักษตั้งแต

วัยเรียน การสรางคายเยาวชนรักษน้ํา โดยแนวทางดังกลาวเปนการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหเห็นประโยชนสวน

ตนมากกวาสวนรวม มีความรัก ดูแล รักษา หวงแหนในทองถิ่นของตนเอง    ซึ่งในแตละกลุมผูใชน้ําตางก็มีเครื่องมือใน

การสรางจิตสํานึกที่แตกตางกันไป เชน การสรางฝายชะลอน้ํา การเก็บขยะในคูคลอง เปนตน 

1.2 ขอเสนอแนะตอเครือขาย 

1.2.1 ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสาร และการทํากิจกรรมระหวางสมาชิกเครือขายอยางตอเนื่อง 

1.2.2 การทํากิจกรรมเพิ่มเงินกองทุนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการเครือขายและดําเนินกิจกรรมของ

เครือขาย 
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1.3 ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

1.3.1 ดานการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําใหทันสมัย สามารถไปใชไดจริงและ

เอื้อประโยชนตอชุมชนโดยสวนรวม  

1.3.2 การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทุกระดับและ

ตลอดกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตการศึกษาปญหา การวางแผน การรวมปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการบูรณาการระหวางชุมชน เครือขาย และหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ  

1.4.1 กลุมผูใชน้ําจัดทําฐานขอมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อสงตอใหหนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของในการจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

1.4.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ยุทธศาสตร

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานี้เปนการหาจุดรวมกันในการพัฒนา คือ รวมเรียนรู รวมแกปญหา รวมเขาใจ รวมทํา

กิจกรรม และรวมติดตามประเมินผล เปนแนวทางการลดความขัดแยงนําไปสูการแกปญหาอยางแทจริงและยั่งยืน ซึ่ง

แนวทางนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิ่น องคกรอิสระ 

สถาบันการศึกษา ซึ่งเปนแนวทางการทํางานรวมกันในการจัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับผูที่มีสวนไดเสียในการใช

ผลประโยชนโดยตรงจากทรัพยากรนั้น 

1.4.3 กลุมผูใชน้ํา นําเสนอผานไปยังเครือขายควรนําเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนตอหนวยงาน

องคกรที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมทรัพยากรน้ํา หนวยงานภาคเอกชน เปนตน ตามศักยภาพของ

หนวยงานที่สามารถจัดสรรงบประมาณได เปนการทํากิจกรรมเพิ่มเงินกองทุนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ

เครือขายและดําเนินกิจกรรมของเครือขาย  

 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรน้ําและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน องคการบริหาร

สวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ที่ทําการศึกษา 15 ชุมชน ที่ให

ความอนุเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ลุลวงไปไดดวยด ีและสํานักงานคณะกรรมการ วิจัยแหงชาติที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัย

ครั้งนี ้

 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 
พบว่าสามารถเป็นแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดมีความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มข้นและมั่นคงขึ้นได้ แม้จะเบาบาง เนื่องจาก
ประเทศเจ้าบ้านจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในมิติทางด้านนิติรัฐนิติธรรม ที่
จะต้องชัดเจนและมีความโปร่งใส หากแต่ในกรณีของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของนักลงทุนจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานั้น ผู้วิจัยพบว่าการลงทุนของนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถเข้า
มามีบทบาท หรือมีส่วนช่วยต่อสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยได้ เนื่องจากการ
ลงทุนของนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนใหญ่มักจะส่งแรงงานจีนเข้าไปด าเนินงานในประเทศท่ีลงทุน ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ตลอดจนการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้น ยังก่อให้เกิด
ความขัดแย้งต่อทั้งประชาชนชาวเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ จากการรุกล้ าพ้ืนที่ท ากิน การบังคับ
ให้ย้ายถิ่นฐาน หรือกระท่ังการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ค าส าคัญ: การลงทุนโดนตรงระหว่างประเทศ, ประชาธิปไตย 
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Abstract 
 The study of the relationship between foreign direct investment and democratization could 
be a driving force for stronger and more stable democracy, even in dilute sense, since a host 
country is required to reassure foreign investors, especially in the dimensions of legal state and rule 
of law that must be clear and transparent. However, in a case study of Chinese foreign direct 
investment conducted by the researcher, the foresaid investment could not play an important role 
in role or contribute to the democratic development in Myanmar because Chinese foreign direct 
investments have been characterized by sending Chinese workers to work in a host country. This 
way could not generate local job and income. In addition, the transfer of innovation and high 
technology was one of important issues. Moreover, the conflicts between Myanmar people and 
various ethnic minorities from encroaching farm areas, forced relocation, or even a violation of 
human rights have been found as well.  
Keywords: Foreign Direct Investment, Democratization 

 
ค าน า 

ภายหลังสงครามเย็น สถานการณ์โลกได้แปรเปลี่ยนจากความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองมาเป็นการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอ านาจ และกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดียประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและอาเซียน อิทธิพลของเศรษฐกิจเสรีนิยมและ
การพ่ึงพิงระหว่างประเทศในลักษณะภูมิภาคนิยม หรือความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคไม่อาจท าให้
ประเทศต่าง ๆ อยู่ได้โดยล าพังอีกต่อไป ประเทศที่ปกครองแบบผูกขาดอ านาจ คอมมิวนิสต์ หรือสังคมนิยมอย่างจีน 
เวียดนาม ลาว หมายรวมถึงเมียนมา ก็มิอาจต้านทานต่อกระแสใหม่ของโลกนี้ได้ และจ าเป็นต้องด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจทุนนิยมและเปิดรับการพัฒนา ที่ส่งผลกระทบให้ลักษณะความเป็นคอมมิวนิสต์ หรือสังคมนิยมภายในประเทศ
ลดต่ าลง (Kuznets, 1995) 

โดยธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การปิดกั้นมิอาจก่อให้เกิดการพัฒนา และเมื่อเกิดมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแล้ว ย่อมน าไปสู่การพัฒนาในมิติทางด้านอ่ืน ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางด้านการเมือง หลักสิทธิ
มนุษยชน และเสรีภาพของประชาชนภายในประเทศ (Jensen, 2003) กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีส่วน
สนับสนุนรูปแบบการปกครองแบบเสรี หรือระบอบประชาธิปไตยได้ เพราะระบบเศรษฐกิจแบบเสรีจะก่อให้เกิดค่านิยม
ปัจเจกชนนิยม ความเชื่อเรื่องเสรีภาพ การส่งเสริมการแข่งขันและการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดทางเลือกของทั้งสังคมและประเทศ (Williamson, 1979) 

ในกรณีของเมียนมา กระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การเจริญเติบโตของเขตการค้าเสรีและการขยายตัวของ
เครือข่ายคมนาคมในภูมิภาค ได้เป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลทหารยุติการด าเนินนโยบายโดดเดี่ยวตนเองและเปิดประเทศ
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เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากแต่การเปิดประเทศก็ไม่อาจท าให้รัฐบาลทหารสกัดกั้นแนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับระบบทุนนิยมได้ ทั้งนี้เพราะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยต่างมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ท าให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มท่ีในการด ารง
อยู่ ยิ่งไปกว่านั้น กระแสแห่งการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยในหลาย
ประเทศของโลก ก็มีอิทธิพลไม่น้อยต่อความคิดของประชาชนชาวเมียนมา ซึ่งสามารถกดดันให้กองทัพต้องทบทวน
บทบาทและท่าทีของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Zin et al., 2012) 
 นอกเหนือไปจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกแล้ว นโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อ
เมียนมา ก็มีส่วนผลักดันให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจนน ามาสู่การเลือกตั้ง ในปี ค.ศ. 2010 (BBC 
News, 2015) แม้ว่านโยบายและมาตรการของนานาชาติจะไม่ได้ท าให้รัฐบาลทหารเมียนมาปฏิรูปประเทศอย่างรวดเร็ว
ฉับพลัน แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู้น าทหารเมียนมาเลย  
 สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก ซึ่งมีนโยบายต่างประเทศยึดโยงกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน ได้
ออกมาตรการกดดันเพ่ือให้รัฐบาลทหารเมียนมาเร่งสร้างประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนมาโดย
ตลอด อาทิ การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1990 ที่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและจับกุมนักการเมืองฝ่าย
ตรงข้าม สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก หมายรวมถึงญี่ปุ่น ได้ประกาศคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมา หากแต่
การกดดันจากประเทศเหล่านี้ไม่มีแรงกระตุ้นมากพอให้รัฐบาลทหารเมียนมาเปลี่ยนแปลงการปกครองและยุติการใช้
ความรุนแรงต่อประชาชนและฝ่ายตรงข้าม รัฐบาลทหารเพียงแต่ด าเนินมาตรการบางอย่าง อาทิ การปล่อยตัวนางออง 
ซาน ซู จี และนักโทษการเมืองในบางช่วงเวลา เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองภายในและลดแรงกดดันจาก
ประเทศภายนอกเหล่านี้ เมื่อใดที่รัฐบาลทหารเมียนมาปรับท่าทีดีขึ้น มาตรการกดดันก็จะได้รับการผ่อนคลายตามไป
ด้วย (Steinberg et al., 2012)  
 ดังนั้น มาตรการของประเทศเหล่านี้ นอกจากจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดมีขึ้นในเมียนมาได้
อย่างรวดเร็วแล้ว ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่เหนืออุดมการณ์ทางการเมืองยังท าให้ประเทศเหล่านี้ลังเลที่จะใช้
มาตรการรุนแรงต่อเมียนมา อาทิ สหภาพยุโรป ซึ่งได้ด าเนินนโยบายคู่ขนานต่อเมียนมา โดยด้านหนึ่งก็ประณามและ
ผลักดันร่วมกับสหรัฐอเมริกาให้เมียนมาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ได้ส่ง
บรรษัทข้ามชาติเข้าไปขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติในเมียนมา หรืออินเดียและญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตทั้งสองประเทศเคย
แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการทหารของเมียนมา แต่ในปัจจุบัน ด้วยผลประโยชน์ทางด้านปัจจัยการผลิตและ
ความต้องการที่จะลดทอนอ านาจทางเศรษฐกิจของจีนในเมียนมา ตลอดจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสอง
ประเทศจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนท่าทีและวางเรื่องประชาธิปไตยลง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ใน โลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจได้กลายมาเป็นเงื่อนไขน าต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มากกว่าเรื่อง
อุดมการณ์ทางการเมืองเฉกเช่นดังยุคสงครามเย็น 
 ทางด้านจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศ จ าเป็นต้องอาศัย
เครือข่ายพลังงานและปัจจัยการผลิตจากเมียนมา ด้วยเหตุนี้ จีนจึงเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมียนมา โดยไม่
เข้าไปยุ่งเก่ียวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองภายใน และรักษาค าม่ันอย่างเข้มแข็งในหลัก 5 ประการ
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ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนพ้ืนฐานของความเชื่อใจและความร่วมมือแบบเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน รวมทั้ง
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โดยรวมต่อภูมิภาคเอเชียของจีน โดยเฉพาะข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งส้นทาง และกรอบความ
ร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ จีน อินเดีย และเมียนมา (BCIM Corridor) ในการสกัดกั้นการปิดล้อมของ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย เมื่อนโยบายต่างประเทศของจีนต่อเมียนมาสวนทางกับนโยบายอันแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกา
และประเทศตะวันตก จึงท าให้รัฐบาลทหารเมียนมาเลือกท่ีจะกระชับความสัมพันธ์กับจีน เพื่อให้คอยถ่วงดุลกับประเทศ
มหาอ านาจตะวันตกที่คอยบีบคั้นให้เมียนมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง (Than, 2003) 
 ส าหรับจีนแล้ว แม้ไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการผลักดันให้เกิดมีการปฏิรูปทางการเมืองในเมียนมา แต่
ปฏิสัมพันธ์ในมิติทางด้านเศรษฐกิจของจีนและประเทศอ่ืน ๆ ท าให้เมียนมาจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายทางด้านการค้าและภาษี รวมทั้งฟ้ืนฟูและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองให้มี
บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนต่อนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามา
ด าเนินการลงทุนในเมียนมา (Myoe, 2011) 
 ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลของเมียนมาจะต้องเผชิญจึงมิใช่เพียงปัญหาอุปสรรคภายในประเทศเท่านั้น หากแต่เป็นการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือจัดสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น อินเดีย 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หมายรวมถึงอาเซียน ซึ่งในมุมมองของเมียนมา อาเซียนและความร่วมมือระดับอนุ
ภูมิภาคกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นกรอบความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมอ านาจการต่อรองให้แก่เมียนมา
ในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นตัวแสดงที่ช่วยปรับสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศ ไม่ให้มหาอ านาจฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดแผ่อิทธิพลเข้ามาในเมียนมามากเกินไปจนยากท่ีจะควบคุม 
 จากเงาแสงทางประวัติศาสตร์สู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือน าพา
เมียนมาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มตัว ได้ท าชนชั้นน าในเมียนมาต้องด าเนินการปฏิรูปด้วยความกระอักกระอ่วนใจ 
เมื่อเวลาผ่านไปพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตของประชาสังคมและการต่อต้านการลงทุนจากต่างประเทศท่ีตามมานั้น ได้
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกระบวนการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ที่เป็นการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) อย่างเป็นรูปธรรม 
 ในท้ายที่สุดแล้วนั้น เมื่อเมียนมาก้าวเข้าสู่กระบวนการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมย่อมเข้ามามีบทบาทส าคัญ อันจะน าไปสู่กระบวนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียอาคเนย์ ตลอดจนไม่ให้กลายเป็นประเทศล้าหลังของอาเซียนได้ในอนาคต 
  

วิธีการศึกษา 
 ในการจัดท าบทความฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้หลักการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยน าเสนอ
ข้อมูลและผลของการศึกษาวิจัยในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ใน
การศึกษาวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 แหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ หรือเอกสารชั้นต้นที่น ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ถ้อยค าแถลงการณ์ ถ้อยค าประกาศ
นโยบายของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง (Thein Sein) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) นายกรัฐมนตรีของจีน นายหลี่ 
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เค่อเฉียง (Li Keqiang) รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน นายหวัง อ้ี (Wang Yi) กระทรวงต่างประเทศและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงที่เก่ียวข้องกับการออกนโยบายต่างประเทศของเมียนมาและจีน เป็นต้น แหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ หรือ
เอกสารชั้นรองที่น ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทวิเคราะห์ต่าง ๆ ทั้งที่ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อาทิ รัฐศาสตร์สาร, เอเชียรายปี, Journal of Democracy, Journal of Asia Pacific Studies, Asian 
Survey, American Political Science หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และรายงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ Reuters, The Irrawaddy News เป็นต้น 
 
บทบาททางเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนต่อเมียนมา 
 เมียนมามีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับจีน ทั้งทางด้านความมั่นคงทางพลังงาน วัตถุดิบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ที่เป็นการลดความเสี่ยงและลด
ต้นทุนในการขนส่งสินค้า ตลอดจนน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ประเทศโดยผ่านช่องแคบมะละกา  จึงก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ 1 ประเทศ (จีน) 2 มหาสมุทร (อินเดียและแปซิฟิก) ซึ่งรัฐวิสาหกิจจีนได้เร่งส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากพรมแดนบริเวณชายฝั่งยูนนาน-เมียนมา เพราะถึงแม้ว่าจีนจะมีอาณาเขตกว้างขวางสักเพียงใด แต่ก็มี
จุดอ่อนจากการมีทางออกทะเลเพียงด้านเดียวคือ มหาสมุทรแปซิฟิก ท าให้การขนส่งสินค้าให้กับคู่ค้าหลักอย่างสหภาพ
ยุโรป จีนต้องเดินเรือไปอ้อมช่องแคบมะละกา ตลอดจนการขนส่งพลังงานส าคัญจากตะวันออกกลางก็ต้องอ้อมสิงคโปร์
แล้วออกสู่ทะเลจีนใต้เช่นเดียวกัน หากแต่การพ่ึงพิงช่องแคบนี้มากเกินไปย่อมเป็นความเสี่ยง รัฐบาลจีนจึงได้พยายาม
หาทางออกสู่ทะเลเส้นทางใหม่ และในท้ายที่สุด ก็ตัดสินใจเลือกท่ีจะใช้เส้นทางผ่านกลางเมียนมา ด้วยถนนบนเส้นทาง
สายนี้จะท าให้จีนสามารถออกสู่มหาสมุทรอินเดียได้ อีกทั้งยังสามารถร่นระยะทางน าเข้าทรัพยากรน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติจากเมียนมาเข้าสู่จีนได้โดยตรง ซึ่งนับวันจะมีการเคลื่อนย้ายขนส่งมากขึ้น พร้อม ๆ กับความรวดเร็วของ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจจีน (Shee, 2002) 
 นอกจากเมียนมาจะมีความส าคัญต่อจีนในทางเศรษฐกิจแล้ว เมียนมายังมีความส าคัญต่อจีนในแง่ของการเป็น
สะพานให้จีนสามารถขยายแสนยานุภาพของตนเข้าไปในมหาสมุทรอินเดีย และช่วยให้จีนสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของ
อินเดียได้สะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 เมื่อเมียนมาคือขุมทรัพย์ส าหรับจีน โครงการลงทุนและการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ จึงปรากฏขึ้นอย่างใกล้ชิด
และรวดเร็ว โดยโครงการหลักส าคัญท่ีจีนเข้ามาด าเนินการลงทุนในเมียนมา มี ดังต่อไปนี้ 
 1. เหมืองการผลิตแร่นิกเกิลตากาว ตอว (TagaungTaung Nickle Mine)  
 เหมืองตากาว ตอว เป็นเหมืองการผลิตแร่นิกเกิล ตั้งอยู่ในภูมิภาคสะกาย (Sagaing Region) ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2012 เป็นโครงการการลงทุนเหมืองผลิตแร่นิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของจีน และเป็นการร่วม
ทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่หมายเลข 3 (Myanmar Mining Enterprise No. 3) ของเมียนมากับรัฐวิสาหกิจจีน 2 
แห่งคือ บริษัทไชน่า นอนเฟอรัส มีเทล กรุ๊ป (CNMC)  และบริษัทไท่หยวน ไอออน แอนด์สตีล กรุ๊ป (TISCO)  ด้วย
ความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ ที่ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) เพ่ือพัฒนาเหมืองการผลิตแร่
นิกเกิลในสัดส่วนเดียวกันคือ ร้อยละ 50 เมื่อปี ค.ศ. 2008 รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นมากกว่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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มีระยะเวลาตามสัญญาสัมปทาน 20 ปี โดยคาดการณ์ว่าจะมีก าลังการผลิตฟอร์โรนิกเกิล (Ferronickel) ประมาณ 
25,000 ตันต่อปี (China ENFI Engineering Corporation, 2013)  
 2. เหมืองการผลิตแร่ทองแดงมอญยอ (Monywa Copper Mine)     
 เหมืองมอญยอ ประกอบด้วยเหมืองส าคัญ 2 แห่งคือ เหมืองเล็ดปะเดา (Letpadaung Copper Mine) และ
เหมือง Sabetaungและ Kyisintaung (S&K) โดยบริษัทสัญชาติแคนาดาได้เข้าร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่
หมายเลข 1 ของเมียนมา (Myanmar Mining Enterprise No. 1) และจัดตั้งเป็นบริษัทเมียนมาไอเวนโฮ (Myanmar 
Ivanhoe Copper Company Limited: MICCL) เพ่ือด าเนินการโครงการเหมืองแร่ Sabetaungและ Kyisintaung 
(S&K) โดยได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ในสัดส่วนเดียวกันคือ ร้อยละ 50  
 ขณะที่เหมืองเล็ดปะเดา เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทวันเปา (Wanbao Mining) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทอุตสาหกรรมตอนเหนือแห่งจีน (China North Industries Corporation: NORINCO) กับบริษัทโฮดิ้งทาง
เศรษฐกิจแห่งสหภาพเมียนมา (Union of Myanmar Economic Holdings: UMEHL) ด้วยความตกลงของรัฐบาลทั้ง 
2 ประเทศ ซึ่งลงนามในช่วงระหว่างการเดินทางเยือนเมียนมาของนายกรัฐมนตรีจีน นายเวินเจียเป่า เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน ปี ค.ศ. 2010 รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มด าเนินการก่อสร้าง
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2012 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตแคโทดทองแดง (Cathode) ได้ประมาณ 100,000 ตันต่อปี 
 3. เหมืองการผลิตแร่นิกเกิล Mwetaung (Mwetaung Nickel Mine) เหมือง Mwetaungเป็นเหมืองการ
ผลิตแร่นิกเกิล ตั้งอยู่ที่เมืองทิดดิน (Tiddin Township) ในรัฐชิน (Chin State) เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจของ
เมียนมา กับบริษัทไชน่า นอนเฟอรัส มีเทล กรุ๊ป (CNMC) รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 486.7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยรัฐบาลเมียนมาถือหุ้นส่วนที่ร้อยละ 20 หากแต่เหมืองการผลิตแร่นิกเกิลแห่งนี้ คงอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและ
ส ารวจ (The Irrawaddy, January 20, 2017) 
 4. เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน  ามยิตโซน 
 เขื่อนมยิตโซนจะเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น้ าอิระวดี โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกระทรวงพลังงานไฟฟ้าของ
เมียนมา กับบริษัทการลงทุนทางพลังงานของจีน (CPI) ด้วยมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงความตกลงในการ
เพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนมยิตโซนจากเดิมอยู่ที่ 3,600 เมกะวัตต์ เป็น 6,000 เมกะวัตต์ โดยมีการส ารวจความ
เป็นไปได้ของโครงการในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2006 และเริ่มต้นก่อสร้างในปี ค.ศ. 2010 มีก าหนดแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 
2017 อย่างไรก็ตาม พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่ งกลับไปยังจีน ในจ านวนร้อยละ 80 (Frontier Myanmar, 
November 29, 2018) 
 5. โครงการเส้นทางรถไฟเจ้าพิ่ว-คุนหมิง 
 โครงการเส้นทางรถไฟเจ้าพ่ิว-คุณหมิง เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมโยงระหว่างจีนและเมียนมา โดย
บริษัทไชน่า เรลเวย์ เอนจิเนียริ่ง (China Railway Engineering Corporation: CRECG) บริษัทก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
รายใหญ่ของรัฐบาลจีน กับกระทรวงรถไฟแห่งเมียนมา (Ministry of Railways Transportation) ได้ลงนามร่วมใน
บันทึกความเข้าใจก่อสร้างทางรถไฟขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในปี ค.ศ. 2011 ก าหนดแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 มีความ
ยาว 868 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างเมืองเจ้าพ่ิวและเมืองคุนหมิง โดยจีนเป็นผู้ออกเงินลงทุนทั้งหมด ด้วยมูลค่า 
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20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมได้สิทธิสัมปทานด าเนินการและจัดการเส้นทาง 50 ปี หลังจากนั้นจึงจะโอนคืนให้แก่
รัฐบาลเมียนมา  
 โครงการเส้นทางรถไฟเจ้าพ่ิว-คุนหมิงนี้ ถูกก าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จีน ซึ่งเส้นทางรถไฟสายนี้
จะผ่านรัฐยะไข่ เมืองมาเกว เมืองมัณฑะเลย์และรัฐฉาน ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นประตูเปิดออกสู่อาเซียน อีกทั้งเป็น
ทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางการค้าที่มีระยะทางสั้นที่สุดระหว่างอินเดียและจีน 
 6. โครงการรถไฟเจ้าพิ่ว-มูเซ 
 โครงการรถไฟเจ้าพ่ิว-มูเซ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมโยงจากชายแดนมณฑลยูนนานของจีนมายัง
เมืองมูเซของเมียนมา และไปสิ้นสุดเส้นทางที่เมืองเจ้าพ่ิว เพ่ือออกสู่ทะเลอันดามัน ด้วยระยะทาง 810 กิโลเมตร รวม
มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเส้นทางรถไฟจีน -เมียนมาจะมี 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่หนึ่ง จากเมือง
มัณฑะเลย์ไปยังกรุงเนปิดอว์ และเส้นทางที่สอง จากเมืองมัณฑะเลย์ไปยังเมืองมาเกว ในเมียนมา และออกสู่ทะเลอันดา
มัน (The Irrawaddy, January 24, 2019) 
 หากเปรียบเทียบแล้วจะประหยัดเวลามากกว่าเส้นทางท่าเรือทวาย-มูเซ ซึ่งมีความยาว 1,700 กิโลเมตร เมื่อ
ครั้งประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เดินทางไปเยือนจีนเป็นประเทศแรกภายหลังได้รับต าแหน่ง โดยเมียนมาได้รับเงินจาก
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาประเทศจีน (China Development Bank) ในปี ค.ศ. 2011 เพ่ือก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ 
 7. นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน  าลึกเจ้าพิ่ว (Kyaukpyu Economic and Technical Development 
Zone and Deep Sea Port) 
 นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกเจ้าพ่ิว เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลเมียนมาและกลุ่มบริษัทซิติก (CITIC 
Group) ของจีน โดยลงนามความตกลงว่าด้วยเรื่องท่าเรือน้ าลึกเจ้าพ่ิว ในช่วงระหว่างการเยือนเมียนมาเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2011 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยท่าเรือน้ าลึกเจ้าพ่ิวสามารถ
รองรับเรือบรรทุกน้ ามันได้ประมาณ 300,000 ตัน และเมืองนิคมอุตสาหกรรมจะมีทุกอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
สนามบิน โรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานถลุงเหล็ก เป็นต้น 
 ท่าเรือน้ าลึกเจ้าพ่ิวเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์จีนในการลงทุนทั้งด้านการผลิตพลังงานและสาธารณูปโภคด้าน
การขนส่งในเมียนมา ตลอดจนเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียผ่านเส้นทางทางบกจากจีน พร้อมทั้งเป็นเส้นทางน าเข้า
พลังงานจากตะวันออกกลางเข้าสู่จีน 
 8. โครงการท่อก๊าซธรรมชาติและน  ามันเมียนมา-จีน (Sino-Myanmar Oil and Gas Pipeline)  
 โครงการท่อก๊าซธรรมชาติและน้ ามันเมียนมา-จีน ปรากฏขึ้นในช่วงระหว่างการเดินทางเยือนเมียนมาของ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกระทรวงพลังงาน ของเมียนมา กับ
บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มต้นก่อสร้างในปี 
ค.ศ. 2010 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2013 ตามล าดับ  
 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซฉ่วย (The Shaw Gas) ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) ไปยังมณฑลยูน
นานของจีน มีความยาว 2,800 กิโลเมตร ขนส่งก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยโครงการนี้ได้
ก่อสร้างท่อส่งน้ ามันคู่ขนานกัน ด้วยความยาว 1,100 กิโลเมตร ซึ่งสามารถน้ ามันดิบในปริมาณปีละ 22 ล้านตัน จาก
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ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าสู่ท่าเรือเจ้าพ่ิวของเมียนมา และจะถูกส่งไปยังจีนโดยไม่ผ่านช่องแคบมะละกา 
ซึ่งมีโจรสลัดอยู่ชุกชุมและสามารถร่นระยะเวลาในการขนส่งลงถึงร้อยละ 30 ตลอดจนหลีกเลี่ยงการปิดล้อมที่อาจจะ
เกิดมีขึ้นจากกองเรือที่ 6 ของสหรัฐอเมริกาที่ประจ าการอยู่ในทะเลจีนใต้ สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องทะเลจีน
ใต้ ซึ่งจีนเป็นผู้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ าดังกล่าว ทั้งนี้จีนได้น าเข้าน้ ามันดิบทั้งสิ้นจ านวน 271 ล้านตัน ในปี ค.ศ. 
2012 (Earth Rights International, 2011) 
 โครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติและน้ ามันเข้าสู่จีนในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นไปเพ่ือความมั่นคงทางการ
ทหารและพลังงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นไปเพ่ือการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจจีนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเป็นโครงการการสร้างเข่ือนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าในเมียนมาอีกหลายแห่ง 
 
ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนต่อเมียนมา 
 ในวันที่ 13 กันยายน ปี ค.ศ. 2011 ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ตัดสินใจระงับการก่อสร้างเขื่อนมยิตโซน ซึ่งเป็น
เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ าที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น้ าอิรวดีและได้รับงบประมาณและการก่อสร้างจากนักลงทุนจีน สืบเนื่องจาก
เหตุการณ์การประท้วงการก่อสร้างเขื่อน ตลอดจนปัญหาการรุกล้ าที่ดินท ากิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และการ
ถูกบังคับย้ายถิ่นฐาน โดยการระงับการก่อสร้างเขื่อนในครั้งนี้ เป็นไปตามความปรารถนาของประชาชนและรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งซึ่งจะต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์และความหวังของประชาชน โดยจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะแก้ไข
ปัญหาซึ่งสร้างความวิตกกังวลต่อประชาชน (พินิตพันธุ์ บริพัตร , ม.ล., 2560, น. 239; The New York Times, 
September 30, 2011)  
 ปรากฏการณ์ แห่ งการปฏิ เสธอิทธิพ ลของจีน ในลักษณะของความร่วมมือทางด้ านการลงทุน ใน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเปิดเผยนี้ แทบไม่เคยมีปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ และเมื่อยิ่งพิจารณาในมิติของมูลค่าการ
ลงทุนของจีนในเมียนมาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาของการปฏิรูปทางการเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตยของเมียน
มา จากจ านวนเฉลี่ยประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2008 ถึง ปี ค.ศ. 2011 มาเป็นจ านวน 400 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2013 (South China Morning Post, October 6, 2014) ท่ามกลางบทบาทที่เพ่ิมขึ้นของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก โดยเฉพาะภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกผ่อนคลายมาตรการ
คว่ าบาตรทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก
เปลี่ยนท่าทีต่อเมียนมา โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่แสดงออกชัดเจนถึงความต้องการที่จะสานสัมพันธ์กับเมียนมามากข้ึน 
เห็นได้จากการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการของนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ตลอดจนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ท า
ให้ดุลอ านาจทางการเมืองระหว่างประเทศของเมียนมาเกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยส าคัญ และย่อมสั่นคลอน
ความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกระแสแห่งการต่อต้านการพ่ึงพาจีนของประชาชน
ชาวเมียนมาที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น 
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 1. การประท้วงท่ีเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน  ามยิตโซน 
 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาในปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลภายใต้การน าของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้รับ
จดหมายร้องเรียนกว่า 1,000 ฉบับ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนมยิตโซน โดยภาคประชาสังคม
รวมตัวกันวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านโครงการนี้อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่เริ่มการเจรจาจนกระทั่งระหว่างการก่อสร้าง 
เนื่องจากความกังวลถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการผลิตไฟฟ้า การลิดรอนสิทธิ  ของประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ซึ่ง
ต้องย้ายถิ่นฐาน โดยปราศจากการชดเชยเงินต่อความเสียหายต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น การด าเนินการก่อสร้างยังด า เนินไป
โดยปราศจากการเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนไม่มีมาตรการใดที่รับประกันได้ว่าผู้ก่อสร้างและรัฐบาลเมียนมา
จะมีแผนการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และรอบด้าน แม้ว่าผู้รับผิดชอบโครงการจะด าเนิน
การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วก็ตาม หากแต่ก็เป็นเพียงการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นและให้
ความส าคัญกับข้อมูลทางกายภาพ เพ่ือให้การก่อสร้างเขื่อนสามารถด าเนินต่อไปได้ มากกว่าผลกระทบทางจิตใจของ
ชาวบ้านในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง จากสภาพแวดล้อมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป   
 เมื่อมีการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้ างเขื่อนอย่างถี่ถ้วนโดยนักวิชาการพบว่า เขื่อนมยิตโซน               
จะก่อให้เกิดผลกระทบหลากด้านหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า การด ารงชีวิตของสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในแม่น้ า อิรวดี ตลอดจนการเปลี่ยนแปล งของระบบ
นิเวศน์ในล าน้ าและทิศทางการไหลของน้ า ซึ่งจะส่งผลกระทบเชื่อมโยงโดยตรงต่อการท าเกษตรกรรมของประชาชน
ตามแนวแม่น้ าอิรวดี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ เป็นต้น (Myanmar Business Today, 
February 21, 2014) 
 2. การประท้วงท่ีเหมืองเล็ดปะเดา 
 การประท้วงที่เหมืองเล็ดปะเดาเกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลเมียนมาตัดสินใจระงับการก่อสร้างโครงการเขื่อน
ไฟฟ้าพลังงานน้ ามยิตโซน สืบเนื่องจากปัญหาการครอบครองที่ดินท ากิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนผ่านการบังคับและข่มขู่ให้อยู่ในความหวาดกลัว อาทิ การใช้รถขุดเจาะ เข้าท าลายพ้ืนที่เพาะปลูกของ
ประชาชนท้องถิ่น โดยในพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคสะกาย มีประชาชนถูกไล่ออกจากที่ดินท ากิน
และพ้ืนที่เพาะปลูกของตนเองถึงกว่า 8,000 เอเคอร์ ใน 26 หมู่บ้าน (The Washington Post, January 31, 2013) 
 กระแสของการต่อต้านการลงทุนของจีนที่ด าเนินไปในปี ค.ศ. 2012 ก็มีอันต้องสิ้นสุด เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
เข้าสลายการชุมนุมด้วยสารฟอสฟอรัสขาว (White Phosphorus) ซึ่งเป็นสารพิษ ส่งผลท าให้ ผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บ
และเกิดแผลไหม้อย่างกว้างขวาง และบางรายต้องเผชิญกับความพิการตลอดชีวิต (Reuter, December 27, 2012) 
โดยการกระท าดังกล่าวนี้ เป็นการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเกินกว่าเหตุ และขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
 จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้รัฐบาลเมียนมา ภายใต้ค าประกาศของส านักงานประธานาธิบดี             
ที่ 92/2012 (Presidential Notification No. 92/2012) ประกาศค าสั่งจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบ
การด าเนินกิจการของผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ โดยมีนางนางออง ซาน ซู จี เป็นผู้พิจารณา 
(Charlton, April 19, 2013) ซึ่งผลจากการด าเนินการสอบสวน พบปัญหาการละเมิดสิทธิ ของชาวบ้านและชุมชน 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากแต่รัฐบาลคงสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจการของเหมืองแร่ต่อไป ทั้งนี้เพราะ
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เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ (The Global New Light of 
Myanmar, September 4, 2015)  
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ เสนอให้มีการพิจารณาแนวทางป้องกันสิ่ งแวดล้อมปัญหาสุขภาพ              
และให้การชดเชยแก่ประชาชนที่เหมาะสมตามกฎหมายท้องถิ่นของเมียนมาที่ก าหนดไว้ ก่อนจะด าเนินการก่อสร้างอีก
ครั้งหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังเรียกร้องให้บริษัทวันเปาของจีนปรับปรุงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินกิจการ โดยเพ่ิมรายได้
ในส่วนของรัฐบาลเมียนมาจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 19 และให้มีการลงนามร่วมกัน  ว่าผู้ประกอบการจะจัดสรร
งบประมาณมูลค่า 1 และ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
 3.การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน  ามันฉ่วย (Shaw Gas) 
 ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ ามันฉ่วยพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน            
ในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลทหาร โดยนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาต าหนิว่าโครงการท่อก๊าซดังกล่าวมิได้
ค านึงถึงชุมชนในท้องถิ่น ขณะที่ประชาสังคมและกลุ่มความเคลื่อนไหวต่อต้านการขุดเจาะท่อก๊าซธรรมชาติที่แหล่งฉ่วย 
(The Shwe Gas Movement) ซึ่งประกอบด้วยชาวเมียนมาที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ ระบุว่า ผลกระทบของโครงการ
ก าลังขยายวงกว้างไปทั่วเมียนมา โดยประชาชนราว 8,000 คน ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานออกจากบริเวณก่อสร้างแนวท่อ
ก๊าซธรรมชาติ และประชาชนอีกราว 21,000 คน ที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติต้องถูก
บังคับย้ายถิ่นฐานอีกเป็นจ านวนมาก  (Myanmar Times, August 20, 2012) ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการกักขังและทรมาน
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง การจ่ายค่าเวนคืนที่ดินในราคา ที่ไม่เป็นธรรม การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ไร้
ประสิทธิภาพ ณ บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ตลอดจน ภัยคุกคามด้านสุขภาพต่อประชาชน และปัญหาการจัดสรร
ผลประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนท้องถิ่นที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า  
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งฉ่วย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมปีละ 
7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากท่อส่งทั้งสองสายก่อสร้างแล้วเสร็จ และเนื่องจากรัฐบาลเมียนมาได้ระงับโครงการ
เขื่อนมยิตโซนของรัฐในรัฐกะฉิ่น เมื่อปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลจึงตระหนักดีว่าหากไม่จ ากัดการต่อต้านท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันฉ่วยของประชาชนในท้องถิ่นก็อาจจะส่งผลต่อรายได้ของรัฐ  ที่ต้องลดต่ าลง (Myanmar Business Today, 
October 28, 2013) 
 ในปัจจุบัน  ท่อส่ งก๊าซธรรมชาติและน้ ามันฉ่วยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถด าเนินงานขนส่ง              
ก๊าซธรรมชาติและน้ ามันได้ตามปกติ  
 
บทสรุปการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีน ต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมา 
 เมียนมาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่สามารถน า               
มาพัฒนาเป็นพลังงาน อาทิ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุและป่าไม้  ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติ                  
และเนื่ องจากการลงทุ นทางด้ านพลั งงาน เป็ นการลงทุ นที่ ต้ อ งใช้ งบประมาณ ผู้ เชี่ ยวชาญ เฉพาะทาง                       
และเทคโนโลยีระดับสูง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศที่มีความพร้อม ในท านองเดียวกัน 
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นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาด าเนินการลงทุนก็ต้องการได้รับหลักประกันที่ดีจากรัฐบาลเมียนมาในด้านความมั่นคง
ทางการเมืองของประเทศ กฎหมายที่มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพราะการลงทุนด้านการพัฒนา
หรือขุดใช้แหล่งพลังงานนั้น เป็นการลงทุนในระยะยาวและมีอัตราในการเสี่ยงสูง 
 หากพิจารณาการลงทุนของจีน จะพบว่า เป็นการลงทุนในภาคพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ               
เป็นหลักส าคัญ โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ หรือการจ้างงานใหม่
ให้กับประชาชนในประเทศ อันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการหมุนเวียนของระบบเงินตราที่กระจุกตัว และสามารถเติบโต
ได้บางภาคส่วน (Diversified Economy) โดยไม่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ 
กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง บริการทางการเงิน ขนส่ง ค้าปลีก และอ่ืน ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนชาวเมียนมายังไม่มีส่วนร่วม 
อันน ามาซึ่งปัญหาเรื่องมาตรฐานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระท าผิดกฎหมาย และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไปสู่ประชาชนได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเฉพาะทรัพยากรใน
ทีด่ินอันเป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ในรัฐกะฉิ่น รัฐชาน รัฐคะยา รัฐกะเหรี่ยง และรัฐมอญ 
เมื่อรัฐบาลเมียนมา ได้รายได้จากการสัมปทานและส่งออกทรัพยากรเหล่านี้ กลับไม่มีการแบ่งสรรผลประโยชน์กลับมา
ให้ประชาชนในรัฐเจ้าของทรัพยากรเหล่านั้น 
 นอกจากนี้ ปัญหาที่อาจจะเกิดกับขึ้นทั่วโลก หมายรวมถึงเมียนมา จากการเข้ามาด าเนินลงทุนของจีนคือ 
ปัญหาจีนอพยพใหม่และการเคลื่อนย้ายแรงงานจีน เนื่องจากจีนก าลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติต่าง 
ๆ จึงเป็นไปได้ที่นักลงทุนจีนจะรุกคืบเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินในลักษณะ “นักแย่งยึดที่ดิน” (Land Grabbers) ใน
เมียนมาเพ่ิมมากข้ึน  
 ปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวงและความโปร่งใสของอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน จากสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (PSC) ที่รัฐบาลเมียนมาละเมิดกฎหมาย เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ต่อนักลงทุนจีน โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเกิดมีข้ึนกับชุมชน และนักลงทุนก็ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด แม้ว่าเมียนมาจะมี
รายได้จากการขายทรัพยากรเป็นจ านวนมาก หากแต่คุณภาพชีวิตของประชาชน ก็ไม่ได้ดีตามไปด้วย 
 เหนือสิ่งอ่ืนใด การที่จีนเข้ามาลงทุนจ านวนมหาศาลในโครงสร้างพ้ืนฐานของเมียนมา อาจจะท าให้จีน
กลาย เป็ นผู้ น าท างเศรษฐกิ จและสามารถก าหนดทิ ศท างเศรษฐกิ จของเมี ยนมาได้  แม้ ว่ าก ารล งทุ น                        
จากต่างประเทศของจีนจะไม่มีสามารถเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนช่วยต่อเมียนมาในกระบวนการปฏิรูป                
และพัฒนาประชาธิปไตย แต่การลงทุนของจีนนับเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์ ทั้งทางด้านความไว้เนื้อเชื่อใจจากรัฐบาล
เมียนมา ตลอดจนท าให้จีนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่จีนลงทุนไว้ในเมียนมาได้ อันจะเป็นบททดสอบส าคัญว่า
นโยบายเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจของเมียนมา จะสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่ที่ยังยากจนได้หรือไม่ หรือเป็นเพียงนโยบายที่สวยหรูบนหน้ากระดาษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้น 
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การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพพ้ืนที่ปาชุมชน

ทากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยา 

The Potential and Development Model of Paleontological Conservation Site Study 

of Thakadarn, Kanchanaburi, Community Forest for Aeo - Community Learning 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยาซากดึกดํา

บรรพพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาศักยภาพพื้นที่ใชวิธีการประเมินดวยแบบประเมินตนเอง

เพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก สําหรับหนวยงานทองถิ่นและหนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประเมิน

อุทยานธรณีในระดับประเทศ และศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเกี่ยวของในและนอกพื้นที่ ดวยการอภิปรายกลุม ผล

การประเมินตามหลักเกณฑและดัชนีชีว้ัดในการพิจารณาศักยภาพ ดานคุณคาทางวิชาการ ศักยภาพในการพัฒนา และ 

การบริหารจัดการ พบวา แหลงซากดึกดําบรรพยังไมมีศักยภาพเพียงตอการเปนอุทยานธรณีระดับโลกอยางเชน 

อุทยานธรณีสตูล แตมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนแหลงเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาของแหลงอันควรอนุรักษทาง

ธรณีวิทยา ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนแหลงเรียนรูชุมชนที่ยั่งยืน ของผูที่มีสวนไดสวน

เสียในและนอกพื้นที่ชี้ใหเห็นวา แหลงซากดึกดําบรรพในพื้นที่มีความสําคัญ เหมาะสมตอการพัฒนา โดยชุมชนมีสวน

รวมในการกําหนดแผนพัฒนารวมกับภาครัฐ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน 

คําสําคัญ: 

 

Abstract 

 This research has its objectives to study the potential and development of paleontological 

conservation site of Thakadarn Community Forest, Kanchanaburi Province. The potential study used 

UNESCO global geopark network self-evaluation forms among local organizations and national-level 

geopark evaluation expert agencies. Internal and external stakeholders of Thakadarn Community 

Forest were studied by focus group discussion to elicit their opinions in community forest 

development towards paleontological conservation site. The evaluation result according to criteria 

and indicators of academic value, development and management potentials found that the site 

had insufficient potential to be a global geopark, in contrast to Satun Geopark, according to UNESCO 

global geopark network requirement. However, it had potential to be a geo-community learning 

site. Stakeholders’ opinions supported the ways to strengthen its potential of being a geo-
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community learning site with its importance and development potential with people participation 

with the government’ s development planning for sustainability. 

Keywords: Potential evaluation, Geological conservation site, Geo-park 
 

คํานํา 

UNESCO เปนผูริเริ่มกอตั้งอุทยานธรณี ป พ.ศ.2541 เพื่อสนองความตองการของนานาชาติในเรื่องการรับรูถึง

แหลงทางดานearth sciences อุทยานธรณีมีการดําเนินงานภายใตเครือขายอุทยานธรณีระดับโลก  )Global 

Geoparks Network หรือ GGN) อุทยานธรณีสตูลไดรับการประกาศใหเปนอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  )UNESCO 

Global Geopark) เปนอุทยานธรณีระดับโลกเปนแหงแรกของประเทศไทย จัดเปนประเทศในลําดับที่ 38 ของโลกเมื่อ

วันที่ 17 เมษายน 2561 

อุทยานธรณีโลกของ UNESCO คือพื้นที่รวบรวมแหลงและสภาพถูมิประเทศที่มีความสําคัญทางธรณีวิทยาใน

ระดับนานาชาติ โดยพื้นที่เหลานี้ไดรับการบริหารจัดการแบบองครวม ประกอบดวย การอนุรักษ การใหการศึกษาและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน อาศัยคุณคาของมรดกทางธรณีวิทยา  ) Geological Heritage  (รวมกับคุณคาข องมรดกทางธรรมชาติ

วิทยาและคุณคาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ดวยกระบวนการ “จากลางสูบน” เกี่ยวของกับผูมสวนไดสวนเสียและ

หนวยงานในทองถิ่นและภูมิภาค 

แหลงเรียนรูทางดานธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพ เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกําลังเปนที่นิยม

กันอยางแพรหลายในปจจุบัน เปนกระแสความตองการที่มีมากขึ้น และประเทศไทยก็มีแหลงการเรียนรูรวมไปถึงเปน

แหลงทองเท่ียวดานซากดึกดําบรรพมากมาย 

กรมทรัพยากรธรณี (2557) ไดใหความหมายของแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยาไววา หมายถึง แหลงที่มีคุณคา

ทางวิชาการทางธรณีวิทยา โดยหลายแหลงมีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวไดและหลายแหลงยังเปนแหลงแบบฉบับหรือ

แหลงมาตรฐานสําหรับอางอิงทางวิชาการแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาของประเทศไทยเปนแหลงธรรมชาติที่เกิด

จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบริเวณของเปลือกโลก มีโครงสรางทางธรณีวิทยาที่โดดเดน สวยงาม และ

เปนแหลงอางอิงทางวิขาการ มีคุณคาทางภูมิศาสตร เปนเอกลักษณของทองถิ่นที่สมควรไดรับการอนุรักษใหคนรุนหลัง

ไดศึกษา 

แหลงซากหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดําบรรพที่อยูในชั้นเปลือกโลกหรือที่หลุดหรือที่นําออกมาจากชั้น

เปลือกโลกทั้งนี้ไมรวมถึงโบราณวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ (พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ 2551) ซากดึกดําบรรพสวนใหญใชบอกอายุของหินที่มีซากดึกดํา

บรรพนั้นอยูไดรวมถึงการบอกสภาพแวดลอมและสภาพภูมิศาสตรบรรพกาลดวยแหลงเรียนรูทางดานธรณีวิทยาซากดึก

ดําบรรพ เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เปนกระแสความ

ตองการที่มีมากขึ้น และประเทศไทยก็มีแหลงการเรียนรูรวมไปถึงเปนแหลงทองเที่ยวดานซากดึกดําบรรพมากมาย 

แหลงซากดึกดําบรรพนอติลอยดในประเทศไทยที่มีความสมบูรณมีจํานวนนอยแหลงซากดึกดําบรรพนอติ

ลอยดตําบลทากระดานเปน  1 ในแหลงที่มีความอุดมสมบูรณซึ่งมีเพียงแหลงเดียวเทานั้นที่มีการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู

โดยภาครัฐแตในปจจุบันมีการคนพบพื้นที่ที่มีซากดึกดําบรรพนอติลอยดที่มีความสมบูรณหาดูไดยากอีกบริเวณหนึ่งคือ
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บริเวณปาชุมชนทากระดานตั้งอยูบริเวณเขากระทะใหญตําบลทากระดานซากดึกดําบรรพนอติลอยดบริเวณปาชุมชนนี้

มีความพิเศษที่มีความสมบูรณแหลงหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีคุณคาทางวิชาการอยางมาก 

 ตัวอยางสําคัญของอุทยานธรณีอันเปนแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยาที่สําคัญ คือ อุทยานธรณีโลกสตูล 

(UNESCO, 2018) ไดชื่อวาเปนสถานที่ท่ีเงียบสงบและมีความสวยงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรมกลุมตาง ๆ รวมทั้งพุทธ 

มุสลิม คริสต และกลุมเล็ก ๆ เชน ชาวมานิและชาวเลอูรักลาโวย อาศัยอยูที่นี่ดวยกันอยางกลมกลืนในพื้นที่นี้ เปนที่

รูจักกันดีในฐานะดินแดนแหงซากดึกดําบรรพยุคพาลีโอโซอิก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ ความหลากหลายสูง และ

ปรากฏขึ้นของซากดึกดําบรรพที่นาทึ่งรวมถึงไตรโลไบต บราคิโอพอด สโตรมาโทไลต คอนโดดอน แกรปโตไลตและ

หอยโขง ศูนยกลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของผูอยูอาศัย ไดแก เกษตรกรรมการประมงการทองเที่ยวและธุรกิจ

ขนาดเล็กในทองถิ่น 

แหลงซากดึกดําบรรพนอติลอยดตําบลทากระดานเปนหนึ่งในแหลงที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งมีเพียงแหลงเดียว

เทานั้นที่มีการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูโดยภาครัฐ แตในปจจุบันมีการคนพบพื้นที่ท่ีมีซากดึกดําบรรพนอติลอยดที่มีความ

สมบูรณหาดูไดยากอีกบริเวณหนึ่ง คือบริเวณปาชุมชนทากระดาน ตั้งอยูบริเวณเขากระทะใหญ ตําบลทากระดาน มี

เนื้อท่ีประมาณ 3,000 กวาไร ซากดึกดําบรรพนอติลอยดบริเวณปาชุมชนนี้มีความพิเศษที่มีความสมบูรณแหงหนึ่งของ

ประเทศไทย ซึ่งมีคุณคาทางวิชาการอยางมากและปจจุบันนอกจากเปนพื้นที่การใชประโยชนคือเปนปาชุมชนแลวนั้น 

ยังมีการใชประโยชนรวมที่หลากหลาย ทั้งเสนทางจักรยานวิบาก จุดชุมวิวที่สวยงาม และการหาของปา ซึ่งในปจจุบัน

แหลงซากดึกดําบรรพที่พบในบริเวณนี้ไมไดมีการพัฒนาไปเปนการใชประโยชนจากซากดึกดําบรรพโดยตรง ทั้งที่

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางกรมทรัพยากรธรณีไดเขาไปใหความรู เรื่องซากดึกดําบรรพ และพระราชบัญญัติคุมครองซาก

ดึกดําบรรพ พ  .ศ .2551 ใหกับประชนชนในพื้นที่ตําบลทากระดาน ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจคือมุมมองของประชาชนผูมี

สวนไดสวนเสีย และอยูอาศัย ใชประโยชน และเจาของพื้นที่จริง ๆ จะมีความสนใจและความคิดเห็นและรูปแบบการ

พัฒนาแหลง และแนวทางใดบางที่ใชในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนอุทยานธรณีในอนาคตโดยตัวประชาชนเอง 

โดยมีการรวมมือกับภาครัฐที่มีงบประมาณสนับสนุนพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ไดมีการแสดงแนวความคิดของประชาชน 

รวมทั้งประโยชนที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนที่จะไดจากการพัฒนาแหลงซากดึกดําบรรพที่อยูในพื้นที่ 

ตําบลทากระดาน 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาของแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาซาก

ดึกดําบรรพปาชุมชนทากระดาน 

2.  ศึกษาความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิง

ธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพของพ้ืนที่ปาชุมชนทากระดานของผูที่มีสวนไดสวนเสียในและนอกพ้ืนที ่

  

อุปกรณและวิธีการ 

1. การประเมินแบบประเมินตนเองเพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก (Global Geopark Network 

Self Evaluation) เปนแบบประเมินมีตัวเลือก ประกอบดวย 5 สวน1) ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ 2) โครงสรางการ
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บริหารจัดการ3) การสื่อสารและการใหความรู 4) การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและ 5) การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอยาง

ยั่งยืนแบงผูประเมินเปน 2 ชุด ในแบบประเมินคือ 

ชุดที่ 1การประเมินจากหนวยงานทองถิ่น 1 ชุด จากตัวแทนองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน กอง

การศึกษาและกองชาง จํานวน 3 ทาน และ 

ชุดที่ 2การประเมินจากหนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน1 ชุด จากตัวแทนกรมทรัพยากรธรณี (กองอนุรักษ

และจัดการทรัพยากรธรณี กองคุมครองซากดึกดําบรรพ และสํานักงานทรัพยากรธรณีเขต 3)จํานวน 3 ทาน โดยผู

ประเมินชุดที่ 2 เขาประเมินหลังผูประเมินชุดที่ 1 การนําผลการประเมินของผูประเมินชุดที่ 1มาเทียบเคียงกันในสวน

ตัวเลือกและสภาพพื้นที่นั้นเปนจริงในมุมมองที่ตรงลงกันไดทั้ง 2 ชุดเห็นชอบเดียวกัน ในการกําหนดระดับมาตรฐาน

ศักยภาพการเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาของแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพปาชุมชน

ทากระดาน นั้นจะนําคะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบระดับมาตรฐานที่กําหนดไว คือตองมีคะแนนคาเฉลี่ยที่มากกวา 60 

คะแนน ในระดับมาตรฐาน 

2. การสนทนากลุม(Focus groups discussion) การประชุมกลุมยอย หาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการเปนแหลงเรียนรูชุมชนที่ยั่งยืนโดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหผลการศึกษาขอมูลของผลการประเมิน

ศักยภาพพื้นที่ในดานตางๆมาหารือในเรื่องแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนแหลงเรียนรูชุมชนที่ยั่งยืนการ

สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการประชุมอภิปรายของผูเขารวมประชุมที่มีสวนไดสวนเสียตอปาชุมชนทากระดานนับเปน

สวนสําคัญในการสรางแนวทางพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งกลุมตัวอยางที่ศึกษาศักยภาพการเปนแหลงเรียนรู

ชุมชน แบงเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 หนวยราชการที่ปกครองสวนภูมิภาคระดับจังหวัดจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย หนวยงานดานการ

ปกครองระดับจังหวัดและอําเภอและหนวยงานดานปาไมทรัพยากรธรณีและการทองเที่ยวระดับจังหวัด 

สวนที่ 2 หนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียนอกพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน และ

หนวยงานทองถิ่นที่เปนตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานจํานวน7 ทานประกอบดวยหนวยงาน

ดานการปกครองระดับตําบลและหมูบานที่เกี่ยวของมีอาณาเขตติดตอกับปาชุมชนาทากระดานโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยา

คมและเยาวชนในระดับผูนํา 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. ผลการประเมินตนเองเพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก 

การประเมินจากหนวยงานทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบลทากระดาน และหนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานโดยกรมทรัพยากรธรณี ใชเกณฑการประเมิน คือ แบบประเมินตัวเองเพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก

โดยเกณฑดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม สามารถนํามาใชประเมินพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน เพื่อศึกษาศักยภาพการเปนแหลง

การเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาของแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพปาชุมชนทากระดาน (ตารางที่ 1) 

มีองคประกอบ 3 ดานคือ คุณคาทางวิชาการ ศักยภาพในการพัฒนา และ การบริหารจัดการ ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบจะ

มีหลักเกณฑและดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพปาชุมชนทากระดานมีคะแนนจากการประเมินตัวเองตาม
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รูปแบบ Global Geopark Network (GGN) ของ UNESCO ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในระดับอุทยาน

ธรณีโลกและระดับประเทศไทยที่ 60 คะแนน โดยอยูที่ คะแนนจาการประเมินหนวยงานทองถิ่นเทากับ 45.75 คะแนน 

และหนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอุทยานธรณีเทากับ 39.02 คะแนน พื้นที่ปาชุมทากระดานมีศักยภาพที่ผานเกณฑ

มาตรฐาน 

-  ดานคุณคาทางวิชาการ มีซากดึกดําบรรพที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยเปนแหลงอางอิงทาง

ธรณีวิทยา ดานศักยภาพในการพัฒนา คือการอนุรักษณทางธรณีวิทยา มกดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

คณะกรรมการปาชุมชนรวมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาไดดําเนินการดูแลรักษา ซากด ึกดําบรรพใหคงอยูในพื้นที่ ทําให

ความเสี่ยงตอการถูกทําลายและสูญหายของซากดึกดําบรรพต่ํา  

-  ดานคุณคาในการพัฒนา ปาชุมชนทากระดานควรมีการพัฒนา ในสวนของแผนการบริหารจัดการพื้นที่ แผน

แมบท แผนการตลาด คณะทํางานและบุคคลากรที่ดําเนินการในพ้ืนที่ โครงสรางการบริการจ ัดการ  

-  ดานการบริหารจัดการ ปาชุมชนทากระดานควรมีการพัฒนา ในสวนของการสื่อสารและใหความรู เชน สื่อ

ทางการศึกษา ขอมูลเผยแพรในพื้นที่ กิจกรรมสําหรับกลุมโรงเรียน มัคคุเทศน ในสวนของการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 

เชน  ศูนยบริการขอมูล ขอมูลสื่อความหมาย การเขาถึงพื้นที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การสื่อสารการขนสงสาธารณะ 

และในสวนของการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอยางยั่งยืน เชน การสงเสริมผลิตภัณฑ การสรางสรรคและสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่กับธุรกิจในทองถิ่น และการสรางเครือขาย 

 

ตารางที่ 1 : ผลการประเมินตัวเองเพ่ือเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโกพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน 

 

ดาน 

 

เกณฑ 

คะแนน ประเมิน

ตัวเอง 

ประเมิน

โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

คา

น้ําหนัก 

% 

คา

น้ําหนัก

ประเมิน

ตัวเอง% 

คาน้ําหนัก

ประเมินโดย

ผูเชี่ยวชาญ% 

คุณคา

ทาง

วิชาการ 

 

1.1 ขอบเขตอุทยานธรณี  

 

1000 

 

580 

 

320 

 

5 

 

2.9 

 

1.6 

คุณคา

ในการ

พัฒนา 

1.2 การอนุรักษทางธรณีวิทยา 

1.3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

2 โครงสรางการบริหารจัดการ 

 

1000 

1000 

1000 

 

850 

650 

360 

 

780 

575 

355 

 

20 

10 

25 

 

17.0 

6.5 

9.0 

 

15.6 

5.75 

8.87 

การ

บริหาร

จัดการ 

3 การสื่อสารและการใหความรู 

4 การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 

5 การพัฒนาเศรษฐกิจภมูิภาคอยางยั่งยืน 

 

1000 

1000 

1000 

 

380 

310 

0 

 

280 

200 

0 

 

15 

15 

10 

 

5.7 

4.65 

0 

 

4.2 

3.0 

0 

 รวม 7,000 3,130 2,510 100 45.75 39.02 
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2. ผลการสนทนากลุม 

ความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดสวนเสียในและนอกพื้นที่สําหรับแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปน

แหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพของพื้นที่ปาชุมชนทากระดานแบงเปน 2 สวนคือหนวยราชการที่

ปกครองสวนภูมิภาคระดับจังหวัดและหนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียนอกพื้นที่ปาชุมชน

ทากระดานและหนวยงานทองถ่ินตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานซึ่งมีความเห็นสอดคลองกัน 

1.ดานคุณคาทางวิชาการแหลงซากดึกดําบรรพนอติลอยดที่คนพบในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานถือเปนแหลงที่

นาสนใจในดานวิชาการ 

2.ดานศักยภาพในการพัฒนา กรมปาไมที่จัดสรรพื้นที่ปาชุมชน การกําหนดขอบเขตออกเปน 2  สวน  คือสวนการ

ใชประโยชนชุมชนสามารถที่จะพัฒนาไปตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่และสวนการอนุรักษคือหามใหผูใดดําเนิน

กิจกรรมท่ีพื้นที่นั้นโดยเด็ดขาด สงวนไวซึ่งประโยชนในการศึกษาแหลงซากดึกดําบรรพเทานั้นพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ

พื้นฐานของปาชุมชนทากระดานเชน ปายบอกที่ตั้งของสถานที่บริเวณเสนทางคมนาคมหลัก และปายสื่อขอมูลซากดึก

ดําบรรพตรงจุดที่พบซากดึกดําบรรพ พัฒนาเสนทางภายในพื้นที่ปาชุมชนสามารถรองรับการเขาไปใชพื้นที่ไดโดย

พาหนะทุกประเภท ซึ่งปจจุบันรองรับพาหนะไดบางประเภทเทานั้น เชน รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ รถเอทีวี มอเตอรไซต 

และจักรยานเสือภูเขาสรางความรวมมือระหวางชาวบานกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานทองถิ่น การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการผลักดันและพัฒนาพื้นที่ สรางความรูความเขาใจของคนในชุมชนใหมีความพรอมในการดําเนินการในพื้นที่ 

เชนคณะกรรมการปาชุมชน การอบรมและใหความรูในหลักสูตรตอเนื่องเรื่องการอนุรักษปาชุมชน การอบรมการเปน

มัคคุเทศกชุมชน และการอบรมเรื่องความรูเรื่องซากดึกดําบรรพกับเยาวชนและชาวบานและกระจายกลุมความรวมมือ

ไปยังชาวบานสวนใหญในพื้นท่ีดวยแผนงานที่ชัดเจน 

3.ดานการบริหารจัดการกรมปาไมเปนหนวยงานหลักมีภารกิจที่ดําเนินการดูแลพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน มี

หนาที่หลักในดานนโยบาย แผน การเสริมการเปนแหลงเรียนรูชุมชน การกําหนดขอบเขตพื้นที่และคณะกรรมการปา

ชุมชนดําเนินการในการดูแลรักษา และรับนโยบายรวมถึงกิจกรรมที่จะดําเนินการในพื้นที่โดยตรงจากกรมปาไมรวมถึง 

การประชาสัมพันธตอชาวบาน การกําหนดกิจกรรมในระดับชุมชนใหเกิดข้ึนในพื้นที่ปาชุมชน 

หนวยราชการที่ปกครองสวนภูมิภาคระดับจังหวัดและหนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งตัวแทนผูที่มีสวน

ไดสวนเสียนอกพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน 

1.ดานคุณคาทางวิชาการแหลงซากดึกดําบรรพนอติลอยดที่คนพบในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานเปนแหลงที่มี

ความสําคัญแหลงหนึ่งของประเทศไทย มีซากดึกดําบรรพนอติลอยดที่สมบูรณ หลากหลายและมีขนาดที่ใหญอันดับตน

ของทวีปเอเชียนาสนใจในดานธรณีวิทยา 

2.ดานศักยภาพในการพัฒนาหนวยงานในระดับจังหวัดและผูมีสวนไดสวนเสียนอกพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน

รวมกันเสริมสรางความรูความเขาใจของประชาชนเรื่อง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตอยอดดานการทองเที่ยวกับกลุม

นักวิจัยและผูที่สนใจในซากดึกดําบรรพทั้งในประเทศและชาวตางชาติและกลุมนักทองเที่ยวที่มีใจรักในการผจญภัย

ธรรมชาติ สรางความรวมมือของประชาชนในทองถิ่นและหนวยงานในทองถิ่น และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
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3.ดานบริหารจัดการการสรางสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวความประทับใจตอนักทองเที่ยว

จากทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติซากดึกดําบรรพที่แตกตางจากที่อื่น และทรัพยากรการทองเที่ยว

ที่มนุษยสรางขึ้นดานกิจกรรมความบันเทิงและเพลิดเพลินกําหนดแผนการสงเสริมการเปนแหลงทองเที่ยวการ

ประชาสัมพันธเรื่องการคนพบซากดึกดําบรรพและกิจกรรมของปาชุมชน การรองรับดานการทองเที่ยวที่ไมกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติในปาชุมชน 

หนวยงานทองถิ่นรวมทั้งตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ปาชุมชนทากระดาน 

1.ดานคุณคาทางวิชาการ หนวยงานทองถิ่นและผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานรวมกันสราง

ศูนยการเรียนรูของชุมชนเพื่อเก็บรักษาซากดึกดําบรรพที่พบในพื้นที่เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่เปนแหลงอางอิงทาง

ธรณีวิทยาของพ้ืนทีท่ากระดาน 

2.ดานศักยภาพในการพัฒนากรมปาไมและกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการประกาศเปนเขตคุมครองแหลงซากดึก

ดําบรรพในพื้นที่ปาชุมชนปองกันความเสี่ยงตอการถูกทําลายซากดึกดําบรรพที่อาจจะเกิดการเสียหายหรือสูญหายไป

จากพื้นที่ดวยพรบ.คุมครองซากดึกดําบรรพพศ.2551 เชนเดียวกับแหลงขึ้นทะเบียนนอติลอยดทากระดาน การเขา

พื้นที่ปาชุมชนควรแจงกับองคการบริหารสวนตําบลโรงเรียนและคณะกรรมการปาชุมชน 

3.ดานบริหารจัดการการประเมินตัวเองพื้นที่ปาชุมชนทากระดานเปนพื้นที่ควรอนุรักษและอุทยานธรณีระดับ

ทองถิ่นคณะกรรมการปาชุมชนรวมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของพัฒนายกระดับตามแนวทางของอุทยานธรณีโลก

การเสนอแผนการทองเที่ยวรูปแบบใหมกับกลุมนักทองเที่ยวประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแผนแมบท

รวมกับหนวยงานราชการเพิ่มศักยภาพในการรองรับดานการทองเที่ยวเชนการเพิ่มเสนทางทํากิจกรรมกับ

ผูประกอบการที่พักรีสอรทและแพพักจัดเสนทางการทองเที่ยวและจุดแวะชมในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานรวมถึงจุดที่

พบซากดึกดําบรรพการพัฒนาการเขาถึงพ้ืนที่ดวยพาหนะที่เปนเอกลักษณและเหมาะสมตอพื้นที่เชนรถไถลากเกวียนนั่ง

รถเอทีวีและจักรยานเสือภูเขามีแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเชนศาลาพักผอนปายบอกทางปายขอมูลในจุด

ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและหองน้ํารานขายของชุมชนในอนาคตและการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนในหลาย

ชองทาง 

การศึกษาความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยา

ซากดึกดําบรรพของพื้นที่ปาชุมชนทากระดานของผูที่มีสวนไดสวนเสียในและนอกพื้นที่ ทําใหเห็นแนวโนมอนาคตของ

การพัฒนาในพื้นที่ของปาชุมชนทากระดานเปนไปในทางที่ดีเพราะมีหลายสวนที่สอดคลองไปกับเกณฑการประเมิน

ตัวเองเพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก ชุมชนมีความเขาใจและมีความพรอม ความกระตือรือรน และที่จะ

การทํางานอยางหนักเพื่อชุมชนทองถิ่นของตัวเองตามแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหพื้นที่ปาชุมชนทากระดานเปน

แหลงสรางโอกาส ทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจของชุมชน 

การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพพื้นที่ปาชุมชนทา

กระดาน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาใชการประเมินแบบประเมินตนเองเพื่อ

เปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก  )Global Geopark Network Self Evaluation) ตัวชี้วัดความยั่งยืนของการ

จัดการแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยาเปนที่ยอมรับและมาตรฐานระดับโลก การที่จะศึกษาศักยภาพในพื้นที่ใดก็ตาม
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แบบประเมินตนเองเพ่ือเปนอุทยานธรณีระดับโลกใชไดเสมอ ปจจุบันในประเทศไทยมีเพียงอุทยานธรณีสตูลเทานั้นที่มี

ผลการประเมินเปนอุทยานธรณีระดับโลก และมีอุทยานธรณีระดับประเทศไทยที่ผานคณะกรรมการสงเสริมการอนุรักษ

แหลงธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี คือ อุทยานธรณีโคราช จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก 

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีความสําคัญและโดดเดนทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม  มีเรื่องราวที่

เชื่อมโยงคุณคาของผืนแผนดินกับวิถีชีวิตชมุชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

โดยการอนุรักษ การถายทอดความรู และการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแนวทางของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพื่อเปน

อุทยานธรณีระดับโลกตอไป (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2556) 

จังหวัดสตูลถือเปนจังหวัดที่ประสบความสําเร็จที่รวมกับกรมทรัพยากรธรณีกับการเดินหนาสูมิติใหมนํา

ธรณีวิทยาใหเกิดประโยชนสูชุมชนทองถิ่นใหมากขึ้น โดยไดนําแนวทางอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกมาปรับใชกับ

ประเทศไทย ในพื้นที่ที่มีศักยภาพดานแหลงธรณีวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผูคนที่ตรงตามเกณฑการ

ประเมินของอุทยานธรณีโลกจากการทํางานมาอยางยาวนาน โดยความรวมมือจากหลายภาคสวน และเครือขายความ

รวมมือจากชุมชนในพื้นที่ ในขณะนี้อุทยานธรณีสตูลอุทยานธรณีสตูลเกิดจากความตองการโดยชุมชนเอง สะทอนไปสู

แนวทางการทํางานของภาครัฐ ทําใหเกิดประโยชนแกตัวชุมชนโดยตรงและเปนโครงการที่ดึงแนวความคิดของการ

บริหารจัดการพื้นที่ตามแบบของยูเนสโกไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหอยูคูกับวิถีชีวิตพวกคนไดอยางยั่งยืน

)อุทยานธรณีสตูล , 2561( 

การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหลงอนุรักษทางธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพพื้นที่ปาชุมชนทา

กระดาน จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับทองถิ่น ความพิเศษและแตกตางของพื้นที่ปาชุมชนทากระดานนั้นคือ ซากดึก

ดําบรรพนอติลอยดที่พบในพื้นที่ปาชุมชนทากระดานมีความสมบูรณ หลาหลายชนิดพันธุ ถึง 3  อันดับ ประกอบ ดวย  

Order Orthoceras,OrderActinocerasและ Order Tarphyceridaรวมไปถึงมีขนาดที่ใหญมากเปนอันตันของ

ประเทศไทย ขนาดเฉลี่ยอยูที่ 50  –  150  เซนติเมตร แสดงถึงความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมในอดีต  ทําใหพื้นที่

ปาชุมชนทากระดานนั้นเปนแหลงอางอิงทางธรณีวิทยาที่มีซากดึกดําบรรพนอติลอยดที่สมบูรณแหลงหนึ่งของประเทศ

ไทยและระดับภูมิภาคเปนแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาของประเทศไทยเปนแหลงธรรมชาติที่เกิดจาก

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบริเวณของเปลือกโลก มีโครงสรางทางธรณีวิทยาที่โดดเดน สวยงาม และเปน

แหลงอางอิงทางวิขาการ มีคุณคาทางภูมิศาสตร เปนเอกลักษณของทองถิ่นที่สมควรไดรับการรอนุรักษใหคนรุนหลังได

ศึกษา การรวมมือของคณะกรรมการปาชุมชน ปาไมจังหวัด กรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหนอติลอยด

ปาชุมชนทากระดานเปนที่สนใจของผูที่สนใจดานวิชาการจํานวนมาก และความเขมแข็งของชุมชนโดยคณะกรรมการ

ปาชุมชนมความสนใจเรื่องซากดึกดําบรรพทั้งที่เปนเรื่องไกลตัว การเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อใหเขาใจในสิ่งที่ชุมชนตัวเองมี 

และมีแผนที่จะพัฒนาตอไปตามนโยบายของการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับหนวยงานราชการและสถานศึกษา ทําให

ศักยภาพที่มีปจจุบันสามารถพัฒนาเพิ่มไปไดมากกวาขึ้นในอนาคต จากทรัพยากรที่มี เชน พื้นที่ ซากดึกดําบรรพ 

ทรัพยากรมนุษย หนวยงานราชการ หนวยงานทองถิ่น คณะกรรมการปาชุมชน 

การวิจัยครั้งนี้ถือเปนประโยชนตอการที่ชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่โดดเดนและนาสนใจแหลงทองเที่ยว

และคิดเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืน จากการพัฒนาระดับลางขึ้นไปโดยเริ่มจากชุมชนเอง 
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สรุป 

แหลงซากดึกดําบรรพปาชุมชนทากระดานมีศักยภาพเพียงตอการเปนแหลงเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาขอ

แหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพปาชุมชนทากระดานกาญจนบุรี ใชการประเมินแบบประเมินตนเอง

เพื่อเปนอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก ผลการประเมินยังไมผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในระดับอุทยานธรณี

โลกและระดับประเทศไทยที่ 60 คะแนน โดยอยูที่ คะแนนจาการประเมินหนวยงานทองถิ่นเทากับ 45.75 คะแนน และ

หนวยงานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอุทยานธรณีเทากับ 39.02 คะแนน เนื่องยังขาดการดําเนินการอยางถูกตองตามทิศ

ทางการพัฒนาอุทยานธรณี ในหลายสวน 

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในและนอกพื้นที่ปาชุมชนทากระดานมีความสนใจและเห็นความเปนไปได

ของการพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพปาชุมชนทากระดาน แนวทางของการอนุรักษและ

การคงอยูของซากดึกดําบรรพไมใหสูญหาย ดวย พรบ.คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551 เปนเขตคุมครองแหลงซาก

ดึกดําบรรพในพื้นที่ปาชุมชน พัฒนาพื้นที่โดยชุมชน จัดเสนทางการทองเที่ยวและจุดแวะชมในพื้นที่ปาชุมชนทา

กระดานรวมถึงจุดที่พบซากดึกดําบรรพ โดยใชรถไถลากเกวียนนั่ง รวมดวยผูประกอบการแพพักและรีสอรทพื้นที่ไกล

เคียงใชเสนทางพ้ืนที่ปาชุมชนทากระดานในกิจกรรมผจญภัยดวยรถเอทีวี และจักรยานเสือภูเขา โดยมีแผนพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ศาลาพักผอน ปายบอกทาง ปายขอมูลในจุดศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และหองน้ํา ราน

ขายของชุมชนในอนาคต รวมไปถึงการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนในหลายชองทาง มีแนวทางของอุทยานธรณีโลก

ของยูเนสโก ที่ใชในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนแหลงการเรียนรูชุมชนเชิงธรณีวิทยาซากดึกดําบรรพของพื้นที่

ปาชุมชนทากระดานนั้นตองเริ่มจากชุมชนเปนหลักและไดรับการสงเสริมจากหนวยงานอื่น ๆ เพื่อความคงอยูอยาง

ยั่งยืน 

อุทยานธรณีของยูเนสโกเปนสมบัตินานาชาติ ไมแคเพียงความนาสนใจทางธรณีวิทยาเทานั้นแตยังแสดงใหเห็น

ความอุทิศตนความกระตือรือรน และการทํางานอยางหนักของชุมชนทองถิ่น ที่ตองบํารุงรักษาพื้นที่อุทยานธรณีโลก

เหลานี้เอาไวและทําใหมันเปนแหลงสรางโอกาสอยางสูง ทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจ แหลงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพของชุมชนทองถิ่นอยางมาก ในพื้นที่บางแหงหางไกลความเจริญมากและสวยงามของโลก

เราเอาไว )Dr.beth Taylor, 2008( 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จโดยไดรับความชวยเหลือจาก ผศ.ดร.กุลวดี แกนสันติสุขมงคล ซึ่งเปนที่ปรึกษา

หลักในการวิจัย คําแนะนําและขอเสนอแนะที่มีคุณคา และไดรับการสนับสนุนจากที่ปรึกษารวมดวย ผศ.ดร.ศรัณยา 

สุจริตกลุ และ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล. 

ขอบคุณสําหรับจุดเริ่มตนแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปกรณ สุวานิช,ดร. ดวงฤทัย สายแสงสี

รุง, ดร.สุรีย ธีระรังสิกุล และจุฬาลักษณ นวีภาพ ที่สนับสนุนสําหรับการศึกษา 

ขอแสดงความขอบคุณผูใหขอมูลและผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดสําหรับการศึกษาครั้งนี้เปนอยางสูงตอพวก

เขา ถาไมมีการศึกษานี้คงไมประสบความสําเร็จ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาอัตถภาค (Move) และอนุวัจน (step) ในกรณีศึกษาผูปวยจิตเวชกรอบการ

วิเคราะหพัฒนาขึ้นจากการปรับเปลี่ยนตนแบบโครงสรางอัตถภาคที่เคยเสนอไว ไดแก ตนแบบของ Swales ปค.ศ. 

1990 ตนแบบของ Nwogu ปค.ศ. 1997 และตนแบบของ Korneyko I.V. ปค.ศ. 2017 อัตถภาคและอนุวัจนจาก

ตนแบบเหลานี้ถูกนํามาแกไขจนเปนกรอบการวิเคราะหขั้นสุดทาย และกรอบการวิเคราะหนี้ไดนํามาใชระบุอัตถภาค

และอนุวัจนในกรณีศึกษาผูปวยจิตเวชคลังขอมูลที่ใชคือกรณีศึกษาผูปวยจิตเวชจํานวน 20 กรณีศึกษาที่ตีพิมพใน

หนังสือทางการแพทย 2 เลม ไดแก หนังสือ Case Files Psychiatryและ หนังสือ100 Cases in Psychiatry Second 

editionประพันธโดยผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาเวชศาสตรผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวากรณีศึกษาผูปวยจิตเวช

ประกอบไปดวย 3อัตถภาค ประกอบดวย 5 อนุวัจนหลักและ 3 อนุวัจนรอง 

คําสําคัญ: อรรถฐานวิเคราะห/ การวิเคราะหอัตถภาค/ กรณีศึกษาผูปวยจิตเวช/ แพทยศาสตรศึกษา  

 

Abstract 

This study aims to investigate moves and steps in the psychiatric case studies. The analytical 

framework was modified from previous move analysis models: Swales’s 1990, Nwogu’s 1997, and 

Korneyko I.V’s 2017 models. The moves and steps from these models were adjusted to develop 

the final version. This analytical framework was used to identify moves and steps in the psychiatric 

case studies.The material consists of 20 psychiatric case studies published in two different medical 

books which are Case Files Psychiatry and 100 Cases in Psychiatry Second edition authored by the 

experts of the psychology medicine. The findings reveal thatthereconsist of 3 moves. There are 5 

mandatory stepsand 3 optional steps. 

Keywords: Genre analysis/Move analysis/ Psychiatric case study/Medical education 
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Rationale 

English is now used as world medium language for exchanging information. With English 

language, we can access and share knowledge worldwide. However, many Thai students are not 

skillful in using English because it is not our official language. A large number of graduate students 

are struggling with reading English-written materials. Although they have to use English for their 

project presentations or in lectures, Thai students still prefer reading Thai textbooks or other 

educational documents. Low English proficiency and unfamiliarity with English-written academic 

discourses of Thai students may be the causes of this problem (Muangsamai, 2018). In medicine, in 

particular, English plays an important role in medical studies as students must read English written 

materials, medical textbooks and professional journals to keep up with updated knowledge from 

different parts of the world (Naruenatwatana and Vijchulata, 2001).Medical students had problems 

with overall English skills at the moderate level and they needed overall English skills at the highest 

level (Suraratdecha and Woragittanont, 2016). Therefore, this problem should be solved and these 

students need to be supported.  

English is not only widespread as lingua franca but also as crucial medium of exchange of 

scientific knowledge, especially in medical sciences. Medical case reports (MCRs) are considered one 

of the major groups of medical discourse since they comprise a highly significant genre of medical 

literature. They have some special characteristics which distinguish them from other genres of 

medical scientific writing. MCRs are purposefully for educational and instructive intentions, direct 

and personal tone, conciseness and brevity, and material illustrated in a narrative style (Lysanets et 

al., 2017).MCRs are one gateway to further medical research. As a result, the ability to produce 

medical case reports with the effective English language discourse is a requirement for the 

enhancement of worldwide medical communication and medical knowledge. 

Patients’ conditions and treatments are reported through one type of medical text called 

case report. This report is used as case study model for novice medical staff and medical students. 

The reading of a case study allows learning via ‘pattern recognition’, in other words, the overall 

picture of patient’s conditions, which include history, care, and progress (Aitken and Marshall, 2007). 

Pattern recognition provides the specific strength of describing the clinical decision-making that 

makes progress throughout the treatment, not just presenting particular elements (Aitken and 

Marshall, 2007;Kunt-Akbaş, 2013). In addition, reading a case study is one way to prepare medical 

students and also new doctors, especially NNS to be ready for the real situation. However, how it is 

writtenor used in English medical cases has not been much studied. Therefore, this study aims to 
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investigate the standard pattern in the psychiatric case studies for the sake of learning for medical 

students and new doctors. 

This study aims to analyze medical cases in search for moves, steps they have in common 

based on communicative purposes in this type of genre. Recognition of the language patterns of the 

case studies on some of the most serious health issues which are depression and anxiety can 

facilitate medical students or novice doctors’ diagnosis practice. The findings of the study can be a 

guideline for medical students and new psychiatrists to read case reports effectively, and from their 

familiarity with the case structures, to apply the knowledge to write their own case reports in 

clinical settings. Furthermore, the findings could be practically applied to teaching medical English 

to NNS. 

 

METHODOLOGY 

Material 

The material consists of 20 psychiatric case studies published in two different medical books 

which are Case Files Psychiatry and 100 Cases in Psychiatry Second edition authored by the experts 

of the psychology medicine.  

 

Context of medical cases 

The medical cases from the Case Files Psychiatry and 100 Cases in Psychiatry Second 

edition are the simulated clinical cases and medical scenario cases by the experts of the 

psychology medicine, allowing medical students and new psychiatrists to extend their knowledge. 

The cases were written to be representatives of typical patient representation. 

 

Data Collection    

In this study, the sample consists of 20 psychiatric case studies. 10 qualified case studies 

from each book will be purposively selected. The main criteria adopted for the selection of the 

material are: 

1. Focusing on anxiety and depression cases. 

2. Available in medical libraries in Thailand by visiting medical school libraries and searching 

onlinelibraries from various medical schools in Thailand such as Faculty of Medicine at 

Chulalongkorn University, and KhonKaen University. 
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Data Analysis 

In this study, a combination of quantitative and qualitativeapproaches will be used. Firstly, a 

quantitative examination is applied to count and analyze the frequency of the move structure of 20 

psychiatric case studies within genre analysis framework. Subsequently, a qualitative approach will 

be applied to describe the findings. 

 

The steps in analyzing data are presented as follows: 

1. Purposive sampling of 20 cases relating to anxiety and depression from two different 

medical books which are Case Files Psychiatry and 100 Cases in Psychiatry Second edition. 

2. Reading each case to identify communicative purposes. 

3.  Define moves and steps based on thecommunicative purposesunder the frameworks of 

Swales’s 1990, Nwogu’s 1997, and Korneyko I. V’s 2017 models. 

4. Analyzing the moves and steps of the cases manually and recording them in the coding 

book.  

5. Rereading and re-examining those cases for consistency.  

6. Counting the frequency of each move and step. 

7. Identifying and counting frequency of grammatical features manually and statistically. 

8. Validating the results by a professorfrom Kasetsart University. 

 

RESULTS OF THE STUDY  

Move and Move structures of psychiatric case studies 

The Move analysis of psychiatric case studies revealed that there are 3 Moves. Move 1, 

“Introducing the case,” is to introduce the case, provide patient information, present background 

information such as age, gender, occupation, and ethnicity. Move 2, “Psychiatric history,” reports 

psychiatric history, previous diseases, operations, and medications. Move 3, “Examination and 

findings,” states positive and negative findings with details in the mental state, including general 

appearance, mood, speech, actions, thoughts, etc. Moreover, each Move has several steps that will 

be illustrated in the section below. 
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Move 1: Introducing the case 

Step 1: Patient information includes age, gender, occupation, and ethnicity. 

Example: A 16-year-old girl (B1C2) 

 A 33-year-old female artist (B1C6) 

Step 2: Caretaker refers to a person who comes with the patient to meet a psychiatrist. 

Example:  

 A 40-year-old schoolteacherattends his general practitioner surgery with his wife (B2C2) 

A 34-year-old bank managerattends the general practice surgery with her 8-year-old son,who 

is suffering from asthma. (B2C4) 

Step 3: Major complaints 

Example 

She says that her mood is depressed, she has no energy, and she is not interested in doing 

things she normally enjoys. (B1C2) 

During these episodes, she readily angers and berates her loved ones. (B1C6) 

Step 4:  Details of major complaints 

Example 

She describes being “afraid" of elevators since adolescence, after being stuck in one for over 

1 hour. (B1C8) 

The man states that he was recently promoted to a position within his company that 

requires him to speak in front of an audience of approximately 100 people.  (B1C10) 

 

Move 2: Psychiatric history 

Step 1: Psychiatric history of diagnosis  

Example: 

He was diagnosed with major depression for the first time 20 years ago. (B1C4) 

She had a brief course of cognitive behaviour therapy (CBT) in the past and although  

He was first diagnosed with depression 5 years ago and responded well to citalopram 20 mg 

once a day, which was discontinued after a year. (B2C7) 

Step 2: Family psychiatric history    

Example: 

Her family history is positive for schizophrenia in one maternal aunt. (B1C1) 
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His father has been diagnosed with Alzheimer's dementia. He remembers his mother being 

anxious for much of his childhood. (B2C2) 

 

Move 3: Examination and findings 

Step 1: Mental state examination is the stage that the psychiatrists observe, question, and 

examine the patients with details in mental state including general appearance, mood, speech, 

actions, thoughts, etc. 

Example:  

On mental status examination, the patient appears well dressed and groomed. She acts 

tired but is cooperative, with good eye contact. (B1C1) 

Her speech is of normal rate and volume. Her mood is anxious and low. (B2C4) 

Step 2: Physical examination is the stage that the psychiatrists examine vital signs, pulmonary 

examination, cardiac examination, and etc. Positive and negative findings with details in physical 

stage is shown. 

Example :  

Her physical examination reveals a blood pressure of 110/70 mm Hg and a temperature of 

98°F (36.7°C). (B1C1) 

Physical examination is unremarkable apart from tachycardia of 100/min.(B2C3)   

The experiment of moves and move structures of each psychiatric case studies will be 

presented in the following tables. Table 1 represents move and move structures of psychiatric case 

studies. The moves or the steps that occur over 60% was considered mandatory while those below 

60% were optional (Muangsamai, 2018).   

      

Table 1 Moves and move structures of psychiatric case studies 

Case  Move  

 Move 1: Introducing the case Move 2: Psychiatric history Move 3: Examination 

and findings 

 

 Step 1 

Patient 

information 

Step 2 

Caretaker 

Step 3 

Major 

complaints

Step 4 

Details of 

major 

complaints 

Step 1 

Psychiatric 

history of 

diagnosis 

Step 2 

Family 

psychiatric 

history 

Step 1 

Mental 

state 

examination 

Step 2 

Physical 

examination 

B1C1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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Table 1 represents individual moves and move structures of psychiatric case studies in each 

case. The finding shows that Move 1 (Introduction of the case), Step 1 (Patient information), Step 3 

(Major complaints), and Step 4 (Details of major complaints) which occurred in every case (100%) 

are fundamental parts in the medical case report. On the other hand, Step 2 (Caretaker) is 

considered optional, as they appear only 45%.  

 In Move 2, Step 1 (Psychiatric history diagnosis) is considered mandatory in MRC, as it 

occurred 90%.  

Unlike Move 2 Step 1 which is mandatory, Step 2 (Family psychiatric history) is optional with 

35% occurrences. It occurred only 7 cases (B1C1, B1C9, B2C1, B2C2, B2C4, B2C7, B2C9). 

 

 

 

B1C2 1 1 1 1 1 0 1 0 

B1C3 1 1 1 1 1 0 1 0 

B1C4 1 0 1 1 1 0 0 0 

B1C5 1 0 1 1 1 0 1 1 

B1C6 1 0 1 1 1 0 1 0 

B1C7 1 0 1 1 1 0 1 1 

B1C8 1 0 1 1 0 0 0 0 

B1C9 1 0 1 1 1 1 1 1 

B1C10 1 0 1 1 1 0 0 0 

B2C1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C2 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C3 1 0 1 1 1 0 1 1 

B2C4 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C5 1 1 1 1 1 0 1 1 

B2C6 1 0 1 1 1 0 1 0 

B2C7 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C8 1 0 1 1 1 0 1 1 

B2C9 1 1 1 1 1 1 1 0 

B2C10 1 1 1 1 0 0 1 0 

Total 20 9 20 20 18 7 17 11 

% 100 45 100 100 90 35 85 55 
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Table 2 Cases that contain every Move and Steps 

Case  Move  

 Move 1: Introducing the case Move 2: Psychiatric 

history 

Move 3: Examination and findings 

 

 Step 1 

Patient 

information 

Step 2 

Caretaker 

Step 3 

Major 

complaints

Step 4 

Details of 

major 

complaints 

Step 1 

Psychiatric 

history of 

diagnosis 

Step 2 

Family 

psychiatric 

history 

Step 1 

Mental 

state 

examination 

Step 2 

Physical 

examination 

B2C1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C2 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C4 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2C7 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Table 2 shows that, there were 4 cases (B2C1, B2C2, B2C4, and B2C7) that contain every 

move and step. They consist of theintroduction of the case, caretaker, signs, relevant events, 

psychiatric history diagnosis, family psychiatric history, mental state examination, and physical 

examination. 

 

Table 3 Cases with every Move but without some Steps 
Case  Move  

 Move 1: Introducing the case Move 2: Psychiatric history Move 3: Examination and 

findings 

 

 Step 1 

Patient 

information 

Step 2 

Caretaker 

Step 3 

Major 

complaints 

Step 4 

Details of 

major 

complaints 

Step 1 

Psychiatric 

history of 

diagnosis 

Step 2 

Family 

psychiatric 

history 

Step 1 

Mental 

state 

examination 

Step 2 

Physical 

examination 

B1C1 1 0 1 1 1 1 1 1 

B1C2 1 1 1 1 1 0 1 0 

B1C3 1 1 1 1 1 0 1 0 

B1C5 1 0 1 1 1 0 1 1 

B1C6 1 0 1 1 1 0 1 0 

B1C7 1 0 1 1 1 0 1 1 

B1C9 1 0 1 1 1 1 1 1 

B2C3 1 0 1 1 1 0 1 1 
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B2C5 1 1 1 1 1 0 1 1 

B2C6 1 0 1 1 1 0 1 0 

B2C8 1 0 1 1 1 0 1 1 

B2C9 1 1 1 1 1 1 1 0 

Lack 0 8 0 0 0 9 0 5 

% 0 66.67 0 0 0 75 0 41.67 

 

Table 3 reveals12 cases (B1C1, B1C2, B1C3, B1C5, B1C6, B1C7, B1C9, B2C3, B2C5, B2C6, B2C8, 

B2C9) that contain every move but do not have some steps. For example, B1C1 contains all the 

moves but do not contain Step 2 “Caretaker” in Move 1 (Introducing the case).  

There are also some cases that lack some moves as shown in following table. 

 

Table 4 Cases without some Moves 
Case  Move  

 Move 1: Introducing the caseMove 2: Psychiatric historyMove 3: Examination and .                                                                                                                                

findings 

 

 Step 1 

Patient 

information 

Step 2 

Caretaker 

Step 3 

Major 

complaints 

Step 4 

Details of 

major 

complaints 

Step 1 

Psychiatric 

history of 

diagnosis 

Step 2 

Family 

psychiatric 

history 

Step 1 

Mental 

state 

examination 

Step 2 

Physical 

examination 

B2C10 1 1 1 1 0 0 1 0 

B1C4 1 0 1 1 1 0 0 0 

B1C10 1 0 1 1 1 0 0 0 

B1C8 1 0 1 1 0 0 0 0 

 

Table 4 shows that while Move 1 is present in all the cases,Move 2 and Move 3 are not. 

Move 2 in B2C10 was missing while B1C4 and B1C10 did not have Move 3. In B1C8, there were 

neither Move 2 nor Move 3. However, the three moves are still mandatory for they appear in over 

85% of the cases under investigation. 

 

CONCLUSION 

 It can be summarized thatthere are 3 moves in psychiatric case studies; Move 1 

(Introduction of the case), Move 2 (Psychiatric history), and Move 3 (Examination and findings), all of 
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which occur in almost all the cases. There are 5 mandatory move structures; Move 1 (Introduction 

of the case), Step 1 (Patient information), Step 3 (Major complaints), Step 4 (Details of major 

complaints) which are considered as fundamental parts in medical case studies as they occurred in 

every case (100%).Move 2, Step 1 (Psychiatric history diagnosis) is considered mandatory in MCRs, as 

it occurred 90%. In the same vein, Move 3 Step 1 (Mental state examination) appear 85%. With 

more than 85% occurrence, these 5 steps are quantitatively justified to be mandatory. On the other 

hand, there are 3 optional steps; Move 1 Step 2 (Caretaker), Move 2 Step 2 (Family psychiatric 

history), and Move 3 Step 2 (Physical examination) with less than 60% occurrences. That caretaker 

appears 45% may be because in some cases the patient might come alone to meet the psychiatrist 

for the reasons of privacy in order to keep their mental treatment confidential. In contrast, other 

patients may need someone to accompany them. For instance, parents come with their child or 

husbands with wives. That family psychiatric history appears in 35% of the case studies, it is 

possible because patients may not want to disclose information about their family. The family 

relationship may be one of the reasons why patients do not want to talk about it, or it is possible 

that doctors and patients are not close enough to discuss this. That Physical examination appears 

55% may be because the body of mental patients, usually very good, through the existing medical 

means. For example, B2C1mentioned that “Physical examination is unremarkable”. This can imply 

that the patient is physically normal but has a mental illness.There is no way to check through a 

machine, but there are a small number of psychiatric patients whose medical condition such as 

epilepsy can be detected by machines.The findings of this study can be a guideline for medical 

students and new psychiatrists to read case reports effectively, and from their familiarity with the 

case structures, to apply the knowledge to write their own case reports in clinical settings. 

Furthermore, the findings could be applied to teaching medical English.  
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การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 

The Study of Willingness to Pay for Municipal Solid Waste  

Management Fee in Bangkok 
 

วริศรา ธีรวิทยาอาจ1* และ สณัหะ เหมวนิช1 

Varisara Theerawithayaart1* and Sanha Hemvanit1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจายและปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม

การจัดการขยะมูลฝอย ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 410 ชุด อาศัยแนวคิดการ

สมมติเหตุการณใหประเมินมูลคา (CVM) แบบถามปลายปดสองรอบ รวมกับแบบจําลองสมการถดถอยแบบชวง 

(Interval Regression Model) มาใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายของกลุม

ตัวอยางเทากับ 179บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายของประชาชนโดยมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบดวย6 ปจจัย ดังนี้ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยสามารถเขาถึงไดงายการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมพิเศษ การใหบริการรับเรื่องรองเรียน การใหบริการชําระคาธรรมเนียม ภาพปายแสดง

รายละเอียดตางๆการศึกษาครั้งนี้คนพบวา กลุมตัวอยางจะมีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย

เพิ่มขึ้น เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เนื่องจากผูที่ไมเต็มใจจายคิดวาไดรับประโยชนในการไดรับบริการเทา

เดิม 

คําสําคัญ: ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยสวนประสมทางการตลาด 
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Abstract 

 This research has objectives to study the willingness to pay and factors affecting willingness 

to pay for municipal solid waste management in Bangkok. Sampling by questionnaire totally 410 

sample for study socioeconomic factors that influence to willingness to pay. The methods used for 

this study are Contingent valuation method in type of Double Bounded CVM together with Interval 

Regression Model. The result form sampling population to valuation of willingness to pay municipal 

solid waste management fee was average 179 bath. The factors affecting people’ willingness to pay 

that have statistical significance level of 0.05 consist of 6 aspects. These factors include: access to 

waste collection points, advertising, special events, receive a complaint, payment channels and 

signs. We found that sample will be willing to pay more municipal solid waste management fee 

when service quality is improved. 
 

บทนํา 

ปจจุบันขยะเปนปญหาสําคัญที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยตองประสบปญหา โดยมีสาเหตุจากการ

เพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหมีการบริโภคทรัพยากร

เพิ่มมากขึ้นจึงทําใหมีจํานวนขยะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป (สํานักงบประมาณของรัฐสภา, 2560) กรุงเทพมหานครเปน

เมืองหลวงและมีประชากรมากเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุด (ตารางที่ 1) ขยะมูล

ฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2560 มีปริมาณ 13,327 ตันตอวันหรือประมาณ 4.86 ลานตันตอป (รอย

ละ 18 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งสอดคลองกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครที่มีปริมาณเฉลี่ยตอคนสูงที่สุด คือ 0.00235 ตันตอคนตอวัน 

Table 1 Solid waste data in 2017 (Classified by top 5 provinces) 

Province 

The amount of solid 

waste generated (Tons 

per day) 

Population 

(people) 

Solid waste generation 

rate (Tons per people 

day) 

Bangkok 13,327 5,682,415 0.00235 

Chon Buri 2,547 1,509,125 0.00169 

Nakhon Ratchasima 2,458 2,639,226 0.00093 

SamutPrakan 2,445 1,310,766 0.00187 

KhonKaen 1,836 1,805,910 0.00102 

Total 74,998 66,188,503 0.00113 

Note. From “Report of the Situation of Municipal Solid Waste Disposal Facilities in Thailand 2017” 

by Pollution Control Department (2018)  
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พรอมทั้งเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒน

เขจร ไดเปดเผยวา จากอัตราคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ที่เก็บเดือนละ 20 บาท โดยใชมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2548  ซึ่งไมสะทอนคาใชจายที่แทจริงในปจจุบัน หากพิจารณาจากคาธรรมเนียมเดิมที่เก็บเดือนละ 20 

บาทจะไดจํานวนเงินประมาณรอยละ 9 ของคาใชจายทั้งหมด ดังนั้น สํานักสิ่งแวดลอมจึงจะเก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย อัตราใหม 80 บาทตอเดือน ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมการใหบริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 โดยรายไดที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตรา

คาธรรมเนียมจะทําใหกรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนําไปใชในการบริหารงานดานอื่นๆ ทั้งเรื่องการ

รักษาความสะอาด และการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร (มติชนออนไลน, 

2562)  

ดังนั้น การศึกษาถึงพฤติกรรมของประชาชนที่เปนผูผลิตขยะมูลฝอยจึงเปนสิ่งสําคัญในการชวยภาครัฐและ

เอกชน ใหหันมาสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเต็มใจที่จะจาย และ

ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งหากทราบถึงความเต็มใจที่จะจายและ

ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจที่จะจายแลว จะทําใหสามารถนําไปกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองความเต็มใจ

ที่จะจาย พรอมทั้งปรับนโยบายและกําหนดแผนการตลาดในการใหบริการประชาชน ทําใหประชาชนลดการสรางขยะ

มูลฝอย และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยไดโดยงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น หากมีการคัดแยกขยะและลดการสรางขยะ 

ยอมสงผลใหทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถลดตนทุนในการจัดการขยะ ลดการทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผลกระทบ

ในเชิงบวกตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ในกรุงเทพมหานคร 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาด7Psตามแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ไดกลาวถึง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด วามี1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือบริการที่ทางบริษัทไดนําเสนอออกขายสูตลาด

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 2. ปจจัยดานราคา 3. ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย คือ ชองทางในการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากองคกรออกสูตลาดเพื่อใหถึงมือของผูบริโภคไดทันเวลา

และสอดคลองกับความตองการ4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมดานการออกแบบสิ่งจูงใจและการ

สื่อสารดานการตลาดเพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดกับลูกคา5. ปจจัยดานบุคคล คือ พนักงานที่มีความเกี่ยวของกับ

องคกรเปนผูที่กอใหเกิดประโยชนตอองคกร 6. ปจจัยดานกระบวนการ เปนวิธีการสงมอบคุณภาพการบริการใหกับผูมา

ใชบริการ 7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือสถานที่และสิ่งแวดลอมรอบบริเวณพื้นที่ใหบริการ รวมถึง

องคประกอบตางๆ ที่สามารถจับตองไดและสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูปฏิบัติงานและลูกคาที่มาใชบริการ 
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วธิีดําเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยางเปนประชาชนผูที่มีสัญชาติไทย เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผู

ที่มีอํานาจในการตัดสินใจในครัวเรือน และพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชเทคนิคการสมมติเหตุการณให

ประเมินมูลคา (CVM)และกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรTaro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน 95% จะไดจํานวน

ตัวอยางที่เหมาะสม 400 ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในแต

ละพ้ืนที ่

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method: CVM) เปนเครื่องมือที่ใชในการ

ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มิไดมีการซื้อขายผานระบบตลาด เปนวิธีการที่ให

บุคคลยอมรับหรือเสนอราคาที่จะจาย หากปริมาณหรือคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปตามที่กําหนดในเหตุการณที่

สมมติ  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จะใชเทคนิค CVM ในการประเมินมูลคาเพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจายและ

ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย โดยความเต็มใจที่จะจายมีการใชรูปแบบ

คําถามปลายปดสองชั้นเพื่อหาคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ราคาฐานเริ่มตน 

เทากับ 80 บาท เนื่องจากเปนอัตราคาธรรมเนียมใหมที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเรียกเก็บจากประชาชน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แบบจําลอง 

Regression Model และ สมการถดถอยแบบชวง (Interval Regression) มาใชในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลดังกลาว

จะถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผล โดยการวิเคราะหแบงเปน 3สวน ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปทางสังคมและความคิดเห็นของประชาชนตอรูปแบบการจัดการขยะของ

กรุงเทพมหานคร จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ทําการวิเคราะหความถี่ (Frequency) และคารอย

ละ (Percentage) ของตัวแปร 

 2. การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอรูปแบบการจัดการขยะและปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดย

จะทําการวิเคราะหขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงระดับความคิดเห็น โดยการใชมาตรวัดมาตรสวนประเมินคาตาม

แนวคิดของลิเคิรท (Likert’s Scale) จากนั้นจะทําการรวบรวมคะแนนจากระดับความคิดเห็น นํามาวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย และแปลความหมายของคาเฉลี่ย  

 3. การวิเคราะหความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย โดยเทคนิคการสมมติเหตุการณให

ประเมินมูลคาContingent Valuation Method (CVM) โดยใชรูปแบบคําถามแบบคําถามปลายปดสองชั้นDouble 

Bounded Close-ended 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความเต็มใจที่จะจายและปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย 

ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบวาผูที่ตอบแบบสอบถาม 410 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 267 คน คิด

เปนรอยละ 65.12 อายุ 27-29 ป จํานวน 126คน คิดเปนรอยละ 30.73 มีสถานะภาพโสด จํานวน 312 คน คิดเปน

รอยละ 76.10 สําเร็จการศึกษาโดยใชเวลาศึกษา 16 ป เปนจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 55.61 มีอาชีพพนักงาน

บริษัท/หางรานเอกชน จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 63.41 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 15,000 

บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 30.49  

2. พฤติกรรมและความคิดเห็นในการกําจัดและลดขยะมูลฝอยของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบวาดานพฤติกรรมในการลดและแยกขยะ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมในการปฏิเสธการ

รับถุงพลาสติกและมีการนําถุงผา/ถุงพลาสติกที่ใชซ้ําไดไปซื้อของที่รานสะดวกซื้อ (x�= 4.23) พรอมทั้งมีพฤติกรรมการ

แยกขยะรีไซเคิล เพราะสามารถสรางรายได คิดเปนรอยละ 35.37 โดยวิธีในการเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูล

ฝอยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการมากที่สุด คือ การจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส E-payment คิดเปนรอยละ 

61.46  

3. สถานการณสมมติเพื่อหาความเต็มใจที่จะจาย 

ผลการศึกษา จากการประมาณคาจากแบบจําลองประมาณคาแบบชวง ไดคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายของ

กลุมตัวอยางเทากับ 179บาท 

สาเหตุที่เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ณ ราคาเสนอเริ่มตน 80 บาทตอเดือน ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญคิดวาตนเองเปนผูที่กอใหเกิดขยะ จึงควรมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ จํานวน 158 คน 

คิดเปนรอยละ 49.5 และสาเหตุของผูที่ไมเต็มใจที่จะจาย ณ ราคาเสนอเริ่มตน 80 บาทตอเดือน คือ คาธรรมเนียมที่

เพิ่มขึ้นจากเดิม แตไดรับประโยชนเทาเดิม จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 45.05  

4. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด7Psที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะ

มูลฝอย 

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการ

ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 6 ปจจัยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุป

ผลไดดังนี้ 

 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

จุดรวบรวมขยะมูลฝอยสามารถเขาถึงไดงายมีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูล

ฝอยในทิศทางบวก กลาวคือ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยสามารถเขาถึงไดงาย มีโอกาสที่จะเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม

การจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 18.61 บาท 
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ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

การโฆษณา ประชาสัมพันธถึงการบริการและกิจกรรมตางของกรุงเทพมหานครมีผลตอความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางบวก กลาวคือการโฆษณา ประชาสัมพันธถึงการบริการและกิจกรรม

ตางๆ มีโอกาสที่จะเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น25.62 บาท 

การจัดกิจกรรมพิเศษมีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางบวก 

กลาวคือการจัดกิจกรรมพิเศษ มีโอกาสที่จะเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร

เพิ่มขึ้น26.81 บาท 

 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

บริการรับเรื่องรองเรียนมีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางลบ 

กลาวคือการใหบริการรับเรื่องรองเรียน มีโอกาสที่จะเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยใน

กรุงเทพมหานครลดลง22.90 บาท 

บริการรับชําระคาธรรมเนียมมีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในทิศทางบวก 

กลาวคือการใหบริการรับชําระคาธรรมเนียมผานชองทางตางๆ มีโอกาสที่จะเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการ

ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น17.36 บาท 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ปายแสดงรายละเอียดการเก็บขยะชัดเจน มีความเหมาะสมมีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการ

จัดการขยะมูลฝอยในทิศทางบวก กลาวคือปายแสดงรายละเอียดตางๆชัดเจนเขาใจงาย มีโอกาสที่จะเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 25.11 บาท 

Table 2 Factors affecting the willingness to pay for municipal solid waste  management 

fee in Bangkok 

Variable Coef. Std. Err. P>|�| 

Place    

Access to waste collection points 18.61115 9.24156 0.044 

Promotion    

Advertising 25.6183 11.0439 0.020 

    Special events 26.8067 10.19432 0.009 

Process    

    Receive a complaint -22.90359 10.71668 0.033 

    Payment channels 17.35671 6.659674 0.009 

Physical environment    

    Signs  25.11081 9.146649 0.006 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ประชาชนคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายของกลุมตัวอยางเทากับ 179บาท และกลุมตัวอยางจะมีความเต็มใจที่

จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เนื่องจากผูที่ไมเต็มใจจายคิด

วาจะไดรับประโยชนในการไดรับบริการเทาเดิม  

สําหรับปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครจาก

การศึกษาพบวา มีปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ประกอบดวย ปจจัยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยสามารถเขาถึงไดงายปจจัยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธปจจัยการจัดกิจกรรมพิเศษ ปจจัยการใหบริการชําระคาธรรมเนียม และปจจัยภาพปายแสดง

รายละเอียดตางๆโดยทั้ง 5 ปจจัยดังกลาวสงผลในทิศทางบวกตอความเต็มใจจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของ

เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายผลดังนี้วา ปจจัยดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การจัดการขยะมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะและสอดคลองกับการศึกษาของ ชอผกา 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง ความเต็มใจจายและความคาดหวังการใหบริการสวนเพิ่มในผลิตภัณฑของการประปาสวนภูมิภาค 

พบวา ลักษณะความเต็มใจจายของผูใชน้ําเมื่อการประปาสวนภูมิภาคมีการใหบริการเพิ่มเติม เชน เครื่องชําระคาน้ํา

ออนไลนยี่สิบสี่ชั่วโมง กลุมตัวอยางจะเต็มใจจาย เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็วและเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชน 

และพบวาความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการสงผลตอความเต็มใจจายของผูใชน้ําการประปาสวนภูมิภาค เชน 

ผูใชบริการน้ํามีความคาดหวังตอความชัดเจนของปายแนะนําชองทางการใหบริการสวนปจจัยการใหบริการรับเรื่อง

รองเรียน จะเปนปจจัยที่สงผลในทิศทางลบตอความเต็มใจจาย อาจะเพราะวา ประชาชนเล็งเห็นวาการรองเรียนเปน

เรื่องที่ยุงยาก ระยะเวลาแกไขปญหายาวนาน จึงไมเปนปจจัยที่ทําใหประชาชนเต็มใจที่จะจายคาคาธรรมเนียมการ

จัดการขยะมูลฝอย 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรมีพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เอื้อตอประชาชนมากยิ่งขึ้นและเพื่ออํานวยความ

สะดวกตอเจาพนักงาน พรอมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความตระหนักรูและทักษะที่จําเปนในการจัดการ

ขยะ และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหกับประชาชน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูประกอบการเอกชน ภาครัฐ เพื่อใหเห็น

ภาพ และปญหาในมุมมองของผูใหบริการมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งนําผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกตใช 

ไมวาจะเปนการคาดคะเนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตอนโยบายหรือ

วิธีการในการชวยจัดการขยะในวิธีใหมๆ 
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสดของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน 

Factor Affecting Green Harvesting Practice Adoption  

of Farmers in KhonKaen Province 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสดของ

เกษตรกรในจังหวัดขอนแกน โดยใชขอมูลจากโครงการ การวางแผนการผลิตออยภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน

จํานวน 304 ตัวอยาง และประยุกตใชแบบจําลองแทม (Technology Acceptance Model:TAM) วิเคราะหขอมูล

ดวยสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสดของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน มีปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการการยอมรับ

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสดของเกษตรกร ไดแก การรับรูถึงความคิดของกลุมอางอิง การรับรูถึงประโยชนที่ไดการใช

งาน การรับรูถึงความยากงายในการเทคโนโลยี และการเผยแพรเทคโนโลยี 

คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, การเก็บเกี่ยวออยสด, ขอนแกน 

 

Abstract 

 This research study focused on the factor affecting the adoption of green sugarcane 

harvesting practice adoption of farmers in KhonKaen province.  Data were collected under the 

sustainable sugarcane production is subject to risks and uncertainties. Project by interviewing 304 

sugar farmers and a Technology Acceptance Model (TAM) was adopted to identify factor affecting 

the adoption of green sugarcane harvesting. The data were analyzed by Structural Equation 

Modeling (SEM). The study revealed that factor affecting the adoption of green sugarcane harvesting 

practice adoption of farmers in KhonKaen province.  

 The results of hypothesis testing revealed that factors affecting were Subjective norm 

(SN)Perceived Usefulness (PU)Perceived Ease of Use (PEU)and Behavioral Intention to Use (BI). 

Keywords: technology acceptance model, green sugarcane harvesting, KhonKaen 
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บทนํา 

ออยโรงงานเปนวัตถุดิบตั้งตนที่สําคัญตออุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซึ่งผลิตสินคาที่มีสําคัญใหกับ

ประชาชนชาวไทย อาทิ น้ําตาล เอทานอล และผลิตภัณฑตอเนื่อง ในแตละปประเทศไทยมีความตองการออยโรงงาน

ประมาณ 100 ลานตันออย โดยในป 2560/61 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.5 ลานไร ผลผลิตออยตอป

ประมาณ 135.90 ลานตัน (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2561)ถึงแมวาผลผลิตออยจะมากกวาความ

ตองการของอุตสาหกรรมแตจะเห็นวาผลผลิตเฉลี่ยออยของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ต่ํากวาประเทศอื่น ๆ 

(Athipanyakul et al, 2019) โดยประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยออยเพียง11.68 ตันตอไร ซึ่งต่ํากวาประเทศบราซิล  การ

ที่ผลผลิตตอไรของประเทศต่ําเนื่องจากคุณภาพและความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับต่ํา ตลอดจนมีวิธีการปฏิบัติที่

ไมเปนมิตรตอคุณภาพของดินและสิ่งแวดลอม เชน การเผาออยกอนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรใหเหตุผลใน

การเผาออยกอนการเก็บเกี่ยววาเนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน ทําใหคาจางแรงงานเก็บเกี่ยวออยแพง และการที่

เกษตรกรตองเผาออยหลังการเก็บเกี่ยวเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรในการจัดการใบออย 

 จากรายงานขอมูลการผลิตออยของประเทศไทย ในป 2560/61 พบวา ประเทศไทยมีสัดสวนการตัดออยสด

เพียงรอยละ 33.72 ของปริมาณออยเขาหีบทั้งหมด ทั้งที่ประเทศไทยมีการกําหนดกฎหมายหามเผาในแปลงเกษตรกร 

ตลอดจนกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนในการเขาถึงเครื่องจักรกลการเกษตรกรของเกษตรกรเพื่อลดการเผาใบออยโดย

การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํารอยละ 2 มาอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2556 (ธนาภรณ และคณะ, 2559) นอกจากนี้ยังมีการคิด

คาปรับออยไฟไหมตันละ 30 บาท แลวนําไปเฉลี่ยใหเกษตรกรที่ตัดสดไมเกิน 70 บาทตอตัน การใหโรงงานกําหนด

สัดสวนการรับซื้อออยสดไมนอยกวารอยละ 60 ตลอดจนใหสิทธิพิเศษแกเกษตรกรที่ตัดออยสด อาทิ การขยายสินเชื่อ

การซื้อเครื่องจักรกล สิทธิการเงนิกูซื้อรถตัดออย เปนตน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) 

 การที่เกษตรกรยังคงเผาออยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ แรงงาน การเขาถึงแหลงเงินทุน พฤติกรรม

ของเกษตรกร ระดับการยอมรับความเสี่ยง และสิ่งที่ปฏิบัติเปนปกติของสังคม เปนตน จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม

มีงานวิจัยใดที่วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดออยสดโดยตรง มีเพียงงานวิจัยของธนาภรณ และคณะ (2559) ที่

ประยุกตใชแบบจําลอง Switching regression model วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับรถตัดออยของเกษตรกร

โดย พบวา ปจจัยสําคัญตอการใชรถตัดออยไดแก ทัศนคติตอตัวเทคโนโลยี ทัศนคติดานสิ่งแวดลอม เพื่อนบาน 

ระยะทาง ปริมาณผลผลิตออยทั้งหมด และการสงเสริม ตลอดจนระดับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มีผลอยางมีนัยสําคัญ

ตอการยอมรับรถตัดออย (ธนาภรณ และคณะ, 2559) แตยังไมมีงานวิจัยใดที่วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการรับวิธีการตัด

ออยสดโดยตรง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจตัดออยสดของเกษตรกร โดยใช

ขอมูลของโครงการการวิเคราะหแผนการผลิตภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน เปนกรณีศึกษา ซึ่งโครงการ

ดังกลาวรวบรวมขอมูลจากจังหวัดขอนแกน  ซึ่งเปนจังหวัดที่สําคัญในการผลิตออยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

เกษตรกรในพื้นท่ีประสบปญหาภาวะตนทุนการผลิตสูงและคุณภาพออยลดลง เนื่องจากมีการเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว 

(เชิดชู และ ยศ, 2556) และยังพบวาเกษตรกรในจังหวัดขอนแกนมีการตัดออยสดเพียงรอยละ 41.50 (สํานักงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2561) สําหรับจังหวัดขอนแกนออยถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื่องจากมี
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สวนแบงการตลาดและการเจริญเติบในทิศทางบวก และเปนพืชที่มีตลาดรับซื้อที่แนนอนเพราะมีโรงงานน้ําตาลถึง 2 

แหง ไดแก โรงงานน้ําตาลขอนแกนและโรงงานน้ําตาลมิตรภูเวียง (สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแกน, 2558) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใชขอมูลที่รวบรวมโดยโครงการ “การวางแผนการผลิตภายใตความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนดาน

เศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรชาวไรออย” และ “การวิเคราะหผลกระทบการผลิตออยจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

และสภาพแวดลอมการผลิต” ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนาจากเกษตรกรผูปลูกออยในจังหวัดขอนแกนจํานวน 

304 ตัวอยาง 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1. กระบวนการยอมรับเทคโนโลย ี

กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) คือ กระบวนทางจิตใจของบุคคลที่จะตัดสินใจนําเทคโนโลยี 

นวัตกรรมมาปรับใชอันเนื่องจากเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน กระบวนการยอมรับจะเริ่มตั้งแตบุคคลไดยินครั้งแรกจนถึงการ

ยอมรับหรือปฏิเสธการยืนยันการใช (Roger and Shoemaker, 1971) การยอมรับของบุคคลนั้นมีปจจัยที่สงผลตอการ

ยอมรับ 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยเงื่อนไข ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สถรรถภาพการดําเนินงาน

ขององคกร และปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับตัวบุคคลที่รับการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย ตนทุนกําไร ความสอคคลอง

กับงาน สามารถเขาไดงาย มีคนปฏิบัติแลวเห็นผลมาแลว ใชเวลานอย และการตัดสินใจเปนกลุม (ดิเรก,2524) 

 

2. แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model (TAM) ถูกพัฒนาโดย Davis, 

Bagozzi andWarshow (1989) โดยเนนศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและมี

วัตถุประสงคเพื่อทํานายการยอมรับและการใชเทคโนโลยีซึ่งการยอมรับเทคโนโลยีจะเกิดจากปจจัยทางดานพฤติกรรม 

3ปจจัย ไดแก การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness)การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of 

Use) และทัศนคติ (Attitude) ตอมา Venkateshand Davis(2000) ไดพัฒนาทฤษฎีเปน TAM2 ที่ใหความสําคัญดาน

ความตองการเทคโนโลยีใหมซึ่งเปนขอจํากัดใน TAM โดย TAM2 สามารถพยากรณการยอมรับเทคโนโลยีใหชัดเจนมาก

ขึ้น ดวยการเพ่ิมปจจัยภายนอกและปจจัยที่เกิดข้ึนกอน (Antecedents) ที่สงอิทธิพลใหกับตัวแปรการรับรูถึงประโยชน 

(Perceived Usefulness) โดยตัวแปรที่เพิ่มเขามา ไดแก กระบวนการของอิทธิพลทางสังคม (Social Influence 

Process) ประกอบดวยบรรทัดฐานเชิงวิสัย (Subjective norm) ความสมัครใจ (Voluntary)และภาพลักษณ (Image) 

ตลอดจนกระบวนการที่ชวยสรางความรูความเขาใจ (Cognitive Instrumental Process) ประกอบดวย ความ

เกี่ยวของกับงาน (Job Relevance) ผลลัพธที่มาสารถพิสูจนได (Result Demonstrability) คุณภาพของผลลัพธที่ได 

(Output Quality) (Figure 1) ภายหลังยังมีการพัฒนาตอมาเปน TAM3 โดย Venkateshand Bala (2008) ให

แบบจําลองมีความสมบูรณและเหมาะสมในการพยากรณเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจนมากข้ึน 
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จากขอมูลที่มีและความเหมาะสมในการประยุกตใชแบบจําลองเนื่องจาก TAM3 เปนการประยุกตใชใน

เทคโนโลยีสารสนเทศและยังมีตัวแปรบางตัวที่ไมมีในฐานขอมูล การวิจัยครั้งนี้เลือกใช TAM2 ซึ่งพัฒนาขยายเพิ่มเติม

จาก TAM เนื่องจากมีตัวแปรที่สําคัญอยางบรรทัดฐานเชิงวิสัยหรือกลุมอางอิง (Subjective norm) ที่ชี้ใหเห็นถึง

พฤติกรรมการยอมรับการใชเทคโนโลยีจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ บุคคล ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการวิจัยครั้งนี ้

 
Figure 1 Theory of Acceptance Model 2 (TAM2) 

Source: Venkatesh and Davis (2000)  

 

3. แบบจําลองสมการโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) 

แบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) เปนแบบจําลองที่ใชวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติที่ใชยืนยันสมมติฐานในงานวิจัยจากทฤษฎีที่ เกี่ยวของระหวางตัวแปรตัวแปรที่สังเกตได (Observed 

Variables) กับตัวแปรแฝง (Latent Variables) ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลความสัมพันธไดหลายๆ สมการในเวลา

เดียวกัน 

การพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางจะเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

เพื่อใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการตัดออยสดของเกษตรกร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใชตัวแปรที่กําหนด

จากTechnology Acceptance Model (TAM) 7 ตัวแปร (Figure 2) เพื่อใชทดสอบอิทธิพล และกําหนดแบบจําลอง

สมมติฐานแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Model)โดยใชแบบจําลองเชิงโครงสรางเพื่อทดสอบสมมติฐานวา

แบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ซึ่งการวิเคราะหสามารถพิจารณาไดจากคาดัชนีและคาสติติตาง ๆ 

ไดแก (1) คาไคสแควร (x�)ใชเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม คา 

Pควรมากกวา 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (2) คาไคแควรสัมพัทธ (x�/df) 

คือการนําคาไคสแควรมาหารดวยคาองศาอิสระ ควรนอยกวา 3 (3) คาดัชนีความสอดคลองของแบบจําลองที่ปรับแก

แลว (AGFI) คือคาที่แสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยแบบจําลอง ควรมากกวา 

0.9 (4) คาดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMR)คือ คาที่บอกขนาดของคาความคลาดเคลื่อน

เฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของแบบจําลองสอบแบบกับขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ควรนอยกวา 

0.05 (5)คารากท่ีสองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSEA) คือ การวัดความแตกตางตอหนวยของ

องศาอิสระ ควรนอยกวา 0.08(6) คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI) คือคาที่ใชเปรียบเทียบ
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แบบจําลองการวิจัยวามีความกลมกลืนสูงกวาแบบจําลองอิสระมากนอยเพียงใด ควรมากกวา 0.9และ (10) คาดัชนี

ความสอดคลองของแบบจําลอง (GFI) คือ คาที่แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบายได

ดวยแบบจําลอง ควรมากกวา 0.9(Hooper et al., 2008) 

 

วิธีดําเนินการ 

 ตัวแปรปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสดของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกน ที่ใชใน

สมการโครงสราง ประกอบดวย 7 ตัวแปร ไดแก ประสบการณในการใชเทคโนโลยี (EXPT: Experience) คือ จํานวน 

(ป) ในการใชเทคโนโลยี อิทธิพลของกกลุมอางอิง (SN: Subjective norm)คือ ระดับความโนมเอียงความคิดจาก

อิทธิพลรอบขาง เชน เพื่อนบาน โรงงาน หัวหนาโควตา เปนตน ความสอดคลองเทคโนโลยีกับความตองการ (JR: Job 

Relevance)คือ ระดับของสิ่งที่ไดรับจากเทคโนโลยีนั้นตรงกับงานหรือการผลิตที่ตองการ การรับรูถึงประโยชน (PU: 

Perceived Usefulness)คือ ระดับการรับรูถึงประโยชนที่เกิดจากการใชงานเทคโนโลยี การรับรูถึงความยากงาย (PEU: 

Perceived Ease of Use)คือ ระดับการการรับรูถึงความงายในการใชงาน การเผยแพรเทคโนโลยีใหเพื่อนบาน (BI: 

Behavioral Intention to Use) คือ ระดับเจตนาในการแนะนําเทคโนโลยีใหคนอื่นใชและการนําเทคโนโลยีไปใช (AU: 

Actual System Use)คือ การนําไปปฏิบัติจริง (Figure 2)ซึ่งการวัดจะทําการกําหนดมาตรวัดแบบสเกล (Scale) และ

กําหนดระดับคะแนนระหวาง1-10โดย 1 หมายถึงมีอิทธิพลนอยที่สุดจนถึง 10 คือ มีอทิธิพลมากสุด  

 
 

Figure2 Model and Hypothesis 

 จากตัวแปรทั้งหมดนําไปสูกําหนดสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ สมมติฐานการวิจัย: แบบจําลองตามสมมติฐานมี

ความสอดคลองกับแบบจําลองเชิงประจักษ 

สมมติฐานที่ทดสอบ: ��– test ไดแก�� ∶ 	 ∑ 	 = 	 ∑(�)(แบบจําลองตามสมมติฐานสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ) 

    �� ∶ 	 ∑ 	 ≠ 	 ∑(�)(แบบจําลองตามสมมติฐานไมสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ) 

เมื่อ  ∑ คือความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่ไดจากตัวแปรสังเกตได (Manifest variables) 

∑(�)คือความแปรปรวนรวมของแบบจําลองที่สรางขึ้น 
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ในขั้นตอนการพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการตัดออยสด จะนําตัวแปร 7 ตัวแปร (Figure 

2) มาสรางตัวแบบเชิงสาเหตุที่นําสูการสรางสมการโครงสราง ดังนี้	

ɳ = β(EXPT, SN, JR, PU, PEU, BI, AU) + ζเมื่อ (1) ɳคือ Endogenous latent variable (2) β

คือ อิทธิพลทางตรงของตัวแปร ɳ บนตัวแปร	ɳ อื่น ๆและ (3) ζคาความคลาดเคลื่อน 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.0 มีอายุ 

50-59 ป คิดเปนรอยละ 39.5 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 89.8 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอย

ละ 31.3 ในครัวเรือนมีสมาชิก 4-6 คน คิดเปนรอยละ 67.4 ทําไรออยเปนอาชีพหลัก คิดเปนรอยละ 94.1 ทํานาเปน

อาชีพรอง คิดเปนรอยละ 27.6 มีประสบการณปลูกออยเฉลี่ย 19.66 ป มีขนาดพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 52.91 ไร และไมมี

ตําแหนงใด ๆ ในชุมชน คิดเปนรอยละ 80.9  

เกษตรกรรอยละ 59.50 เผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว และมีการตัดออยสดเพียงรอยละ 40.4 ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในปการผลิต2560/61 พบวา สัดสวนการตัด

ออยสดไมเปลี่ยนแปลง ในจํานวนการเผาใบออยกอนตัด พบวา เกษตรกรรอยละ 93.80 ใชแรงงานคนเก็บเกี่ยว มีเพียง

รอยละ 6.3 ที่ใชรถตัดออย และสําหรับในจํานวนเกษตรกรที่ตัดออยสด พบวา สวนใหญก็ยังใชแรงงานคนตัดคิดเปน

รอยละ 89.70 ของจํานวนคนตัดออยสดทั้งหมด และมีเพียงรอยละ 10.30 ที่ใชรถตัดออย 

ผลการวิเคราะหจากสถิติเชิงพรรณนา พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการการรับรูถึงประโยชนการเผยแพร

เทคโนโลยีใหเพื่อนบาน อิทธิพลของกกลุมอางอิงความสอดคลองเทคโนโลยีกับความตองการ และ การรับรูถึงความยาก

งาย โดยคาเฉลี่ยของระดับการใหคะแนนของตัวแปรเหลานี้อยูในระดับปานกลาง ยกเวนตัวแปรประสบการณในการใช

เทคโนโลยี เนื่องจากเกษตรกรหลายรายไมเคยใชรถตัดออยจึงมีคาประสบการณเพียง 2  (Table 1) 

 

Table 1Mean and standard deviation of variables 

Variable Mean Standard deviation 

ประการในการใชเทคโนโลยีการตัดออยสด (Experience: EXPT) 2.700 2.513 

อิทธิพลของกกลุมอางอิง(Subjective norm: SN) 4.965 2.900 

ความสอดคลองเทคโนโลยีกับความตองการ (Job Relevance: JR) 4.727 2.974 

การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness: PU) 5.490 2.966 

การรับรูถึงความยากงาย (Perceived Ease of Use: PEU) 4.607 2.863 

การเผยแพรเทคโนโลยีใหเพื่อนบาน (Behavioral Intention to 

Use: BI) 

5.036 2.967 
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ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางเพื่อทดสอบความสอดคลองของสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากการ

ตรวจสอบเกณฑของดัชนีตาง ๆ พบวา การพิจารณาดัชนีตาง ๆ ความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับเกณฑ

ที่กําหนดความกลมกลืนเชิงประจักษยังไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

ยอมรับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสด ตามคําแนะนําของ 

พิจารณาปรับตามคา Modification Indices (M.I.) 

วิเคราะหหลังปรับโมเดลจนมีโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษประจักษ 

 

Table 2 Verifying model conformity 

Index Criteria 

  

x� P >.05 

x�/df <3 

AGFI > .9 

RMR < .05 

RMSEA < .08 

CFI >.9 

GFI >.9 

  หลังจากการปรับแบบจําลอง

แลว ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล 

แตละปจจัยที่สงผลตอการยอมรับวิธีการตัดออยสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  *p < 0.05, **p < 0.01, ***

มีนัยสําคัญ                                    

Figure 3แสดงคาที่ไดจากการสรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรจากการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล 

ยอมรับเทคโนโลยีการตัดออยสด 
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ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางเพื่อทดสอบความสอดคลองของสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากการ

ตรวจสอบเกณฑของดัชนีตาง ๆ พบวา การพิจารณาดัชนีตาง ๆ ความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับเกณฑ

ที่กําหนดความกลมกลืนเชิงประจักษยังไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับแบบจําลองการ

ยอมรับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออยสด ตามคําแนะนําของ (Hooper, et al., 2008) ดวยวิธีเชื่อมเสนลูกศร โดย

Modification Indices (M.I.) เพื่อเชื่อมระหวางคาความคลาดเคลื่อนใหมีคาสถิติที่ดีขึ้น ผลการ

บโมเดลจนมีโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษประจักษ (Table 2)

onformity index criteria 

Before 

Statistics Result Statistics

.000 Not Accept .132

87.940 Not Accept 1.874

.211 Not Accept .951

1.424 Accept .043

.536 Accept .054

.530 Not Accept .999

.577 Not Accept .995

แบบจําลองที่ทําการทดสอบจนแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

แลว ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของเสนทางอิทธิพลของ

แตละปจจัยที่สงผลตอการยอมรับวิธีการตัดออยสด (Figure 3) 

***p < 0.001 

                                                ไมมีนัยสําคัญ     

แสดงคาที่ไดจากการสรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรจากการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล 
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ผลการวิเคราะหสมการโครงสรางเพื่อทดสอบความสอดคลองของสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากการ

ตรวจสอบเกณฑของดัชนีตาง ๆ พบวา การพิจารณาดัชนีตาง ๆ ความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับเกณฑ

ผูวิจัยจึงทําการปรับแบบจําลองการ

ดวยวิธีเชื่อมเสนลูกศร โดย

เพื่อเชื่อมระหวางคาความคลาดเคลื่อนใหมีคาสถิติที่ดีขึ้น ผลการ

Table 2) 

After 

Statistics Result 

132 Accept 

874 Accept 

951 Accept 

043 Accept 

054 Accept 

999 Accept 

995 Accept 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของเสนทางอิทธิพลของ

แสดงคาที่ไดจากการสรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรจากการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis)การ
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จาก Figure 3 ที่แสดงผลการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path Analysis) สามารถสรุปขอสมมติฐานไดดังนี้  

ปจจัยดานการรับรูถึงกลุมอางอิง อาทิ เพื่อนบาน โรงงาน หัวหนาโควตา สงผลทางบวกตอการรับรูถึงการรับรู

ถึงประโยชนในการใชงานอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งตัวแปรดานการรับรูถึงประโยชนในการใชงานจะสงผลทางบวกอยางมี

นัยสําคัญตอการเผยแพรเทคโนโลยีใหเพื่อนบาน และในขณะเดียวกันปจจัยดานการรับรูถึงความยากงายในการใชงานมี

ผลทางบวกตอการการรับรูถึงประโยชนในการใชงานและการเผยแพรเทคโนโลยีใหเพื่อนบาน ซึ่งหากมีการเผยแพร

เทคโนโลยีออกไปจะสงผลทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการตัดออยสดอยางกวางขวาง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา พบวา ตัวแปรที่มีนัยสําคัญเชิงสถิติและเปนตัวแปรภายนอกที่สําคัญที่ทําใหเกษตรกรยอมรับ

วิธีการเก็บเกี่ยวออยสด คือ การรับรูถึงกลุมอางอิง ซึ่งตัวแปรดังกลาวสงผลตอการรับรูถึงประโยชนของการเก็บเกี่ยว

ออยสด และยัง พบวา ตัวแปรที่ภายในที่เกี่ยวของกับวิธีการเก็บเกี่ยวออยสดโดยตรง คือ ความยากงายของวิธีการตัด

ออยสดยังมีนัยสําคัญทางสถิติที่สงผลตอการรับรูถึงประโยชนในการเก็บเกี่ยวออยสดซึ่งจะกระตุนใหเกิดการเผยแพร

วิธีการเก็บเกี่ยวออยสดซึ่งจะทําใหเกิดการเก็บเกี่ยวออยสดมากขึ้น ดังนั้น หัวหนาโควตา พนักงานสงเสริจากโรงงาน

น้ําตาลและหนวยงานภาครัฐ อาทิเกษตรอําเภอและเกษตรกรตําบล ควรรวมมือกันในการใชความรูและขอมูลดาน

ประโยชนและกระบวนการเก็บเกี่ยวออยสดแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรเขาใจถึงประโยชนและการตัดออยสดวาไม

ยุงยากซับซอน ซึ่งการที่การเก็บเกี่ยวออยสดที่ไมยุงยากคือ การใชรถตัดออย อยางไรก็ตามในการใชรถตัดออย

เกษตรกรจะตองมีความเขาใจถึงประโยชนของรถตัดออยจึงจะทําใหเกิดการยอมรับมากขึ้น  
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บทคัดยอ 

 การการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทเชิงขอมูลประวัติศาสตรและความสําคัญของพระธาตุพนมกับ

พระธาตุบริวารในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระธาตุพนมขึ้นบัญชีรายชื่อ

เบื้องตนของศูนยมรดกโลกและเพ่ือบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูแนวทางการสรางคุณคาของพระธาตุพนมเพื่อเสนอ

ขอรับการจารึกชื่อเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology 

Research) เก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบดวย2ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1การวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณเชิงลึกการจัดสนทนากลุมจํานวน15คนใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนท่ี2

การวิจัยเชิงปริมาณประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน400 คนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวาผลจากการสัมภาษณมีความสอดคลองกับการวิเคราะหผลเชิงปริมาณหลังจากพระธาตุพนม

ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดกโลกไดแก1) ดานเศรษฐกิจพบวาเกิดธุรกิจการคาและบริการเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวจํานวนมากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.26) 2) ดานสังคมและวัฒนธรรมพบวาพระธาตุพนมเปนที่รูจัก

มากยิ่งขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.43)  3) ดานกายภาพและสิ่งแวดลอมพบวาชาวอําเภอธาตุพนมและชาวจังหวัด

นครพนมเห็นคุณคาขององคพระธาตุพนมมากขึ้นอยูในระดับมาก  (x ̅= 4.13) 4) ดานการบริหารเพื่อพัฒนาการ

ทองเที่ยวพบวาจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาองคพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารในจังหวัดเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมอยางเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.23) 5) ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการดาน

พื้นที่พบวาชุมชนวัดสถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมเชิงรุกในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของพระธาตุพนมอยูใน

ระดับมาก (x ̅= 4.03)  ดังนั้นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารความสําเร็จดานประเพณีและวัฒนธรรมสามารถรักษาความ

เปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมไวไดนับเปนความสําเร็จทางกายภาพและการบรรลุตามเปาหมายในระดับนานาชาติ

คือการรักษาคุณคาอันโดดที่ประกาศไวในการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคพระธาตุพนม 

คําสําคัญ: พระธาตุพนม, อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง, ทุนทางวัฒนธรรม, มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 

1 คณะครุศาสตรวิทยาลัยสงฆนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 1Faculty of Education, Nakhon Phanom Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, That Phanom College, Nakhon 

Phanom University 

* Corresponding author; e-mail address: sataphol789@gmail.com 

 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 715 
 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the historical context and the importance of 

PhraThatPhanom and Retinue Monasteries in the Mekong sub-region, and   opinions on the impact 

after PhraThatPhanom was listed on the World Heritage Center's preliminary list, and cultural-capital 

integrating into the value creation approach of PhraThatPhanom for proposing the inscription of the 

name as a World Cultural Heritage.  The research methodology used was Mixed Methodology 

Research consisting of 2 steps, that is 1) qualitative research by in-depth interviews, focused group 

of 16 people using Purposive method and 2) quantitative research. The population and sample 

group used in this research consisted of 400 people. The instruments used in collection data were 

the questionnaires and analyzed qualitative data with content analysis, and the data was analyzed 

by using percentage, mean, and standard deviation.   

 The research results were as follows: The results of the interviews were consistent with the 

quantitative analysis after the PhraThatPhanom is listed on the preliminary list of the World Heritage 

Center, such as, on the economic side, it was found that trade and service businesses were created 

to accommodate more tourists at the highest level (x ̅ = 4.26), 2) on the society and culture side, 

PhraThatPhanom was more well known at the highest level (x ̅ = 4.43), 3) on the Physical and 

environmental side, all people of NakhonPhanom has seen the value of PhraThatPhanom more at 

very high level (x ̅ = 4.13), 4) the administration for tourism development side, the province has a 

policy for the development of PhraThatPhanom and Retinue Monasteries in the province as cultural 

attraction at the highest level (x ̅ = 4.23), and 5) on the community participation in the 

management of the area, it was found that the communities, temples, educational institutes 

proactively participated in the preservation of PhraThatPhanom's traditions and culture at very high 

level (x ̅ = 4.03). So Wat PhraThatPhanomWoramahawihan, Tradition and cultural achievements is 

able to maintain a World Heritage Cultural Heritage, It is a physical achievement and the 

achievement of an international goal of preserving the outstanding values declared in the 

PhraThatPhanom’s Cultural World Heritage Site Registration. 

Keywords: PhraThatPhanom, in Greater Mekong Sub-region, Cultural Capitals, 

 Culture World Heritage List 
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คํานํา 

นับตั้งแตทศวรรษที่1920องคการสันนิบาตชาติ (League of Nations) ไดเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีตอ

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติบนโลกนี้ถึงแมจะมีการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศและจัดทํารายงานฉบับราง

หลายฉบับเพื่อคุมครองแหลงมรดกที่สําคัญเมื่อองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือ

องคการยูเนสโก (UNESCO) ประสบความสําเร็จในการรณรงคที่จะรักษาวัดAbu Simble(in the Nile Valley) และ

รณรงคระหวางประเทศที่จะอนุรักษเมืองเวนิซประเทศอิตาลีหลังจากน้ําทวมครั้งใหญและไดผลักดันอนุสัญญาเกี่ยวกับ

การคุมครองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมปค.ศ.1972ในสมัยการประชุมที่กรุงปารีสซึ่งอนุสัญญาดังกลาวมีผล

บังคับใชตั้งแตปค.ศ.1977ผลจากการเปนภาคีในอนุสัญญาคุมครองแหลงมรดกโลก (World Heritage Convention in 

1972) การประกาศชื่อใหเปนมรดกโลกจึงนับเปนเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการ

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาต(ิStrasser, 2002) 

การพัฒนาองคพระธาตุพนมแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจําเปนจะตองอาศัย

ความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนานาชาติระดับชาติและระดับทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวม

ของชุมชนในทองถิน่จะตองมีสวนรวมตั้งแตการวางแผนการจัดการการพัฒนาทุกดานเชนการสํารวจความตองการของ

ชุมชนสังคมและสิ่งอ่ืนๆที่เกี่ยวของกอนขอขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกรวมถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจประเพณีของชุมชนทองถิ่น

ถือไดวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะใหการพัฒนาองคพระธาตุพนมแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหเปนมรดกโลกเปนไป

แบบยั่งยืนแตการพัฒนาสวนใหญมองไปที่สถานที่ทองเที่ยวพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษพัฒนาแหลงทองเที่ยว

อาจจะยังขาดมุมมองของคนในทองถิ่นจิตใจของผูคนที่อาศัยอยูโดยรอบบริเวณแหลงทองเที่ยวมรดกโลกยังไมไดรับ

ความสนใจนั่นเอง (Jimura, 2011) 

พระธาตุพนมเปนปูชนียสถานที่สําคัญเกาแกและมีความศักดิ์สิทธิ์ไดรับความเคารพนับถือจากชาวไทยภาค

อีสานและชาวลาวแถบลุมน้ําโขงตอนลางมาชานานพระธาตุพนมหรือธาตุปะนมเรียกตามแผนทองจารึกในสมัยเจา

ราชครูยอดแกวหลวงโพนสะเม็กผูบูรณะพระธาตุพนมตั้งแตปพ.ศ. 2233นั้นเชื่อวาเปนพุทธเจดียที่บรรจุพระอุรังคธาตุ

(กระดูกสวนพระอุระ) ของพระพุทธเจาเปนพุทธเจดียรูปทรงบัวเหลี่ยมประดับตกแตงดวยศิลปลวดลายอันวิจิตร

ประณีตท้ังองคมีความหมายทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งพระธาตุพนมองคปจจุบันนี้สูงจากระดับพื้นดิน53เมตรฉัตร

ทองคําสูง4เมตรรวมเปน57เมตรประดิษฐานอยูที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตําบลธาตุพนมอําเภอธาตุพนมจังหวัด

นครพนมประมาณ500เมตรจากริมฝงดานตะวันตกหรือฝงขวาของแมน้ําโขงซึ่งตรงขามกับปากลําน้ําเซบั้งไฟแขวงคํา

มวนประเทศสปป.ลาวอําเภอธาตุพนมอยูหางจากกรุงเทพฯประมาณ800กิโลเมตรพระธาตุพนมไดรับการ

บูรณะปฏิสังขรณมาตามลําดับจนกระท่ังถึงปพ.ศ. 2518พระธาตุพนมชํารุดหักพังทลายลงทางราชการไดทําการกอสราง

ขึ้นใหมใหคงสภาพเดิมแลวเสร็จสมบูรณในปพ.ศ. 2522 (กรมศิลปากร,2522) พระธาตุพนมมีความสําคัญในฐานะเปน

พุทธศิลปหรือเปนพระธาตุเจดียที่เชื่อกันวาเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนที่เปนพระอุรังคธาตุ (กระดูกสวน

หนาอก)ของพระพุทธเจาพระธาตุพนมตั้งอยูริมฝงขวาของแมน้ําโขงตอนกลางอยูในทําเลที่เปนจุดศูนยกลางการ

คมนาคมเปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางพระธาตุพนมไดแสดงบทบาทและทําหนาที่สําคัญในบริบททางสังคมใน

ฐานะเปนสัญลักษณแทนอํานาจการเมืองการปกครองนับแตอดีตกาลจนถึงทุกวันนี้พระธาตุพนมเปนศูนยรวมของ
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ศรัทธาความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนในลุมแมน้ําโขงทั้งฝงไทยและฝงลาว

เปนศูนยรวมผูคนในชุมชนมีบทบาทเปนสวนสําคัญในระบบของสังคมทําหนาที่ควบคุมสังคมใหเกิดความสันติสุขสงบ

รมเย็นควบคุมความประพฤติของผูคนในชุมชนใหอยูในกรอบจารีตประเพณ ี(สุรพลดําริหกุล,2549) 

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปนมรดกโลกครั้งที่1/2559

เมื่อวันที่30กรกฎาคม2559ณหองประชุมวิทยาลัยสงฆนครพนมโดยมีผูวาราชการจังหวัดนครพนมเปนประธานและ

พระเทพวรมุนีเปนประธานที่ปรึกษาตลอดถึงคณะกรรมการทุกทานไดมีมติเห็นชอบรวมกันและมีความประสงคเพื่อ

เสนอขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อใหพระธาตุพนมมีรูปแบบบริหารจัดการตามหลัก

สากลในฐานะแหลงมรดกโลกการอนุรักษและการปกปองรักษาพระธาตุพนมใหดํารงคงอยูคูกับมนุษยชาติอยางมีคุณคา

เหมาะสมสืบไปดังนั้นการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับความสําคัญของพระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุบริวารและ

เสนทางมรดกวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระธาตุ

พนมโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาถึงคุณคาโดดเดนทางพระธาตุพนมอันสมควรไดรับการผลักดันและการวางกรอบแนว

ทางการบริหารจัดการเพื่อนําชื่อเขาสูกระบวนการเสนอเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมทุนทางวัฒนธรรมและใชเปน

ฐานขอมูลการเสนอพระธาตุพนมเพ่ือขอรับการพิจารณาเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภาคอีสานสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาบริบทเชิงขอมูลประวัติศาสตรและความสําคัญของพระธาตุพนมกับพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระธาตุพนมขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดกโลก 

 3. เพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูแนวทางการสรางคุณคาของพระธาตุพนมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 คณะผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะอําเภอที่มีพระธาตุประจําวันเกิดและพระธาตุอิงฮังสปป.ลาว

ประกอบ1) อําเภอธาตุพนมพระธาตุพนมประจําวันเกิดวันอาทิตยและพระธาตุมรุกขนครประจําวันพุธ-กลางคืน2) 

อําเภอเรณูนครพระธาตุเรณูประจําวันเกิดวันจันทร3) อําเภอนาแกพระธาตุศรีคุณประจําวันเกิดวันอังคาร4) อําเภอปลา

ปากพระธาตุมหาชัยประจําวันพุธ5) อําเภอนาหวาพระธาตุประสิทธิ์ประจําวันพฤหัสบดี6) อําเภอทาอุเทนพระธาตุทาอุ

เทนประจําวันศุกรและ7) อําเภอเมืองนครพนมพระธาตุนครประจําวันเสารและ8)พระธาตุอิงฮังบานธาตุอิงฮังสะหวัน

นะเขตสปป.ลาวประกอบดวย1) ผูรูและปราชญชาวบาน2) ตัวแทนภาครัฐเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ3) ชุมชนที่

อาศัยในขอบเขตประชากรและ4) นักทองเที่ยวรวมทั้งสิ้น400คน(ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
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 ระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันที่1เดือนตุลาคมพ.ศ.2561ถึงวันที่30เดือนกันยายนพ.ศ. 2563เปนการเก็บขอมูล

ภาคสนามโดยลงพื้นที่ศึกษาขอมูลประวัติศาสตรและความสําคัญของพระธาตุตางๆโดยสังเขป 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการรวมขอมูลโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาเอกสาร 

(Documentary Studies) และการศึกษาภาคสนาม (Field studies) การศึกษาจากเอกสารเปนการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับประเด็นท่ีวิจัยตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัยสวนการศึกษาภาคสนามเปนการรวบรวม

ขอมูลสําคัญเพื่อนํามาวิเคราะหตามประเด็นในวัตถุประสงคของการวิจัยโดยใชทั้งวิธีการสัมภาษณการสังเกตการมีสวน

รวมสําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแกแบบสัมภาษณแบบสอบถามดําเนินการเก็บขอมูลแลวนําเสนอ

ผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

  1. ขอมูลทุติยภูมิคือขอมูลที่ไดจากการคนควาเอกสารงานวิจัยเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและพระธาตุอิงฮังจังหวัดสะหวันนะเขตสปป.ลาว 

  2. ขอมูลปฐมภูมิคือขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ภาคสนามองคพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและพระ

ธาตุอิงฮังจังหวัดสะหวันนะเขตสปป.ลาวในแตละพ้ืนที ่

  3. การสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการเนนการสัมภาษณผูใหขอมูล

สําคัญเปนการสัมภาษณเจาะลึกโดยนํามาใชกับบุคคลสําคัญในแตละพ้ืนที่เชนปราชญชาวบาน 

  4. การแจกแบบสอบถามเปนการแจกแบบสอบถามใหกับชุมชนและผูที่เกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลโดยการมองภาพองครวมการอธิบายเงื่อนไขและสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม

ของปรากฏการณการนําเอาทัศนะของผูใหขอมูลมาอธิบายปรากฏการณโดยใหความสําคัญตอมุมมองของผูใหขอมูล

โดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปหรือการวิเคราะหเนื้อหา  

 ขอมูลที่ไดจากการออกภาคสนามและการแจกแบบสอบถามซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะหการวิเคราะห

ขอมูลดังกลาวจะตองวิเคราะหดวยมุมมองของชุมชนนั้นในการวิเคราะหตองอาศัยการสัมภาษณและเก็บแบบสอบถาม

จากการรวบรวมขอมูลการวิจัยภาคสนามผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research : PAR) และการสัมภาษณโดยแบงออกเปน 

  1. การสํารวจพื้นที่เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับองคพระธาตุพนมการกําหนดขอบเขตพื้นที่ศูนยกลาง (Core 

Zone) ตองครอบคลุมพื้นที่ที่แสดงถึงคุณลักษณะของคุณคาโดดเดนอันเปนสากล (OUV) พรอมดวยความครบถวน

สมบูรณหรือความเปนของแทดั้งเดิมของแหลงมรดกและขอสรุปที่สําคัญใหมีพื้นที่ศูนยกลาง (Core Zone) อยูภายใน

บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีขนาดพื้นที่12.58 เฮกตารหรือ 0.13 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่กันชน 1(Buffer 

Zone 1) อยูบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเกิดขึ้นจากความจําเปนและความตองการเพื่อการ

อนุรักษเฉพาะแหลงนั้นๆโดยพื้นที่กันชนที่มีประสิทธิภาพจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อการปกปองคุมครองแหลงมรดกโลกมี

ขนาดพ้ืนที ่81.35 เฮกตารหรือ 0.81ตารางกิโลเมตรดังภาพประกอบ (รายงานฉบับสมบูรณ, 2562) 
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ภาพประกอบ1แบบจําลองพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปนมรดกโลก

และพ้ืนที่โดยรอบ

  2. การเก็บขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับองคพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารตางๆโดยการสังเกตการณและ

พูดคุยกับปราชญผูรู ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่

มี่อยูในชุมชน เชน 1) คติความเชื่อดั้งเดิม ประกอบดวย จารี

พุทธศาสนา ประกอบดวย งานนมัสการบุญเดือน 

  3. การเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณเจาะลึก 

ไดสัมภาษณกับกลุมผูเกี่ยวของจัดผูใหขอมูลสําคัญ 

ครอบคลุมทุกประเด็น ดังคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ การเสียคาหัว ขาโอกาสจะเสียคาหัวเปนเงินตามกําลังศรัทธาซึ่ง

ในที่นี้เปรียบเสมือนการจายสวยอากร ใหกับวัดแทนการเสียแกรัฐเพื่อไมตองถูก

พระสงฆแทน ซึ่งเปนแนวปฏิบัติของคนในชุมชนโดยรัฐเปนผูกําหนดและมีการยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ หลังการประกาศเลิกทาส 

  4. การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามเปนการเก็บขอมูลแบบกรอกรายการ

เพื่อใหครอบคลุมเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระธาตุพนมข้ึนบัญชีรายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดก

โลกและเพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูแนวทางการสรางคุณคาของพระธาตุพนมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมตลอดจนการรับรูของหน

400 รูป/คน 

  5. การเก็บขอมูลแบบประชุมกลุม

ชุมชนเพื่อทําความเขาใจและสรางการรับรูการมีสวนรวมในความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนที่

ศักดิ์สิทธิ์กับวัดพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสูการสรางคุณคาทุนทางวัฒนธรรม
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แบบจําลองพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปนมรดกโลก

และพ้ืนที่โดยรอบ : พระธาตุพนมสูมรดกโลกวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

 

การเก็บขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับองคพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารตางๆโดยการสังเกตการณและ

พูดคุยกับปราชญผูรู ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่

คติความเชื่อดั้งเดิม ประกอบดวย จารีตขาโอกาส ขาพระธาตุ ลูกพระธาตุ เปนตน 

พุทธศาสนา ประกอบดวย งานนมัสการบุญเดือน 3 งานแหพระอุปคุต เปนตน 

การเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) หลังจากการเก็บขอมูลเบื้องตนและ

ไดสัมภาษณกับกลุมผูเกี่ยวของจัดผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาให

ครอบคลุมทุกประเด็น ดังคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ การเสียคาหัว ขาโอกาสจะเสียคาหัวเปนเงินตามกําลังศรัทธาซึ่ง

ในที่นี้เปรียบเสมือนการจายสวยอากร ใหกับวัดแทนการเสียแกรัฐเพื่อไมตองถูกทรมานแรงงานแตใหอยูรับใชวัดและ

พระสงฆแทน ซึ่งเปนแนวปฏิบัติของคนในชุมชนโดยรัฐเปนผูกําหนดและมีการยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ หลังการประกาศเลิกทาส (นายประหัสมันตะ,2563: สัมภาษณ) 

การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามเปนการเก็บขอมูลแบบกรอกรายการ (

เพื่อใหครอบคลุมเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระธาตุพนมข้ึนบัญชีรายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดก

โลกและเพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูแนวทางการสรางคุณคาของพระธาตุพนมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมตลอดจนการรับรูของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของและชุมชน

การเก็บขอมูลแบบประชุมกลุม (Focus group) จัดประชุมกลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับทั้งภาครัฐ

ชุมชนเพื่อทําความเขาใจและสรางการรับรูการมีสวนรวมในความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนที่

ศักดิ์สิทธิ์กับวัดพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสูการสรางคุณคาทุนทางวัฒนธรรม 

 หนา 719 
 

แบบจําลองพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปนมรดกโลก 

พระธาตุพนมสูมรดกโลกวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 

การเก็บขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับองคพระธาตุพนมและพระธาตุบริวารตางๆโดยการสังเกตการณและ

พูดคุยกับปราชญผูรู ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่

ตขาโอกาส ขาพระธาตุ ลูกพระธาตุ เปนตน 2) คติทาง

หลังจากการเก็บขอมูลเบื้องตนและ

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาให

ครอบคลุมทุกประเด็น ดังคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ การเสียคาหัว ขาโอกาสจะเสียคาหัวเปนเงินตามกําลังศรัทธาซึ่ง

มานแรงงานแตใหอยูรับใชวัดและ

พระสงฆแทน ซึ่งเปนแนวปฏิบัติของคนในชุมชนโดยรัฐเปนผูกําหนดและมีการยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

(Check lists) ซึ่งสรางมา

เพื่อใหครอบคลุมเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระธาตุพนมข้ึนบัญชีรายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดก

โลกและเพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูแนวทางการสรางคุณคาของพระธาตุพนมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปน

วยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของและชุมชนรวมทั้งสิ้น 

จัดประชุมกลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับทั้งภาครัฐ

ชุมชนเพื่อทําความเขาใจและสรางการรับรูการมีสวนรวมในความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนที่มีตอพระธาตุพนม
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สูตรสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องพระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์กับวัดพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขงสูการสรางคุณคาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายหลังการทํากิจกรรม

กระบวนการมีสวนรวมวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเปนความเรียงและคาความถี่คารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานโดยการประเมินระดับคาคะแนนเฉลี่ยของความตองการเกณฑประเมินของบุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิล

แกว (บุญชม และบุญสง, 2535) มีเกณฑในการประเมินระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากองคพระธาตุพนมขึ้นในบัญชีรายชื่อเบื้องตนของ

ศูนยมรดกโลกขององคการยูเนสโก (UNESCO) ดังนี้ 

ตารางที1่แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวผลกระทบหลังจากองคพระธาตุพนมข้ึนในบัญชีรายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดก

โลกขององคการยูเนสโก (UNESCO) 

ขอมูล คาเฉลี่ย 

(x�) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลความ 

1. ดานเศรษฐกิจ 

1.1 มีพอคา แมคาตางถิ่นเขามาคาขายมากขึ้น 3.73 .93 มาก 

1.2 เกิดธุรกิจการคาและบริการเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวน

มากขึ้น 

4.26 3.68 มากที่สุด 

1.3 มีการจางงานคนในพื้นที่มากขึ้น ทําใหมีรายได 3.76 .93 มาก 

1.4 มีการกระจายรายไดสูประชาชนรายยอย 3.70 1.00 มาก 

1.5 คาครองชีพสูงขึ้น อาหารและสินคาบริโภคแพงขึ้น 3.87 .84 มาก 

1.6 มีการประกอบอาชีพ หารายไดเก่ียวกับการทองเที่ยว

บริเวณพระธาตุพนม เชน ขับรถรับจาง ขายอาหาร ขายของที่

ระลึก เปนตน 

4.01 .77 มาก 

2. ดานสังคมและวัฒนธรรม 

2.1 พระธาตุพนมเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 4.43 .70 มากที่สุด 
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2.2 มีนักทองเที่ยวเขามานมัสการ/ทองเที่ยวในพื้นที่เปนจํานวน

มากยิ่งขึ้น 

4.37 2.18 มากที่สุด 

2.3 คนธาตุพนมเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน 4.13 .78 มาก 

2.4 มีการเผยแพรจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน

ธาตุพนมใหแกนักทองเที่ยวไดรับรู 

4.18 .80 มาก 

2.5 ความเปนชุมชนคนธาตุพนมยังคงรักษา สืบตอวัฒนธรรม

และประเพณี 

4.25 2.27 มากที่สุด 

2.6 ไดศึกษานโยบายและกฏระเบียบของการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

3.93 .90 มาก 

2.7 เปนสวนหนึ่งในการรักษาและอนุรักษการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมของพระธาตุพนม 

3.99 .83 มาก 

3. ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

3.1 สิ่งอํานวยความสะดวกในอําเภอธาตุพนมไดรับการพัฒนา 

ปรับปรุงใหดีขึ้น 

3.45 .75 มาก 

3.2 เกิดปญหาขยะลนอําเภอธาตุพนม 3.83 .94 มาก 

3.3 เกิดปญหาน้ําเสียมากข้ึน ปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ํา 3.99 2.78 มาก 

3.4 การจราจรติดขัด เมื่อมีงานจัดงานนมัสการองคพระธาตุ

พนม 

3.95 .87 มาก 

3.5 ชาวอําเภอธาตุพนมและชาวจังหวัดนครพนมเห็นคุณคาของ

องคพระธาตุพนมมากขึ้น 

4.13 .84 มาก 

4. ดานการบริหารเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว    

4.1 แหลงทองเที่ยวมีแผนพับ หรือ เอกสารเผยแพรที่มีความ

ชัดเจน 

3.83 .94 มาก 

4.2 มีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวผานสื่อตาง ๆ 4.00 .78 มาก 

4.3 แหลงทองเที่ยวมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ   เขา

นมัสการ/ชม พระธาตุพนม 

3.90 .88 มาก 

4.4 จังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาองคพระธาตุพนมและพระ

ธาตุบริวารในจังหวัด เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อยาง

เหมาะสม 

4.23 .93 มากที่สุด 

4.5 แหลงทองเที่ยวรับการดูแลจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ

อยางเพียงพอ 

 

3.92 .84 มาก 
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5. ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการดาน

พื้นที่ 

   

5.1 ชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมการใหขอมูล

เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณพระธาตุพนม 

3.91 .81 มาก 

5.2 ชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมวางแผนใน

การจัดการพื้นที่รานคาบริเวณพระธาตุพนม 

3.95 .85 มาก 

5.3 การไดรวมในการปกปองและสอดสงดูแลในเขตพื้นที่พระ

ธาตุพนม มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

3.90 .87 มาก 

5.4 การรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษและ

ปองกันพระธาตุพนม มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

3.83 .99 มาก 

5.5 ชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมเชิงรุกในการ

อนุรกัษประเพณี วัฒนธรรมของพระธาตุพนม 

4.03 .89 มาก 

5.6 ชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมในการ

ดําเนินการตามแผนงานเพื่อขอข้ึนทะเบียนพระธาตุพนม ใหเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

3.94 .89 มาก 

รวม 4.05 .98 มาก 

 

 จากตารางที่ 1แสดงผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากองคพระธาตุ

พนมไดรับการจารึกชื่อเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม พบขอมูล สามารถอธิบายรายดานไดดังนี้ 

1) ดานเศรษฐกิจ พบวา เกิดธุรกิจการคาและบริการเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมากข้ึน อยูในระดับมาก

ที่สุด (x�= 4.26) มีการประกอบอาชีพ หารายไดเก่ียวกับการทองเที่ยวบริเวณพระธาตุพนม เชน ขับรถรับจาง ขาย

อาหาร ขายของที่ระลึก เปนตน อยูในระดับมาก (x�= 4.01) และ คาครองชีพสูงขึ้น อาหารและสินคาบริโภคแพงขึ้น 

อยูในระดับมาก (x�= 3.87) ตามลําดับ 2) ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวาพระธาตุพนมเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x�= 4.43)  มีนักทองเที่ยวเขามานมัสการ/ทองเที่ยวในพื้นที่เปนจํานวนมากยิ่งขึ้นอยูในระดับมากที่สุด

(x�= 4.37) ความเปนชุมชนคนธาตุพนมยังคงรักษา สืบตอวัฒนธรรมและประเพณีอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.25) 

ตามลําดับ3) ดานกายภาพและสิ่งแวดลอมพบวาชาวอําเภอธาตุพนมและชาวจังหวัดนครพนมเห็นคุณคาขององคพระ

ธาตุพนมมากข้ึน อยูในระดับมาก  (x�= 4.13) การจราจรติดขัด เมื่อมีงานจัดงานนมัสการองคพระธาตุพนม อยูในระดับ

มาก (x�= 3.99) การจราจรติดขัด เมื่อมีงานจัดงานนมัสการองคพระธาตุพนม อยูในระดับมาก (x�= 3.95) ตามลําดับ 

4)ดานการบริหารเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว พบวาจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาองคพระธาตุพนมและพระธาตุบริวาร

ในจังหวัด เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อยางเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.23) มีการประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวผานสื่อตาง ๆ อยูในระดับมาก (x�= 4.00) แหลงทองเที่ยวรับการดูแลจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ

อยางเพียงพอ อยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (x�= 3.92) ตามลําดับ 5)ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
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จัดการดานพื้นที ่พบวาชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมเชิงรุกในการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมของพระ

ธาตุพนม อยูในระดับมาก (x�= 4.03)ชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมวางแผนในการจัดการพื้นที่รานคา

บริเวณพระธาตุพนม (x�= 3.95) ชุมชน วัด สถานศึกษาที่อยูรายรอบมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนงานเพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนพระธาตุพนม ใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม อยูในระดับมาก x�= 3.94) ตามลําดับ 

2) ผลการวิเคราะหความสําคัญของทุนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับองคพระธาตุพนมเพื่อขอขึ้นทะเบียนใหเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแนวความสําคัญของทุนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับองคพระธาตุพนมเพ่ือขอขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ขอมูล 
คาเฉลี่ย 

(x�) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 

แปลความ 

1. พิธีถวายขาวพีชภาคและบุญเสียคาหัว 3.95 1.03 มาก 

2. เจาเฮือน 3 พระองค (เจาเมืองขวา, เจาแสนเมือง, เจาโตง

กวาง) 

3.97 3.08 มาก 

3. ขาโอกาส ขาพระธาตุ 4.00 2.27 มาก 

4. ลูกพระธาตุ 4.09 3.08 มาก 

5. งานนมัสการพระธาตุพนม (แหพระอุปคุต แหกองบุญ ตัก

บาตรคูอายุ ตักบาตรสวรรค) 

4.31 2.15 มากที่สุด 

6. วันสัตนาคารําลึก 4.05 .93 มาก 

7. พิธีรําบูชาพระธาตุพนม 4.08 .90 มาก 

8. บายศรีปากชาม-ตนผึ้งบูชาองคพระธาตุพนม 4.03 1.76 มาก 

9. ฮีต ๑2 คลอง ๑4 (บุญเขากรรม บุญคูณลาน บุญขาวจี่ บุญ

ผะเหวด บุญสงกรานต เปนตน) 

4.11 .86 มาก 

10. ซุมเรืองอรามรัษฎากร (ประตูชัยธาตุพนม: ทาวสุวรรณคํา

ฮาง (ผัว)-นางสุวรรณคําฮี (เมีย) 

3.98 .91 มาก 

รวม 4.17 .87 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแนวความสําคัญของทุนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับองคพระธาตุพนมเพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมสามารถอธิบายไดดังนีง้านนมัสการพระธาตุพนม (แหพระอุปคุต แหกองบุญ 

ตักบาตรคูอายุ ตักบาตรสวรรค) อยูใน ระดับมาก (x�=4.31)รองลงมา ลูกพระธาตุ อยูใน ระดับมาก (x�=4.09)รองลงมา 

พิธีรําบูชาพระธาตุพนม อยูใน ระดับมาก (x�=4.08)ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาบริบทเชิงขอมูลประวัติศาสตร และ ความสําคัญทุนทางวัฒนธรรมตามคติความเชื่อ จารีต 

ประเพณี และพิธีกรรมขององคพระธาตุพนมในปจจุบัน เกิดจากคติความเชื่อในลุมแมน้ําโขง 2 สวน คือ 1) คติความ

เชื่อดั้งเดิม ประกอบดวย จารีตขาโอกาส ขาพระธาตุ ลูกพระธาตุ   พธิีถวายขาวพีชภาคและบุญเสียคาหัว เจาเฮือนสาม

พระองค 2) คติทางพุทธศาสนา ประกอบดวย พุทธศาสนาในตํานานอุรังคธาตุ งานนมัสการบุญเดือน 3 งานแหพระอุป

คุต งานแหกองบุญ งานตักบาตรคูอายุ ฮีต12 คอง 14 และประเพณีประดิษฐ ประกอบดวย พิธีสัตนาคารําลึก พิธีรํา

บูชาพระธาตุพนม พิธีไหวพระธาตุประจําวันเกิด พิธีไหวพระธาตุประจําปเกิด และทําใหทราบถึงความสัมพันธทาง

สังคม วัฒนธรรมของผูคนในแตละทองถิ่น  โดยผูคนในทองถิ่นเหลานั้นไดอธิบายความเปนมาของพวกตนวา มี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับพระธาตุพนม ที่แสดงออกในรูปแบบของประเพณี  พิธีกรรม  ที่นําไปสูการสรางสํานึกทาง

ประวัติศาสตร  สังคมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมกัน  จึงกลาวไดวา  พระธาตุพนม  คือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ

กับผูคนในทองถิ่น คือเปนพื้นที่แหงประวัติศาสตรของทองถิ่น   เปนพื้นที่แหงจิตวิญญาณ  เปนพื้นที่พึ่งทางใจและเปน

ศูนยรวมจิตใจของคนในทองถิ่นและคนตางถิ่น  รวมทั้งเปนพื้นที่ของการรวมใจของผูคนที่นับถือพระพุทธศาสนาของ

ผูคนทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ   โดยภาพรวมของการมองพระธาตุพนมในสถานะศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์จากมิติ

ดานสัญลักษณทางสังคมวัฒนธรรมใหคงอยูเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาของทองถิ่นตามที่ พระครูศรีพนมวรคุณ 

ผูชวยเจาอาวาสฯและผูประสานงานโครงการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเปนมรดกโลกไดยกคํากลาวของพระเทพวร

มุนี กลาวไววา ตองปกปอง คุมครอง เชิดชูและบูชา เพราะสถานที่แหงนี้เปนที่บรรจุพระอุรังคธาตุขององคพระสัมมาสัม

พุทธเจา ชาวพุทธฯ ควรที่จะอนุรักษและรักษา หันกลับมาปกปอง คุมครอง เชิดชูและบูชามรดกวัตถุธรรมที่บรรพบุรุษ

ไดสราง อนุรักษมาจนถึงปจจุบันนี้ ใหเปนแหลงเรียนรู ความรูของชาวโลกไดศึกษาความเปนมาของผูคนในอดีต และ

ความเปนมาของบานเมืองใหมีความยั่งยืนตลอดไป 

2. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องพระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์กับวัดพระธาตุบริวารในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสูการสรางคุณคาทุน

ทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมดังนี้ 

 2.1 ผลการศึกษาบริบทเชิงขอมูลประวัติศาสตรและความสําคัญของพระธาตุพนมกับพระธาตุบริวารในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยเก็บขอมูลกับชุมชนที่อยูในขอบเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ประกอบดวยดานหนาวัดและ

ชุมชนดานหลังวัดตลอดถึงโดยรอบในเขตวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารสวนใหญผูตอบมีความพึงพอใจตอการเปนมรดก

โลกขององคพระธาตุพนมจํานวน 400 คนคิดเปนรอยละ 100เนื่องจากการใชพื้นที่วัดและพื้นที่อื่นๆ รอบวัดมีความ

หนาแนนของกิจกรรมทั้งการประกอบอาชีพตางๆ เชน ขายดอกไม ธุปเทียนบูชา  ขายอาหาร และขายของที่ระลึก 

สินคาพื้นเมือง เปนตน อีกทั้งแหลงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ท่ีมีความหมายตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนธาตุพนม แตก็

มีโครงการพัฒนาตางๆ ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารดําเนินการปรับปรุงพื้นที่วัดเปนหลักและสงเสริมการทองเที่ยว

โดยการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทําใหภาพอําเภอธาตุพนมมีการจราจรรถหนาแนนและปริมาณรถสวนบุคคล รถนําเที่ยว 
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และนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นบริเวณรอบนอกวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโดยรอบ จึงควรหามาตรการรองรับพื้นที่เพิ่มขึ้น

ตอความตองการในอนาคต 

 แผนพัฒนาในพื้นที่หลัก (Core Zone

ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่วัด และการปรับปรุงพื้นที่โซนรานคาตางๆ จึงทําใหกลุมแมคาไดรับผลกระทบบาง และ

ธาตุพนมวรมหาวิหารไดกําหนดขอบเขตพื้นที่การกําหนดขอบเขตพื้นที่กันชน

เฮกตารหรือ2.99ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ตอเนื่องจากพื้นที่กันชน

เศรษฐกิจและสังคมและตองจัดใหมีการฝกอบรมใหการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่ ใหรู จักใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนแตพื้นที่กันชน

เกิดขึ้นจากความจําเปนและความตองการเพื่อการอนุรักษเฉพาะแหลงนั้นๆโดยพื้นที่กันชนที่มีประสิทธิภาพจะถูก

กําหนดขึ้นเพื่อการปกปองคุมครองแหลงมรดกโลกไดนําเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกมีขนาดพื้นที่

518.49ไรหรือ93.04เฮกตารโดยเพิ่มเติมบริเวณอีกดานหนึ่งของถนนชยางกูร

ของบริบทพื้นที่มรดกโลกดังภาพประกอบ

 

ภาพประกอบ 2 แสดงการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพิ่มเติม

โครงการจัดทําแผนที่ขอบเขตพื้นที่ท่ีจะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกอําเภอธาตุพนมจั
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และนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นบริเวณรอบนอกวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโดยรอบ จึงควรหามาตรการรองรับพื้นที่เพิ่มขึ้น

Core Zone) จากผลการมีสวนรวมของคนในชุมชนและนอกชุมชนในสวนของการ

ศนพื้นที่วัด และการปรับปรุงพื้นที่โซนรานคาตางๆ จึงทําใหกลุมแมคาไดรับผลกระทบบาง และ

กําหนดขอบเขตพื้นที่การกําหนดขอบเขตพื้นที่กันชน2 (Buffer Zone 

ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ตอเนื่องจากพื้นที่กันชน1เปนพื้นที่ชุมชนอาศัยอยูอนุญาตใหมีการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมและตองจัดใหมีการฝกอบรมใหการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่ ใหรู จักใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนแตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) อยูบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

เกิดขึ้นจากความจําเปนและความตองการเพื่อการอนุรักษเฉพาะแหลงนั้นๆโดยพื้นที่กันชนที่มีประสิทธิภาพจะถูก

กําหนดขึ้นเพื่อการปกปองคุมครองแหลงมรดกโลกไดนําเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกมีขนาดพื้นที่

โดยเพิ่มเติมบริเวณอีกดานหนึ่งของถนนชยางกูร2และถนนเลี่ยงเมืองเพื่อความสอดคลอง

ของบริบทพื้นที่มรดกโลกดังภาพประกอบ 

 

แสดงการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพิ่มเติม

โครงการจัดทําแผนที่ขอบเขตพื้นที่ท่ีจะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกอําเภอธาตุพนมจั

 หนา 725 
 

และนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นบริเวณรอบนอกวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโดยรอบ จึงควรหามาตรการรองรับพื้นที่เพิ่มขึ้น

จากผลการมีสวนรวมของคนในชุมชนและนอกชุมชนในสวนของการ

ศนพื้นที่วัด และการปรับปรุงพื้นที่โซนรานคาตางๆ จึงทําใหกลุมแมคาไดรับผลกระทบบาง และวัดพระ

Buffer Zone 2) มีขนาดพื้นที่299.43

เปนพื้นที่ชุมชนอาศัยอยูอนุญาตใหมีการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมและตองจัดใหมีการฝกอบรมใหการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่ ใหรู จักใชประโยชน

โดยรอบวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

เกิดขึ้นจากความจําเปนและความตองการเพื่อการอนุรักษเฉพาะแหลงนั้นๆโดยพื้นที่กันชนที่มีประสิทธิภาพจะถูก

กําหนดขึ้นเพื่อการปกปองคุมครองแหลงมรดกโลกไดนําเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกมีขนาดพื้นที่

และถนนเลี่ยงเมืองเพื่อความสอดคลอง

 

แสดงการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพิ่มเติม 

โครงการจัดทําแผนที่ขอบเขตพื้นที่ท่ีจะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม 
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   2.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระธาตุพนมขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องตนของมรดก

โลก จากผลการสัมภาษณ เมื่อไดรับเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ชุมชนใน

พื้นที่สวนใหญมีความคิดเห็นตอผลกระทบในดานบวกจะทําใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ตามมา เชน ดานเศรษฐกิจดาน

สังคมและวัฒนธรรม และดานกายภาพและสิ่งแวดลอมดานการบริหารเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว และดานการมีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหารจัดการดานพื้นที่ แตก็จะมีสวนที่เปนผลกระทบดานลบในเชิงพื้นที่คือ ความหนาแนนทั้ง

ปริมาณของการจราจร รถนําเที่ยว นักทองเที่ยว และปริมาณขยะในพื้นที ่

 2.3 ผลการวิเคราะหทุนทางวัฒนธรรมประเภทและความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมและการจัดลําดับ

ความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมมีความคิดเห็นตรงกันทั้งการสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม พบวา กิจกรรม

ทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ เชน แหพระอุปคุตแหกองบุญและตักบาตรคูอายุตัก

บาตรสวรรคพิธีรําบูชาพระธาตุพนม เปนตน มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับตํานานอุรังคธาตุไดทําหนาที่เปนกลไกล

สําคัญที่ทําใหผูคนในทองถิ่นเกิดการยอมรับในการเขารวมพิธีกรรมที่มีการจัดขึ้นในบริเวณองคพระธาตุพนมดวยมีความ

เชื่อวาเปนพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเปนพิธีกรรมที่จัดกระทําในบริเวณพื้นที่ที่รับรูวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  

(สมชาติมณีโชติ,2555) ในขณะเดียวกันพิธีกรรมยังทําหนาที่ในลักษณะของการวางกฎระเบียบในสังคมเพื่อทําใหคนใน

ชุมชนในสังคมดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางมีคุณธรรมตํานานและการปฏิบัติตามความเชื่อของผูคนที่เกี่ยวกับพระธาตุ

พนมมีความสําคัญในการรับรูของชาวบานดวยตํานานและพิธีกรรมคือเครื่องมือที่ทําใหเขาถึงและรูจักผูคนในทองถิ่น

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในทองถ่ินตามเวลาที่ผานไปตามตํานานและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับพระธาตุพนม 

 

ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยเห็นวามีประเด็นท่ีนาสนใจดังตอไปนี ้

 1) ไดทราบแนวความคิดเห็นของภาคีทั้งภาครัฐชุมชนของจังหวัดนครพนมที่มีตอองคพระธาตุพนมขึ้นบัญชี

รายชื่อเบื้องตนของศูนยมรดกโลกและสูแนวทางการสรางคุณคาของพระธาตุพนมเพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 2) ผลการวิจัยขยายผลสูวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและหนวยงานที่ดําเนินการรวมกันเพื่อเปนขอมูล

ประกอบการดําเนินการเพื่อใหเกิดเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 3) คณะผูวิจัยมีแผนถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายโดยการนําผลการวิจัยที่ไดจากการมีสวนรวมจากการ

แสดงความคิดเห็นของทุกภาคีที่เกี่ยวของโดยนําแนวคิดเห็นดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินการยกองคพระธาตุพนม

เพื่อเสนอขอรับการจารึกชื่อเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
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มูลคาทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวของผูสูงอายุ จากการจัดการเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดอุบลราชธานี 

The economic value of the senior tourism from the cultural tourism  

routesmanagement in Ubon Ratchathani Province 
 

กฤตยภรณ ตันติเศรษฐ1* 

                    Krittayaporn Tantiset1* 

 

บทคัดยอ  

จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอันเปน

เอกลักษณเฉพาะทองถิ่นและไดมีการสืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลานานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญ

เปนอยางมากในการสรางรายไดจากแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหกับชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษามูลคาทาง

เศรษฐกจิจากการทองเที่ยวของผูสูงอายุจากการจัดการเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดย

การศึกษากลุมตัวอยาง 200 ตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยโดยการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สงผลให

เกิดคาใชจายตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวคิดและทฤษฎีผานตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต

ตามแนวคิดของ Leontief (1966) ผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยสงผลใหเกิด

รายไดและการจางงานในภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะในภาคบริการที่มีความ

เกี่ยวของโดยตรงกับการใชจายของนักทองเที่ยว 

 

คําสําคัญ: ทองเที่ยวผูสูงอาย,ุ จังหวัดอุบลราชธานี, ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Abstract 

 Ubon Ratchathani is one of the provinces in the Lower Northeastern Region with cultural 

attractions. It is unique for this local area and has been passed down for a long time. Cultural 

tourism is very important to generate income from the cultural attractions in the community. This 

research aims to study the economic value of the senior tourism from the management of cultural 

tourism routes in Ubon Ratchathani Provinceby studying 200 samples, which were Thai senior 

touristsby collecting data through questionnaires. The data were analyzed with descriptive statistics 

by analyzing the effects of cultural tourism decisions that affect the economic environment of the 

community based on concepts and theories according to Leontief's conceptual tables of production 

and product factors (1996). The study found that travel decisions among senior Thai tourists have 

affected the distribution of income and employment in the service sector, industrial sector and the 

agricultural sector, especially in the service sector that is directly related to tourist spending. 

Keywords: senior tourism, Ubon Ratchathani Province, cultural Tourism 
 

คํานํา 

 อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนหนึ่งอุตสาหกรรมที่สําคัญในการสรางรายไดใหกับหลายๆประเทศเชนเดียวกับ

ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเปนอยางมากทางดานการทองเที่ยวเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในชวงป 2557 ที่ผานมาถึง 162.64 ลานคนซึ่งมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

ในทุกๆป(ศูนยวิจัยดานการตลาดการทองเที่ยว, 2558) ถือไดวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาท

สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยวนั้นถือเปนรายไดหลักอันกอใหเกิดการขยายตัวใน

ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งดานธุรกิจนําเที่ยว ที่พัก การคมนาคม การขนสง รานคา รานอาหารและบริการตางๆที่

เกี่ยวของสงผลใหเกิดการจางงาน เกิดการกระจายรายไดสูทองถิ่นนับเปนรากฐานของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่

สําคัญในการพัฒนาประเทศ 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางการทองเที่ยว ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งการมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่หลากหลายนั้นกลายเปนจุดสนใจในการสรางกิจกรรม

ทางการทองเที่ยวไดมากขึ้นถึง 8 ประเภทไดแก การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิง

กีฬา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวทางเรือ การทองเที่ยวในแหลงที่มนุษยสรางขึ้น 

และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2557) กิจกรรมเหลานี้สงผลใหเกิดเปนการ

ทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆที่ไมใชการทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตามกระแสนิยมเทานั้นแตเปนการสรางความ

ประทับใจนอกเหนือจากความสนุกสนานและความเพลิดเพลินจากการทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวรูปแบบที่เหมาะสม

สอดคลองตามนโยบายของภาครัฐที่เนนใหความสําคัญกับตลาดการทองเที่ยวสมัยใหม รวมถึงการเขาถึงกลุมลูกคาที่มี

คุณภาพ สรางสรรคกิจกรรมใหมๆและสรางความหลากหลายใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะกลุม
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นักทองเที่ยวผูสูงอายุซึ่งประเทศไทยนั้นมีนักทองเที่ยวผูสูงอายุคิดเปนรอยละมากกวา 16.45 ของนักทองเที่ยวทุกกลุม

อายุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากร(Wattanakamolchai, S., and Yim-on, Y., 2010)

นักทองเที่ยวกลุมนี้เปนกลุมที่มีคุณภาพและเปนตลาดที่ธุรกิจควรใหความสนใจเนื่องมาจากมีจํานวนมากขึ้นทั้งยังมี

กําลังในการจับจายซื้อสินคามีความสามารถเขาถึงเทคโนโลยี มีระยะเวลาในการพักผอนไมจํากัดหลังจากวัยเกษียณอายุ

การทํางานและเปนกลุมที่เนนการเขาถึง เขาใจและเนนการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู(Sriampornekkul, L., and 

Chuntuk, T., 2018)สอดคลองตามนโยบายของภาครัฐบาลในการสงเสริมและกระตุนใหมีการลงทุนทางการทองเที่ยว

ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1(พ.ศ.2504-2506)เปนตนมาและยังไดมีการสงเสริมนโยบาย

เกี่ยวกับทิศทางทางการทองเที่ยวที่เนนใหความสําคัญในการสรางรายไดจากการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นไวอยาง

ชัดเจนในฉบับที่ 7 โดยเนนความสําคัญในการสรางรายไดจากการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่

เนนประสบการณ สรางทักษะความรูภูมิปญญาทองถ่ินที่จับตองไมไดมาสรางเปนสินคาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวภายในประเทศของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในป 2557 ที่ผานมามีจํานวนมากขึ้นถึง 138 ลานคนที่สรางรายไดถึง705,500 ลานบาท(ศูนยวิจัย

ดานการตลาดการทองเที่ยว, 2558) 

 จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการขยายตัวทางการทองเที่ยวอยาง

ตอเนื่องและกําลังเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องมาจากมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีแหลง

ทองเที่ยวการคาตามแนวชายแดน แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ประเพณีนอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่กําลังเปนที่นิยมเปนอยางมากจากรายงานของการทองเที่ยว(2559)พบวาสถิติรายไดจากการทองเที่ยว

ในจังหวัดอุบลราชธานีมีรายไดถึง 6,049.39 ลานบาทเนื่องมาจากการไดรับการสนับสนุนในการสงเสริมการทองเที่ยว

จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรที่มีจุดมุงหมายมุงเนนการกระตุนใหคนทองเที่ยวในประเทศไทย

มากขึ้นโดยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือวาเปนจุดขายที่นาสนใจและสําคัญเปนอยางมากอีกทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

เปนจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรม รอยรอยทางประวัติศาสตรและศาสนาซึ่งการทองเที่ยวไดกําหนด

เปนยุทธศาสตรขึ้นสงผลใหจังหวัดอุบลราชธานีเกิดภาพลักษณดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยแหลงทองเที่ยวดาน

วัฒนธรรมที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเที่ยวประกอบดวยสถานที่ทองเที่ยวไดแกบานชีทวน บานปะอาวบาน

ปากน้ํา (บุงสระพัง)แกงสะพือวัดดอนธาตุ อนุสรณสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน แกงตะนะ(วัดถ้ําเหวสินธุชัย)วัดสิรินธรวรา

รามหรือวัดภูพราว (Unseen Thailand)อุทยานแหงชาติผาแตม สามพันโบก และบานสองคอนซึ่งแหลงทองเที่ยว

เหลานี้ถือเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากการจัดการเสนทางการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานสีรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวทั้งยังเกิดการสรางรายไดและเกิดการจางงาน  

จึงเปนเหตุผลสําคัญในการศึกษาถึงผลจากการใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชนในดานรายไดและการจางงานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับกลุม

นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให

ชุมชนไดเขาถึงประโยชนจากกการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษามูลคาทางเศรษฐกิจของนักทองเที่ยวสูงอายุชาวไทยจากการจัดการเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่

บรรพบุรุษไดสรางสมและถายทอดเปนมรดกสืบทอดกันมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณีวิถี

ชีวิตความเปนอยูของผูคนการแสดงศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา เปนตน เปนการ

ทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค เคารพตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผูคนหรือ

สามารถกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมคือการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอื่นและยอนกลับมามอง

ตนเอง อยางเขาใจความเกี่ยวพันของสิ่งตางๆในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพากันไมสามารถแยกออกจากกันไดชาญ(วิทย 

เกษตรศิริ, 2540) 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542 )ไดใหความหมายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ไววาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ การทองเที่ยวที่มุงเสนอลักษณะทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรโบราณคดี และ

สถานที่ตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น และเกี่ยวเนื่องกับความเปนอยูของสังคม เปนการทองเที่ยวในเชิงการใหความรูและสราง

ความภาคภูมิใจเชนเดียวกับ ไกรฤกษ ปนแกว (2556) ไดใหความหมายไววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึงการ

ทองเที่ยวที่ไดนําเอาวัฒนธรรมมาใชเพื่อเปนจุดขายและดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่สนใจที่จะศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมมรดกทางประวัติศาสตร เยี่ยมชมงาน

สถาปตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในประเทศนั้นๆในชวงระยะการเดินทาง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารดังกลาวขางตนนั้น ผูวิจัยไดใหความหมายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หมายถึง การเดินทางของผูคนหรือกลุมคนออกจากสถานที่ซึ่งเปนที่อยูอาศัยประจําของตนโดยการเดินทางไปยังทองถิ่น

อื่นๆในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยตางมีวัตถุประสงคที่หลากหลายตามแตจุดมุงหมายของตน ยกตัวอยางเชน การ

ทองเที่ยวเพื่อการแสวงหาประสบการณใหมๆ เพื่อพักผอนหยอนใจ หรือการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู การเขาถึง

วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน เปนตน ซึ่งในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะมีสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเกิดความรู ความ

เขาใจในวิถีชุมชนทองถิ่น ไดแก การชื่นชมกับเอกลักษณความงดงามทางวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นๆ 

2. ผลของตัวทวี (Multiplier Effect) 

 แนวคิดตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวาดวยผลของคาตัวทวี (Multiplier Effect) ของเคนส คือเมื่อเกิดการใช

จายหนึ่งครั้งในระบบเศรษฐกิจจะมีผลทําใหเกิดการใชจายตอไปอีกหลายๆรอบเนื่องจากการใชจายที่เกิดขึ้นแตละครั้ง

จะกอใหเกิดรายไดแกบุคคลบางกลุมหรือกิจกรรมบางประเภทขึ้นโดยบุคคลหรือกิจกรรมเหลานั้นที่ไดรับรายไดจะมีการ

นํารายไดสวนหนึ่งที่ไดรับไปใชจายตอไปทําใหเกิดรายไดแกบุคคล หรือกิจกรรมอื่นๆตอไปอีกเรื่อยๆ 
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ดังนั้น การใชจายในรอบตางๆจะพบวาทําใหเกิดรายไดที่มีมูลคาสูงกวาการใชจายในครั้งแรกหลายเทาซึ่งผลของตัวทวี

จะเปนอยางไรนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะของการใชจายของบุคคลและลักษณะการผลิตของกิจกรรมนั้นๆถาการใชจายมี

แนวโนมวาจะมมีากขึ้นก็จะทําใหผลของคาตัวทวีมีคามากขึ้นตามไปดวย แตถาผูไดรับรายไดมีแนวโนมที่จะนํารายไดมา

ออมโดยไมทําการใชจายใดๆ หรือนํารายไดที่เกิดขึ้นไปซื้อสินคาและบริการหรือนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศก็จะ

สงผลใหผลของคาตัวทวีมีคาลดลงตามไปดวย เนื่องจากเกิดการรั่วไหลออกจากระบบเศรษฐกิจ โดยแบงการรั่วไหล

ออกเปน2 สวนคือ สวนรั่วไหลภายในและสวนรั่วไหลภายนอก ซึ่งสวนรั่วไหลเหลานี้ยอมจะทําใหคาตัวทวีมีคาลดลง 

และในกรณีที่มีสวนอัดฉีดเพิ่มเขาในระบบเศรษฐกิจก็ตองพิจารณาสวนรั่วไหลและสวนอัดฉีดสวนไหนบางที่จะสงผล

กระทบมากกวากันและผลกระทบนั้นจะสงผลถึงคาตัวทวีดวยเชนกัน 

3. การวิเคราะหตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต(Input-Output Analysis) 

 ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต หรือตาราง I/O เปนหนึ่งใน 5 บัญชีหลักของระบบบัญชีเศรษฐกิจ 

(Economic Accounting System) ของประเทศโดยการสรางขึ้นของProfessor Wassily W. Leontief ในป ค.ศ. 

1951 ซึง่เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่นํามาใชวิเคราะหโครงสรางทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สามารถ

สะทอนภาพความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมหรือสาขาการผลิตตางๆไดและยังเปนเครื่องมือที่ใชจัดรวบรวมกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ (Economic Activity) ของประเทศใหเปนระบบ โดยการแบงกลุมกิจกรรมเหลานั้นใหเกิดขึ้นเปน

หมวดหมูตามประเภทของสาขาการผลิต (Sector or Industry) เชน เกษตรกรรม เหมืองแรอุตสาหกรรม การขนสง 

การกอสราง บริการ และอ่ืนๆภายใตสมมติฐานที่วาแตละสาขามีโครงสรางการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเหมือนกัน  

ในตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงความสัมพันธของการผลิตและการกระจายผลผลิตของสินคาและบริการใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือระดับภูมิภาคในชวงระยะหนึ่งไดอยางเปนระบบและชัดเจนมากขึ้นกลาวคือ ในระบบ

เศรษฐกิจนั้น สาขาการผลิตแตละสาขาจะใชปจจัยการผลิต (Inputs) อะไรบางเพื่อนํามาใชในการผลิตสินคาตางๆเชน

วัตถุดิบ แรงงาน เปนตน ในขณะเดียวกันเมื่อแตละสาขาการผลิตผลิตสินคานั้นออกมา ก็จะขายสินคาที่ผลิตได

(Output) ใหกับสาขาการผลิตอื่นๆ เพื่อใชเปนปจจัยการผลิตตอไป รวมทั้งยังขายสินคาใหแกภาคครัวเรือน รัฐบาล 

ธุรกิจ หรือภาคตางประเทศ และการสตอกสินคา จึงกลาวไดวาตาราง I/O ไดแสดงใหเห็นถึงการหมุนเวียน (Flow) ของ

สินคาและบริการระหวางสาขา(Sectors)ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจในชวงเวลาที่แนนอน โดยแนวตั้ง (Column) ของ

ตารางแสดงโครงสรางการผลิต (Input Structure) และแนวนอน (Row) แสดงถึงการกระจายผลผลิต 

(OutputDistribution) ใหแตละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 1  
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การแจกแจงการผลิต 

 

ความตองการสินคา

และบริการขั้นกลาง

เพื่อใชในการผลิต

(Xij) 

การบริโภค 

ขั้นสุดทาย 

(F) 

มูลคาผลผลิต

รวม 

(X) 

คาตอบแทน 

ปจจัยการผลิต

ขั้นตน 

(V) 

 

มูลคาผลผลิตรวม 

(X) 

โครงสรางปจจัยการผลิต 

ภาพที่ 1. โครงสรางของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558 

 

 จากตารางทางแนวนอน(Row) ไดแสดงการกระจายผลผลิตของสินคาในแตละสาขาการผลิตคือการขายใหกับ

สาขาหรืออุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อใชเปนปจจัยการผลิตขั้นกลาง (Intermediate Demand) และเพื่อตอบสนองความ

ตองการขั้นสุดทาย(Final Demand)ซึ่งประกอบดวยการบริโภคของครัวเรือน ภาครัฐบาล การสะสมทุน(Increase in 

Stock) การสงออก (Export) ในขณะที่ทางแนวตั้ง (Column) ไดแสดงโครงสรางการผลิตของแตละอุตสาหกรรมวา

ตองใชปจจัยการผลิตอะไรบางอันไดแกวัตถุดิบตางๆ (อยูในสวนของ Intermediate Demand) และปจจัยการผลิต

ขั้นตน (Primary Input) ซึ่งประกอบดวยคาจางแรงงาน (Wages and Salaries) สวนเกินของการประกอบการ 

(Operating Surplus) ซึ่งก็คือกําไร(Profit) คาเชาที่ดิน (Rent) และดอกเบี้ย (Interest) คาเสื่อมราคา 

(Depreciation) ภาษีทางออมสุทธิ(Indirect Taxes minus Subsidies) และเมื่อรวมราคาสินคานําเขา (Import 

Goods) มาบันทึกไวในตารางหลังจากนั้นตาราง I/O จะแสดงภาวะของ Demand และ Supply ของสินคาในระบบ

เศรษฐกิจ ซึ่งก็คือภาวะดุลยภาพทั่วไปของสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปด(General Equilibrium in the 

Opened Economics)และจากตารางจะแสดงความสัมพันธของปจจัยการผลิต (Input) ที่เทากับผลผลิต (Output) 

เสมอ โดยแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิตคือ การสมมติใหการใชปจจัยการผลิตเปนสัดสวนโดยตรงกับมูลคา

ผลผลิต 
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                                          aij = xij Xj 

 โดยทีa่ij คือ คาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิต (Input Technical Coefficeint) หมายถึง สัดสวนการใชปจจัยการ

ผลิตที่ i ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม j 

โดยความสัมพันธสรุปเปนรูปสมการ คือ X = AX + F 

X = (I-A) -1 F  

                                   (I-A) -1 เรียกวา Leontief Inverse Matrix หรือ Inverse Matrix ซึ่งเปนหัวใจสําคัญใน

การใชวิเคราะหระบบเศรษฐกิจดวยตาราง I-O 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

วิธีวิจัยและกรอบแนวคิด 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ไมมีการจดบันทึกจึงใชวิธีการเปดตารางกลุม

ตัวอยางของ Yamane (1972) ไดจํานวนตัวอยาง 200 และเปนการเก็บขอมูลแบบตามสะดวก ( Convenient 

Sampling) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เนนศึกษาในดานการใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุที่เดินทางมาทองเที่ยวตาม

เสนทางจากการจัดการเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกเปนหมวดหมูตามประเภท

ธุรกิจไดแก คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเดินทางภายในจังหวัด คาบริการการทองเที่ยว คาใชจายเพื่อความ

บันเทิง คาซื้อสินคาและของที่ระลึก การศึกษาในประเภทธุรกิจเหลานี้นั้นเพื่อใหไดมาซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของ

นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยตอการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในดานรายไดและการจางงานในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี

วิธีการในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลดานคาใชจายของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 

1.1 คํานวณหาคาใชจายเฉลี่ยระหวางที่นักทองเที่ยวพํานักอยูในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนําขอมูล

คาใชจายเฉลี่ยตอคนประกอบกับระยะเวลาพักเฉลี่ย 

1.2 คํานวณหาคาใชจายตอคนตอปโดยการเปรียบเทียบสัดสวนจําแนกตามหมวดหมูคาใชจายตอคน

ตอปโดยการเปรียบเทียบสัดสวนจําแนกตามหมวดคาใชจายประเภทตางๆเพื่อนํามาใชในการ

อธิบายลักษณะและระดับการใชจายของนักทองเที่ยว 

2. การวิเคราะหขอมูลจากคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยจากการจัดการเสนทางการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานใีนดานของรายไดและการจางงานในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ

นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ทําใหตองปรับคาใชจาย

เฉลี่ยระหวางที่นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยพักอยูในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชวยในการประมาณการเปนตัวเลข

ระยะเวลาทั้งปซึ่งใหสอดคลองกับตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต สัมประสิทธิ์มูลคาเพิ่ม และสัมประสิทธิ์การจางงาน

ของจังหวัดอุบลราชธานีป พ.ศ. 2552 โดยการใชดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานีมาเปนตัวปรับและใช

จํานวนนักทองเที่ยวมาเปนตัวปรับอีกครั้งจึงจะได อุปสงคข้ันสุดทาย ( Final Demand)  
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                    2.1 กําหนดอุปสงคข้ันสุดทายโดยการจําแนกคาใชจายของนักทองเที่ยวตามรหัสของกิจกรรมการผลิต

ในสาขาการผลิตตางๆลงในตารางปจจัยการผลิต โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดานคาใชจายของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางในจังหวัดอุบลราชธาน ี

                    2.2 ผลที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของนักทองเที่ยวคือ รายไดและการจางงาน อันเกิดจากการใชจายของ

นักทองเที่ยวสูงอายุชาวไทยนั้นคํานวณผานตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตตามแนวคิดของ Professor Wassily W. 

Leontief (1966) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย 

การตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย

สงผลใหเกิดคาใชจาย 

มูลคาทางเศรษฐกิจ 
 

รายได การจางงาน 
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ผลจากการวิจัย 

1. รายไดที่เกิดขึ้นจากการใชจายของนักทองเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธาน ี

ตารางที่ 1ประเภทของคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธาน ีป พ.ศ. 2562 

  

 จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา มีประเภทของการใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายัง

จังหวัดอุบลราชธานีโดยแบงออกเปนทั้งหมด 6ประเภทไดแก คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่มคาเดินทางในจังหวัด

อุบลราชธาน ีคาบริการการทองเที่ยว คาใชจายเพื่อความบันเทิง และคาซื้อสินคาและของที่ระลึกรวมคาใชจายทั้งหมด

เปนจํานวนทั้งสิ้น8,003.27 บาท ซึ่งนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยใชระยะเวลาในการพักในจังหวัดอุบลราชธานีโดย

เฉลี่ย2.15วัน คิดรวมเปนคาใชจายตอคนตอวันเทากับ3,722.46บาท โดยเฉลี่ยออกเปนคาใชจายที่อยูในสวนของคาที่

พักคิดเปนรอยละ35.21 รองลงมาคือคาอาหารและเครื่องดื่มคิดเปนรอยละ 22.11 และคาบริการการทองเที่ยวนอย

ที่สุดคิดเปนรอยละ 0.83ดังที่แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 2. ประเภทของคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธาน ี

               ณ ราคาป พ.ศ. 2552 

 

 

ประเภทคาใชจาย 

นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย(n=200) 

คาใชจาย 

(บาท/วัน/คน) 

คาใชจายตลอด

ระยะเวลาในการ

ทองเท่ียว 

รอยละ 

 

คาที่พัก 1,310.91 2,818.45 35.21 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 823.25 1,769.98 22.11 

คาพาหนะในการเดินทางภายในจงัหวัด

อุบลราชธาน ี

510.12 1,096.76 13.73 

คาบริการทางการทองเที่ยว 31.01 66.67 0.83 

คาใชจายเพื่อความบันเทิง 442.14 950.60 11.87 

คาซื้อสินคาและของท่ีระลึก 605.03 1,300.81 16.25 

รวม 3,722.46 8,003.27 100.00 

ระยะเวลาพักโดยเฉลี่ย (วัน) 2.15   

 

 

ประเภทคาใชจาย 

นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย (n=200) 

คาใชจายตลอด

ระยะเวลาในการ

ทองเท่ียว 

คาใชจาย 

( ลานบาท/ ป) 

รอยละ 

 

คาที่พัก 2,944.20 74.81 35.22 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 1,848.95 46.98 22.12 

คาพาหนะในการเดินทางภายในจงัหวัดอุบลราชธาน ี 1,145.69 29.11 13.70 
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 สําหรับการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด

อุบลราชธานีตอรายไดและการจางงานในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชตารางปจจัยการผลิตและ

ผลผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี คํานวณจากหาคาสัมประสิทธิ์มูลคาเพิ่ม และสัมประสิทธิ์การจางงานของจังหวัด

อุบลราชธานี ป พ.ศ. 2552 และปรับคาใชจายของนักทองเที่ยวที่เปนอุปสงคขั้นสุดทายจากราคาของปพ.ศ. 2562 เปน

ราคาคงที่ปพ.ศ. 2552 เพื่อใหสอดคลองกับตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสัมประสิทธิ์

มูลคาเพิ่ม และสัมประสิทธิ์การจางงานของจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2552  โดยการใชดัชนีราคาผูบริโภคของ

จังหวัดอุบลราชธานีเปนตัวปรับซึ่งดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนเมษายน ป พ.ศ. 2562 เทากับ 

103.10 และดัชนีราคาผูบริโภคปพ.ศ. 2552 ในเดือนเมษายนเดือนเดียวกันนั้นเทากับ 107.7 (สํานักดัชนีเศรษฐกิจ

การคา,2562) 

 ประกอบกับขอมูลทางสถิติของนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ยตั้งแตปพ.ศ.2552-2562 พบวา จังหวัดอุบลราชธานีมี

จํานวนนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนเฉลี่ย 1,514,815 คนในจํานวนนี้มี

จํานวนนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยจํานวน25,410คน 

 ดังนั้นก็จะไดอุปสงคขั้นสุดทายที่เปนคาใชจายของนักทองเที่ยว ณ ราคาป พ.ศ. 2552 ซึ่งคาใชจายตลอด

ระยะเวลาการทองเที่ยวจากขางตนนั้นปรับตามดวยดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2552 ดังที่

แสดงในตารางที่ 2ขางตน  

 ในสวนของรายไดที่เกิดจากการใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุนั้นเกิดรายไดรวมทั้งสิ้น 61.41ลานบาท โดย

แบงออกเปนรายไดทางตรงจํานวน 46.53 ลานบาท และเปนรายไดทางออมจํานวน 14.88ลานบาทซึ่งแสดงใหเห็นวา

เกิดรายไดทางตรงมากกวาทางออมคิดเปนรอยละ 75.77 และคิดเปนรอยละ 24.23 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3. จํานวนรายไดที่เกิดจากคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด 

               อุบลราชธานีในแตละกิจกรรมการผลิต 

 

รหัสกิจกรรม 

 

รายชื่อกิจกรรม 

นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย (n=200) 

จํานวน (ลานบาท) รอยละ 

 ภาคเกษตร 0.36 0.58 

002 การทําสวนผลไม 0.36 0.58 

 ภาคอุตสาหกรรม 4.39 7.15 

008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 2.93 4.77 

คาบริการทางการทองเที่ยว 69.64 1.76 0.83 

คาใชจายเพื่อความบันเทิง 993.01 25.23 11.88 

คาซื้อสินคาและของท่ีระลึก 1,358.85 34.52 16.25 

รวม 8,360.34 212.41 100.00 

ระยะเวลาพักโดยเฉลี่ย (วัน) 2.15   

จํานวนนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย       25,410   
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016 อื่นๆ (อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 1.46 2.38 

 ภาคบริการ 56.66 92.27 

013 การคา 7.07 11.51 

014 การขนสง 0.79 1.29 

015 การบริการ 48.80 79.47 

 รวม 61.41 100.00 

 

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาในภาคการผลิตตางๆที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทย

จํานวน 143.47 ลานบาทและกอใหเกิดรายไดรวมทั้งสิ้น61.41โดยแบงเปนสวนของรายไดสวนใหญในภาคบริการคิด

เปนรอยละ 92.27 รองลงมาคือรายไดในภาคอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 7.15และรายไดในภาคเกษตรกรรมคิดเปน

รอยละ 0.58 จะเห็นไดวารายไดที่สูงที่สุดคือกิจกรรมการบริการ รองลงมาคอื ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

2.การจางงานที่เกิดขึ้นจากการใชจายของนักทองเที่ยวสูงอายุชาวไทยท่ีเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธาน ี

 จากการศึกษาพบวา ผลที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของนักนักทองเที่ยวสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัด

อุบลราชธานีพบวา การใชจายของนักทองเที่ยวกอใหเกิดการจางงานรวมทั้งสิ้น 931 คนจํานวน 452 คนเปนการจาง

งานทางตรงคิดเปนรอยละ 48.55 และการจางงานทางออมจํานวน 479 คน คิดเปนรอยละ 51.45 เมื่อพิจารณาในภาค

การผลิตตางๆนั้นพบวา ในภาคการผลิตตางๆที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยจํานวน 143.47 

ลานบาทและกอใหเกิดการจางงานรวมทั้งสิ้น 931 คน ซึ่งในสวนใหญเกิดการจางงานในภาคบริการจํานวน 733 คนคิด

เปนรอยละ 78.73 คิดเปนการคาจํานวน 138 คนคิดเปนรอยละ 14.82 การขนสง 34 คน คิดเปนรอยละ 3.66 และ

สูงสุดคือภาคการบริการจํานวน 561 คิดเปนรอยละ 60.25 รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารแปร

รูปและอ่ืนๆ(อุตสาหกรรมสิ่งทอ) รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 156 คน คิดเปนรอยละ 16.76 และสุดทายคือภาคเกษตร 

ตารางที่  4.จํ านวนการจ างงานที่ เ กิดจากค า ใช จ ายของนักทอง เที่ ยวผู สู งอายุชาว ไทยที่ เ ดินทางมายั ง                           

จังหวัดอุบลราชธานีในแตละกิจกรรมการผลิต 

รหัสกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม 
นักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวไทย(n=200) 

จํานวน (ลานบาท) รอยละ 

 ภาคเกษตร 42 4.51 

002 การทําสวนผลไม 42 4.51 

 ภาคอุตสาหกรรม 156 16.76 

008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 47 5.05 

016 อื่นๆ (อุตสาหกรรมสิ่งทอ) 109 11.71 

 ภาคบริการ 733 78.73 

013 การคา 138 14.82 

014 การขนสง 34 3.66 

015 การบริการ 561 60.25 

 รวม 931 100.00 
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 จากผลการวิจัยประเภทของการเกิดคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวใน

จังหวัดอุบลราชธานีนั้นพบวา มรีูปแบบและพฤติกรรมทองเที่ยวที่แตกตางจากนักทองเที่ยวทั่วไป คือเนนการทองเที่ยว

และบริการที่มีคุณภาพดี คุมคา เนนการซื้อสินคาและบริการดวยเหตุผลไมใชอารมณ ใหความสําคัญกับความพึงพอใจ

ของตนเองเปนหลัก มีเวลาพักนาน และเกิดการใชจายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจากมีเงิน

เก็บจากการทํางานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันคํานึงถึงความมั่นใจดานความปลอดภัย 

ความมั่นใจดานบริการ ใสใจดูแลสุขภาพที่ดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยและสุขภาพ อีกทั้งนักทองเที่ยวกลุมนี้ไมตอง

กังวลตอคาใชจายในการเดินทาง เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการใชชีวิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือก

ซื้อสินคาและบริการตางๆ มากยิ่งขึ้น และเนื่องจากผูสูงอายุมักมีขอจํากัดในการเดินทางมากกวาวัยหนุมสาว 

 ดังนั้นการเตรียมความพรอมในการรองรับตลาดกลุมนี้จึงตองมีการศึกษาในรายละเอียดคอนขางมาก และควร

มีการเตรียมการที่ดีดังนั้น การเพิ่มแรงจูงใจและกระตุนใหผูสูงอายุเดินทางมาทองเทีย่วในไทยมากขึ้นจําเปนตองกําหนด

แผนและนโยบายทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุใหชัดเจนและควรทําอยางตอเนื่อง พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกรวมถึงบริการตางๆ ใหมีความพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ เพื่อสรางหลักประกัน

ดานความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวกลุมนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ 

วัฒนากมลชัย(2553) พบวา กลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุมีกําลังซื้อและมีเวลาในการทองเที่ยวไดยาวนานกวานักทองเที่ยว

กลุมอื่นๆ ดังนั้นในการรักษา สรางความพึงพอใจและดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมนี้ควรยกระดับการทองเที่ยวใหทัดเทียม

และใหมีความสามารถในการแขงขันทางการทองเที่ยวตอไปและยังชวยพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นไดอีกดวย

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในสวนของกิจกรรมการผลิตที่ไมไดมีการกําหนดคาใชจายโดยตรงจากนักทองเที่ยว

ผูสูงอายุชาวไทยลงไปยังแบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis)พบวา ในสวนของ

รายไดและการจางงานมีการเกิดขึ้นในกิจกรรมการผลิตอื่นๆดวยเชนกัน ซึ่งเปนไปตามหลักผลของตัวทวี(Multiplier 

Effect) คือเมื่อเกิดการใชจายหนึ่งครั้งในระบบเศรษฐกิจจะมีผลทําใหเกิดการใชจายตอไปอีกหลายรอบเนื่องจากการใช

จายที่เกิดขึ้นแตละครั้งจะกอใหเกิดรายไดแกบุคคลบางกลุมหรือกิจกรรมบางประเภทขึ้นโดยบุคคลหรือกิจกรรม

เหลานั้นที่ไดรับรายไดจะมีการนํารายไดสวนหนึ่งที่ไดรับไปใชจายตอไป ทําใหเกิดรายไดแกบุคคล หรือกิจกรรมอื่นๆ

ตอไปอีกเรื่อยๆ 

 ดังนั้น การใชจายในรอบตางๆจะพบวาทําใหเกิดรายไดที่มีมูลคาสูงกวาการใชจายในครั้งแรกหลายเทาซึ่งผล

ของตัวทวีจะเปนอยางไรจะขึ้นอยูกับลักษณะการใชจายของบุคคลและลักษณะการผลิตของกิจกรรมนั้นๆเชนเดียวกัน

กับการจางงานที่พบวาการจางงานทางตรงนอยกวาการจางงานทางออม ซึ่งหมายความวา นักทองเที่ยวผูสูงอายุมีการ

ใชจายเงินไปสูการจางงานในภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ซึ่งจํานวนรายไดและการจางงานใน

กิจกรรมการผลิตตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุจะมีคามากหรือคานอยเพียงใดนั้นเกิดจากคา

สัมประสิทธิ์มูลคาเพ่ิมและคาสัมประสิทธิ์การจางงาน กิจกรรมการผลิตใดมีคามีคาสัมประสิทธิ์สูงจะสงผลทําใหจํานวน

ของรายไดและการจางงานเพ่ิมมากขึ้นตามสัดสวนที่สูงขึ้นตามไปดวย 

 ดังนั้นจากการศึกษาไดตอบวัตถุประสงคจากการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุ

ชาวไทยตอรายไดและการจางงานในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผูวิจัยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัด
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อุบลราชธานี สัมประสิทธิ์มูลคาเพิ่ม และสัมประสิทธิ์การจางงานของจังหวัดอุบลราชธานี โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ

นักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนเมษายน พ.ศ. 25562 ทําใหตองปรับคาใชจาย

ของนักทองเที่ยวเปนอุปสงคข้ันสุดทาย จากราคาป พ.ศ. 2562 เปนราคาคงที่ในเดือนเมษายนของป พ.ศ. 2552เพื่อให

สอดคลองกับตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดอุบลราชธานี สัมประสิทธิ์มูลคาเพิ่ม และสัมประสิทธการจาง

งานจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2552 โดยการใชดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานีมาเปนตัวปรับเมื่อ

พิจารณาการกําหนดอุปสงคข้ันสุดทาย  

 ซึ่งการใชจายที่เกิดขึ้นแตละครั้งจะกอใหเกิดรายไดแกบุคคลบางกลุมหรือกิจกรรมบางประเภทขึ้นโดยบุคคล 

หรือกิจกรรมเหลานั้นที่ไดรับรายไดจะมีการนํารายไดสวนหนึ่งที่ไดรับไปใชจายตอไป ทําใหเกิดรายไดแกบุคคล หรือ

กิจกรรมอื่นๆตอไปอีกเรื่อยๆดังนั้น การใชจายในรอบตางๆจะพบวาทําใหเกิดรายไดที่มีมูลคาสูงกวาการใชจายในครั้ง

แรกหลายเทาซึ่งผลของตัวทวีจะเปนอยางไรจะขึ้นอยูกับลักษณะการใชจายของบุคคลและลักษณะการผลิตของกิจกรรม

นั้นๆ เชนเดียวกันกับการจางงานที่พบวาการจางงานทางตรงนอยกวาการจางงานทางออม ซึ่งหมายความวา 

นักทองเที่ยวผูสูงอายุมีการใชจายเงินไปสูการจางงานในภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ซึ่งจํานวน

รายไดและการจางงานในกิจกรรมการผลิตตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุจะมีคามากหรือคา

นอยเพียงใดนั้นเกิดจากคาสัมประสิทธิ์มูลคาเพิ่มและคาสัมประสิทธิ์การจางงาน กิจกรรมการผลิตใดมีคามีคา

สัมประสิทธิ์สูงจะสงผลทําใหจํานวนของรายไดและการจางงานเพิ่มมากขึ้นตามสัดสวนที่สูงขึ้นตามไปดวยซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของภาคภูมิ สินุธก(2547) พบวาการใชจายของนักทองเที่ยวนั้นจะชวยกระตุนใหสภาวะของเศรษฐกิจใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในดานของรายไดและการจางงานที่เพิ่มขึ้น และจากการใชจายนั้นสงผลใหเกิดการขยาย

การผลิตในสาขาเศรษฐกิจตางๆซึ่งเปนผลเชื่อมโยงไปทั้งดานหนาและดานหลัง   

 โดยคาใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุไดถูกกําหนดลงในภาคบริการมากที่สุดเนื่องจากเกี่ยวของโดยตรงกับ

ภาคบริการ การใชจายตางๆที่เกิดข้ึนก็เปนคาใชจายที่เกี่ยวของจากภาคการบริการ มีเพียงคาซื้อสินคาและรานคาของที่

ระลึกท่ีเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมและตามดวยภาคการเกษตรและเมื่อพิจารณาในสวนของกิจกรรมการผลิตที่ไมไดมีการ

กําหนดคาใชจายโดยตรงจากนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยลงไปยังแบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

(Input-Output Analysis)พบวา ในสวนของรายไดและการจางงานมีการเกิดขึ้นในกิจกรรมการผลิตอื่นๆดวยเชนกัน 

ซึ่งเปนไปตามหลักผลของตัวทวี(Multiplier Effect) คือ เมื่อเกิดการใชจายหนึ่งครั้งในระบบเศรษฐกิจจะมีผลทําใหเกิด

การใชจายตอไปอีกหลายรอบ 

 สอดคลองกับในงานศึกษาที่ผานมาในอดีตทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน

ประเทศไทยที่มีทั้งการศึกษาโดยการใชเครื่องมือหรือแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของการทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับพื้นที่โดยการใช

แบบจําลองปจจัยการผลิต – ผลผลิต ( Input- Output, IO model) โดยการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหใน 2 ประเด็น 

คือ 1) ขอมูลที่ไดจากการสํารวจตัวอยางโดยตรงและจากแบบสอบถามออนไลน 2) ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการรวบรวม

ของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ โดยผลการศึกษาพบวา การใชจายของนักทองเที่ยวนั้นสงผลใหเกิดรายไดของคนในพื้นที่

นั้นๆมากข้ึน ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดในระบบเศรษฐกิจที่มาจากการขยายตัวของอุปสงค
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การทองเที่ยว โดยรายไดเพิ่มขึ้นจะกระจายไปสูแรงงานและเจาของปจจัยการผลิตอื่นๆที่เกี่ยวของและจะนํารายไดที่

ไดมากขึ้นนี้นําไปใชในการบริโภคสินคาและบริการที่หลากหลาย ซึ่งการใชจายของนักทองเที่ยวจะสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจทั้งระดับพื้นที่ ภูมิภาค และในระดับประเทศ โดยการอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับตัวทวีคูณที่ประกอบดวยตัวทวีคูณ

ผลผลิต ตัวทวีคูณการจางงาน และตัวทวีคูณรายไดท่ีมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอระบบเศรษฐกิจ  

 

สรุป 

 จากการศึกษากลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีพบวา การใชจาย

ของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยที่เดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานีนั้นกอใหเกิดผลกระทบตอรายไดทั้งทางตรงและ

ทางออมเกิดการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด เกิดการสรางรายไดและเกิดการ

จางงาน ดวยเหตุนี้จึงควรมุงเนนในการวางแผนทางการตลาดสําหรับนักทองเที่ยวกลุมนี้โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มรายได

ทางการทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและเกิดการวางแผนและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น

เนื่องจากสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางมากในหลายๆดาน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึง

ถือเปนจุดขายที่นาสนใจอันกอใหเกิดการสรางอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน การผลิตของที่ระลึกในทองถิ่น 

การผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบาน หรือการใหบริการดานตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวสงผลใหเกิดบทบาทในการ

กระตุนทางการผลิตและการนําทรัพยากร ภูมิปญญา หรือความรูทางวัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน

และเกิดการสรางรายไดใหแกคนในทองถิ่น 

 ทั้งนี้หัวใจสําคัญของการวางแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเติบโตอยางยั่งยืนนั้น

คือ การรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการสงเสริม วางแผนและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยการอาศัยการรวมมือจากหลายๆฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร รานคา ผูประกอบการและชุมชน ใน

การรวมมือกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรในการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและภาคบริการการทองเที่ยว 

โดยการจัดแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน คือการพัฒนา

วางแผนตลาดการทองเที่ยวที่ตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว กําหนดนโยบาย

และการวางแผนรองรับและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผนการใชพื้นที่ การวางแผน

ทางการขนสง การประเมินผลกระทบและศักยภาพในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆโดยการอาศัยความรวมมือจาก

องคกรและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพรอมกับการอนุรักษพัฒนา

วัฒนธรรมใหยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น รวมไปถึงการกระตุนใหเกิดการบริโภคผลิตภัณฑใน

ทองถิ่น เพื่อใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก สาขาอุตสาหกรรมและสาขาเกษตรกรรม 

เปนตน 

 ดังนั้น การใชจายของนักทองเที่ยวผูสูงอายุชาวไทยกอใหเกิดรายไดและการจางงานเปนจํานวนมากในภาค

บริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร โดยเฉพาะรายไดในภาคบริการที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการใชจายของ

นักทองเที่ยวกลุมนี้ ซึ่งกิจกรรมการทองเที่ยวไมเพียงแตกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิตที่เกี่ยวของกับความ
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ตองการของนักทองเทีย่วเทานั้นแตยังกอใหเกิดการผลิตที่เพ่ิมขึ้นในสาขาอื่นๆที่ไมไดเกี่ยวของกับการใชจายโดยตรงของ

นักทองเที่ยวอีกดวย 

 อยางไรก็ตามแมจังหวัดอุบลราชธานีจะมีศักยภาพทางการทองเที่ยวแตยังพบวา จังหวัดอื่นๆที่ผลิตสินคาหรือ

บริการ และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเดียวกันนั้นมีความพรอมมากกวาที่อาจสงผลกระทบในดานการ

ขายสินคาและบริการของจังหวัด ดังนั้น หากการวิจัยนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นจึงควรมีการเปรียบเทียบกับขอมูลใน

จังหวัดอื่นๆรวมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมในสวนของคุณภาพสินคาและบริการและการวางแผนสงเสริมของภาครัฐ เปนตน

ถือเปนประเด็นที่นาสนใจในการวิจัยในครั้งตอไปไดอีกดวย 
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มโนทัศนเรื่องความงามที่ปรากฏในพระธาตพุนม 
The concept of aesthetic appears in Phra That Phanom Pagoda 

 

พระสมุหอดิเรก อาทิจฺจพโล1 

Phrasamuadirek Arthitchapalo1 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอเรื่องความมีอยูของความงามที่ปรากฏในเจดียพระธาตุพนม เนื่องจากทฤษฎีการตัดสิน

ความงาม ๓ ทฤษฎี คือ อัตนัยนิยม ปรนัยนิยมและสัมพัทธนิยม มีความเห็นไมลงรอยกันเพราะความงามเปนคุณสมบัติ

ของจิตเพียงอยางเดียวไมเกี่ยวกับวัตถุ หรือวา ความงามเปนคุณสมบัติของวัตถุไมเกี่ยวของกับจิต หรือทั้งจิตและวัตถุก็

ยังไมเพียงพอที่จะอธิบายความงามได ตองพิจารณาสิ่งแวดลอมอื่น ๆ รวมดวยอยางไรก็ตามการอธิบายความงามของ

เจดียพระธาตุพนมตามทฤษฎีอัตนัยนิยม ปรนัยนิยมและสัมพัทธนิยมจะอธิบายการมีอยูของความงามพรอมกันในทุก

ทฤษฎีไมได ตองอธิบายในทางใดทางหนึ่ง พระธาตุพนมมีที่มาจากความเชื่อ ความศรัทธา และความเคารพที่มีตอพระ

สัมมาสัมพุทธเจาซึ่งไมใชเรื่องทางวัตถุ และไมขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมภายนอกหรือวัฒนธรรมประเพณี ความงามที่ปรากฏ

ในเจดียพระธาตุพนมจึงเกิดข้ึนจากสภาวะทางจิตใจ หากจิตใจบริสุทธิ์ ก็สามารถเขาถึงความงามขององคพระธาตุพนม

ได หากตรงกันขามยอมเห็นก็แตเพียงความงามทางวัตถุภายนอกเทานั้นเอง 

คําสําคัญ : มโนทัศน, ความงาม, พระธาตุพนม 
 

 Abstract 

 This article presents the existence of the beauty that appears in the Phra That Phanom 

pagoda due to the disagreement of art theory. Beauty is solely a mental property, it has nothing to 

do with objects, or whether beauty is an object property, not relate to the mind or both mind and 

objects are not enough to describe beauty. The other environments need to be considered as 

well.However, explaining the beauty of Phra That Phanom pagoda according to egoism theory, 

objectivism theory and relativism theory cannot explain the simultaneous existence of beauty in 

every theory. Phra That Phanom must be explained in any way. Phra That Phanom is based on 

belief, faith and reverence towards the Lord Buddha, which is not material. It does not depend on 

the external environment or culture and traditions. The beauty of Phra That Phanom pagoda arises 

from the state of mind. If the mind is pure, it can access the beauty of Phra That Phanom. If, on the 

contrary, it only sees physical beauty. 

Keywords : Concept, Aesthetics, Phra That phanom, Pagoda 
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บทนํา 

 พระธาตุพนมตามตํานานอุรังคธาตุบงบอกวา สรางขึ้นที่บริเวณภูกําพราในผืนแผนดินของอาณาจักรศรีโคต

ตะบูรณ เมื่อ พ.ศ. ๘ โดยพญานันทเสน ผูครองอาณาจักรศรีโคตรตะบูรณ และผูครองนครที่อยูใกลชิดติดกัน ไดแก 

พระยาจุลมณีพรมทัติ ผูครองแควนจุลณีฝงตะวันออกแมน้ําโขง(สิริพัฒน, 2560) พระธาตุพนมมีความหมายตอกลุมคน

ในทองถิ่น ๒ กลุม คือ กลุมพระสงฆทีอ่างวา พระธาตุพนมเปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกขธาตุของพระพุธเจา 

การบํารุงรักษาบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุพนมจึงถือเปนภาระสําคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป 

และกลุมชาวบานที่นับถือผีเจาเฮือนสามพระองค เชื่อวาเปนผีอารักษ พิทักษรักษาบานเมืองและองคพระธาตุพนม ทั้ง 

๒ กลุมตางอางวาตนมีหนาที่รักษาพระธาตุพนม แตการรักษาพระธาตุพนมของแตละกลุมมาจากพื้นฐานที่ตางกัน กลุม

ชาวบานที่นับถือเจาเฮือนสามพระองควา มีหนาที่เฝาดูแลรักษาพระธาตุพนม ทําพิธีถวายขาวบูชาพระธาตุพนม สืบ

ทอดพระราชโองการของกษัตริยลานชางที่อุทิศกลุมของตนใหรับใชองคพระธาตุพนม(หงษสุวรรณ, 2548) แสดงใหเห็น

ความแตกตางของความเชื่อเกาและความเชื่อใหม เปนผลจากการเผยแผพระพุทธศาสนาเขามายังดินแดนลุมแมน้ําโขง

ซึ่งมีผูคนอยูหลากหลายชาติพันธุหลากหลายความเชื่อ  

 ในบทความนีผู้เขียนไดนําเรื่องความมีอยูของความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

เพื่อหาคําตอบวาความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมนั้นควรใชมโนทัศนใดในการตัดสิน  โดยนํามาวิเคราะหผาน

แนวคิดเรื่องความมีอยูของความงามในพุทธศาสนาและจากทัศนะของนักสุนทรียศาสตรตะวันตกทั้ง ๓ ทฤษฏีมาเปน

สวนประกอบเพื่ออธิบายวาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากลาวถึงเรื่องความมีอยูของความงามวาอยางไร  

๑. ทฤษฎีอัตนัยนิยม (Subjective Theory)หรือ ทฤษฎีจิตวิสัย (Subjectivism) เชื่อวาบุคคลลวนมีอัตตา(Ego) 

เปนองคประกอบหนึ่งของมนุษยเปนสิ่งเที่ยงแทถาวรทําหนาที่เปนศูนยกลางแหงการรับรู และแสดงความเปนปจเจกของ

แตละคน คุณสมบัติของวัตถุที่ประกอบเปนสีหรือรูปทรงหรือเสียงและอื่นๆ นั้น มิไดมีคุณคาทางสุนทรียะโดยตรง เปน

เพียงคุณลักษณะประจําหากมีคุณคาทางความงามหรือสุนทรียะเกิดขึ้นมานั้นก็เพราะวาอุบัติขึ้นจากการมีบุคคลหรือมี

อัตตาหรือจิตเปนผูใหบังเกิดความรูสึกพึงพอใจ เปนการใหคุณคาของคุณสมบัติที่มีอยูในวัตถุนั้น ดวยเหตุนี้จึงเปนเพราะ

จิตไดกําหนดคุณคานั้นขึ้นมาตางหากจึงทําใหมีคุณคาแหงสุนทรียภาพเกิดขึ้น(สุนพงษศรี, 2556) 

๒. ทฤษฎีปรนัยนิยม (Objective Theory) หรือทฤษฎีวัตถุวิสัย (Objectivism) เชื่อวา ความงามเปนคุณสมบัติ

ของวัตถุ (Beauty as quality of an object) และเปนคุณสมบัติที่ติดตัววัตถุนั้นมาตั้งแตเริ่มแรกไมวาเราจะสนใจในวัตถุ

นั้นหรือไมก็ตาม การที่เราใหความสนใจตอวัตถุสิ่งนั้นก็เปนเพราะเราพบวาวัตถุนั้นมีความงามอยูในตัวของวัตถุเอง เมื่อ

ความงามมีอยูจริงในวัตถุเกณฑในการตัดสินความงามจึงมีลักษณะที่แนนอนตายตัวเพลโตมีทรรศนะวา “ถาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

งามจริงๆ แลวความงามตองอยูที่สิ่งนั้นแนถึงแมวาบางคนอาจจะไมเห็น การที่คนหนึ่งเห็นวาสิ่งหนึ่งงามอีกคนวาไมงาม

นั้นคนหนึ่งในสองคนนี้ตองผิดอีกคนตองถูก นี่หมายความวา คนบางคนตาบอดในเรื่องความงามและบางคนอาจเห็นผิด

ที่วาสิ่งหนึ่งงามท้ังๆ ที่ไมมีความงามอยูเลย”(Joad C' E', 2513)อริสโตเติ้ลก็มีทรรศนะวา“สุนทรียธาตุนั้นมีอยูจริงโดย

ไมไดขึ้นกับความคิดของมนุษย สุนทรียธาตุมีมาตรการแนนอนตายตัวในตัวเอง” 

๓. ทฤษฎีสัมพัทธนิยม (Relative Theory) เปนทฤษฎีที่อยูกึ่งกลางระหวางอัตนัยนิยมและปรนัยนิยม กลาวคือ

เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญทั้งความรูสึกทางสุนทรียะตามรสนิยมของผูรับรูและคุณสมบัติทางความงามของวัตถุในการ
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ประเมินคุณคาทางสุนทรียะ โดยเชื่อวา ความงามไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะจากความรูสึกของบุคคลผูรับรูหรือจาก

คุณสมบัติของวัตถุเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หากแตเปนภาวะของความสัมพันธระหวางบุคคลกับวัตถุที่มีปฏิกิริยา

ตอบสนองในสัดสวนพอๆ กัน ดังที่แลงเฟลด(Langfeld) กลาววา “ความงามไมไดขึ้นอยูกับบุคคลผูทําหนาที่สัมผัสรู

เทานั้น ทั้งไมใชขึ้นอยูกับสิ่งที่ถูกสัมผัสรูอยางเดียวจะเปนจิตวิสัยอยางเดียวก็ไมใชหรือจะเปนวัตถุวิสัยอยางเดียวก็ไมใช

ทั้งไมใชผลที่เกิดจากการกระทําที่ประกอบดวยสติปญญาลวนหรือจะเปนคุณคาที่มีอยูในวัตถุก็ไมใชแตเปนความสัมพันธ

ระหวางอินทรียของมนุษยเรากับวัตถุ การตัดสินวาสิ่งไหนงามหรือไมงามทางสุนทรียศาสตรนั้นเปนการกระทําปฏิกิริยา

ระหวางจิตของแตละบุคคลกับสถานการณแวดลอม”(คณาธิกร, 2517) 

 ทั้งสามทฤษฎีดังกลาวขางตนนําไปสูการอธิบายความมีอยูของความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมเพื่อ

หาวาอิทธิพลแนวคิดทฤษฎีทางศิลปะตะวันตกกับแนวคิดเรื่องความงามในพระพุทธศาสนามีสวนสัมพันธกันหรือไมและ

อยางไร 

๒. ความงามทางอภิปรัชญากับความงามในพุทธปรัชญา 

 กอนที่จะไปพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความงามขององคพระธาตุพนม ในทางปรัชญาที่ใชกันอยู

ทั่วไปขณะนี้ เราตองพิจารณาเรื่องความมีอยูของความงามในทางอภิปรัชญาเสียกอนวามีอยูอยางไร  แนวคิดวัตถุนิยม

แบบตะวันตกมีทรรศนะวา  โลกนี้มีความจริงแทเพียงดานเดียว  คือสารวัตถุ  สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสสารวัตถุไมมีอยู

จริง  สิ่งที่เรียกวา  จิต  นั้น  เปนเพียงผลผลิตที่เกิดขึ้นมาจากการผสมกันอยางถูกสวนของสสารเทานั้น  สวนในพุทธ

ปรัชญานั้นถือวา  นอกเหนือจากวัตถุมีอยูจริงแลว  ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีอยูดวยก็คือ  “จิต”  การมีอยูของ “จิต”  มิได

เปนผลผลิตวิวัฒนาการของวัตถุ “จิต”  ไมสามารถลดทอนเปน “วัตถุ”  อยางที่วัตถุนิยมเชื่อ  คําวา “การมีอยู”  ของ

สรรพสิ่งในความหมายของพุทธปรัชญา ก็ไมไดหมายความวา “มีอยู” อยางนิรันดร  หรือไมเปลี่ยนแปลง  หากแต 

“การมีอยู”  จะเปนไปตากฎของไตรลักษณและความเปนเหตุปจจัย 

 ลักษณะอภิปรัชญาของพุทธปรัชญานั้น  ไมเหมือนกับจิตนิยมแบบตะวันตกที่มีทรรศนะวาจิตเทานั้นที่มีอยู

จริงแท  สวนวัตถุไมมีความจริงแทแนนอน วัตถุจึงเปนเพียงจินตภาพที่ถูกจิตสรางขึ้นมา  เพราะพุทธปรัชญานั้นมองวา  

“จิต” นั้น “มีอยู” ตามหลักไตรลักษณ  และความเปนเหตุปจจัยดังกลาวแลว  ประเด็นที่ตองศึกษาวิเคราะหใหละเอียด

ลึกซึ้งก็คือคําวา “จิต”  ที่พุทธปรัชญา และปรัชญาตะวันตกนั้นกลาวถึงก็มีความแตกตางกันดวย อยางไรก็ตาม  พุทธ

ปรัชญากับปรัชญาตะวันตกก็สามารถจะใชคําวา “จิต”  รวมกันไดในฐานะที่มันมีปรากฏการณจิตบางอยางซึ่งมนุษย

เขาใจตรงกัน  เชน ปรากฏการณเก่ียวกับความเสียใจ  ความโกรธ  ความผิดหวัง  เปนตน 

 ลักษณะอภิปรายของพุทธปรัชญานั้นมีบางอยางคลายๆ กับแนวคิดแบบทวินิยมตะวันตก  เชน  พุทธ

ปรัชญายอมรับความมีอยูของ “สสารวัตถุและจิต” หรือในภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกวา “รูป” กับ “นาม” ที่เปน

สภาพที่มีอยูจริงนั้นสองอยางเทากันในโลกธรรมชาติ  แตมิไดความหมายวาพุทธปรัชญา จะเปนทวินิยมแบบตะวันตก

บางสํานัก ที่ถือวาสสาร (Matter)  และ จิต  (Mind)  มีอยูจริงโดยความเปนสาร (Substances)  และมีอยูไดอยางเปน

อิสระ  โดยแยกออกจากกันอยางสิ้นเชิง  สารคือแกนแทของสรรพสิ่งมีอยูอยางคงที่ตายตัวเปนที่รวมคุณสมบัติตางๆ  

แตคุณสมบัติของสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่  ทวินิยมแบบนี้ เราเรียกวา ทวินิยมแบบสาร (Substance  

Dualism)  สวนพุทธปรัชญานั้นถือวารูปกับนามหรือวัตถุกับจิตนั้นไมใชสาร  ที่มั่นคงถาวรตามที่นักปรัชญาตะวันตก
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บางแนวคิดเขาใจกัน  ความเปนจริงแลววัตถุกับจิตมีสภาพที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  โดยมีสภาวะไมคงที่  การเกิดขึ้นของ วั ต ถุ

กับจิตยอมอาศัยกันและกันเกิดขึ้น  

 ประเด็นเรื่องความมีอยูของสิ่งหรือสภาวะตางๆ  ใน พุ ท ธ

ปรัชญาสามารถพิจารณาไดในสองระดับดังที่กลาวไปแลวก็คือ ๑) 

สมมติสัจจะ  ๒)ปรมัตถสัจจะ หรืออาจกลาวไดวาในทรรศนะของ พุ ท ธ

ปรัชญาถือวา ปรมัตถสัจจะนี้เปนความจริงของอภิปรัชญา  ที่

กลาวถึงสภาวะความจริงแทเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย  ทั้ง ที่

เปนสสาร  และจิตวิญญาณไดอยางมี เหตุมีผลสมบูรณตาม

กระบวนการของความเปนสาเหตุ  และปจจัยที่มีอยูอยางสม่ําเสมอ  แ ล ะ

ตลอดไป  ถึงแมวาจะมีมนุษยรับรูหรือไม 

 จากแนวคิดนี้ทําใหเห็นวา ความงามตามแนวคิดทาง

ศาสนาพุทธมีอยู ๒ ระดับคือระดับสมมติสัจจะ คือยอมรับความงามที่มนุษยตกลงกัน หรือสมมติขึ้น  และความงาม

ระดับปรมัตถ คือความงามที่แทจริง หมายเอา ความงามที่ใหความดี ความงามที่ประกอบดวยคุณธรรมจากการ

พิจารณาแนวคิดทางศาสนาแลวทําใหเห็นวา ความงามของพระธาตุพนมบรมเจดียนั้นมีอยูและความงามดังกลาวก็มีอยู

จริง ๒ ระดับเหมือนกัน เพราะไดรับอิทธิพลแนวคิดมาจากพุทธปรัชญาอยางที่ไดกลาวมาพุทธปรัชญากับทรรศนะ

ตะวันตกจึงมีแนวคิดที่ไมเหมือนกันดังที่กลาวมาแลวในขางตน ปญหาเรื่องความมีอยูของความงามจึงเปนปญหาถกเถียง

กันในวงนักปรัชญาที่ยังไมมีขอยุติมาจนกระทั่งปจจุบันนี้  แตอยางไรก็ตามการตัดสินคุณคาทางความงามนั้น ไม

สามารถใชกฎเกณฑหรือเหตุผลที่เปนรูปธรรมมาพิสูจนไดอยางเชนคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร จึงทําใหเกิดทฤษฎีใน

การตัดสินคุณคาทางสุนทรียะหลายทฤษฎีซึ่งเกี่ยวของกับจิตของผูรับรู วัตถุทางสุนทรียะและความสัมพันธระหวางทั้ง

สองสิ่งนี้  

 

๓. ลักษณะของความงามที่ปรากฏในเจดียพระธาตุพนม ในขอนี้จะกลาวถึงองคพระธาตุพนมซึ่งเปนพระธาตุ

โบราณในดินแดนลุมแมน้ําโขง ปจจุบันตั้งอยูในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถือเปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุด

แหงหนึ่งในภูมิภาคที่เปนที่ประดิษฐานของพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกสวนอกของพระพุทธเจา การกอสรางพระธาตุ

พนมปรากฏหลักฐานในตํานานอุรังคธาตุซึ่งกลาวไววาเปนพระธาตุที่สรางขึ้นตามพุทธทํานาย โดยหลังพระพุทธเจา

ปรินิพพาน พระมหากัสสปะก็ไดอัญเชิญพระอุรังคธาตุมายังดินแดนนี้ และไดเจาเมืองทั้ง ๕ ตามตํานานรวมกันสราง

พระธาตุขึ้นศาสตราจารย,ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรศิลปะ กลาววา รูปแบบดั้งเดิมของพระ

ธาตุพนมนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจาม ซึ่งนาจะสรางขึ้นใน

ราวศตวรรษที่ ๑๕ เมื่อถึงสมัยลานชางจึงมีการกอเจดียทรงระฆัง

เหลี่ยมทับเรือนธาตุที่มีมาแตเดิม(ศิลปวัฒนธรรม, 2561) 

Figure 1 Phra That Phanom B.E. 2432 
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พระธาตุพนมนับวาเปนมหาเจดียองคสําคัญในแถบลุมแมน้ําโขงเปนเจดียที่ชาวพุทธไทยและลาวตางตองการ

มากราบไหวสักครั้งในชีวิต ผนวกกับการไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริยมาหลายยุคหลายสมัย จึงทําใหองคพระ

ธาตุพนมนั้นอุดมไปดวยความงดงามทั้งทางศิลปะ และอุดมไปดวยปรัชญาความเชื่อที่หลากหลาย ของชนหลากหลาย

เผาพันธุ ความงามของพระธาตุพนมจึงเปนรหัสยนัยที่ยากแกการเพิ่งพินิจ หากมองเพียงผิวเผินจากมุมมองของคน

ทั่วไปความงามขององคพระธาตุพนมก็จะสะทอนออกมาเพียงทางดานวัตถุและรูปแบบทางสถาปตยกรรมเทานั้น แมจะ

เปนที่ยอมรับวามีความงามแบบศิลปะจาม แตนั่นก็ไมเพียงพอที่จะกลาวไดวา พระธาตุพนมนั้นงาม เพราะคําวา “งาม”

ในทางตะวันตกกับพุทธปรัชญานั้นใหคํานิยามไวแตกตางกัน  

 ๓.๑.ความงามของพระธาตุพนมตามทฤษฎีอัตนัยนิยม (Subjective Theory) 

 ในประเด็นเรื่องความงามทฤษฎีอัตนัยนิยม (Subjective Theory) เห็นวาทางสุนทรียะ คือคุณสมบัติของ

จิตหรือความรูสึกตอบสนองทางดานสุนทรียของผูรับรู ที่มีตอวัตถุทางสุนทรียะเพียงอยางเดียว โดยไมเกี่ยวของกับ

คุณสมบัติใดๆ ของวัตถุทางสุนทรียะ ความรูสึกตอบสนองในเชิงสุนทรียะนี้ เชน ความชอบ ความเพลิดเพลิน หรือความ

พึงพอใจ ทฤษฎีนี้จะถือวา ผูรับรูเปนผูตัดสินวัตถุทางสุนทรียะนั้นวา มีคุณคาทางสุนทรียะหรือไม ถาตอบสนองใน

ลักษณะไมชอบ ไมเพลิดเพลิน หรือไมพึงพอใจ ผูรับรูกําลังตัดสินวาวัตถุทางสุนทรียะนั้นไมมีคุณคาทางสุนทรียะ การ

ตัดสินในลักษณะนี้ไมเกี่ยวของ หรือขึ้นอยูกับคุณสมบัติใดๆ ของวัตถุทางสุนทรียะที่ถูกรับรูเลย ทฤษฎีจิตวิสัยเชื่อวา 

คุณคาทางสุนทรียะกับความชอบคือสิ่งเดียวกัน นักทฤษฎีบางคนเรียกความชอบหรือความพอใจนี้วา รสนิยม 

(Taste)เมื่อคุณคาทางสุนทรียะคือความชอบ คุณคาทางสุนทรียะ จึงเปนสิ่งที่ไมแนนอนตายตัว แตเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความชอบของแตละบุคคลในแตละเวลาและสถานที่ เนื่องจากความชอบของแตละคนยอมแตกตางกันในเวลาและ

สถานที่ที่แตกตางกัน ในเวลาที่ตางกันการตอบสนองทางสุนทรียะของผูรับรูหรือตัดสินยอมแตกตางกันถึงแมวาการ

ตัดสินจะแตกตางกัน แตพวกจิตวิสัยเชื่อวา ทุกๆ การตัดสินจะมีน้ําหนักอยางเทาเทียมกัน ถามีการตัดสินสองอันที่

แตกตางกัน เราจะบอกวาการตัดสินอันหนึ่งถูกอันหนึ่งผิดไมได การตัดสินของใครยอมจะถูกสําหรับคนนั้น เนื่องจากจิต

วิสัยเชื่อในการตอบสนองของจิตแตละคน แตละครั้ง ผูตอบสนองเทานั้นยอมจะรูดีวาตัวเองรูสึกอยางไร ตัวเองเทานั้น

เปนผูตัดสินสุดทาย และยอมไมมีการผิดพลาด 

 ซี. เจ. ดูแคสซี (C. J. Ducasse)เปนนักสุนทรียศาสตรแบบจิตวิสัยคนสําคัญที่เชื่อวา การตัดสินคุณคาทาง

สุนทรียะเปนเรื่องของความรูสึกชอบ ไมชอบ สวนตัวของผูรับรู ไมใชเปนการกลาวถึงคุณสมบัติใดๆ ของวัตถุทาง

สุนทรียที่ถูกตัดสินคุณคาทางสุนทรียะกับรสนิยมเปนสิ่งเดียวกัน ดูแคส เปรียบเทียบเรื่องนี้กับรสชาติของสับปะรดวา 

บางคนอาจจะชอบกินสบัปะรด บางคนอาจจะไมชอบกินสับปะรด แตมันเปนเรื่องเหลวไหลไรสาระหากใครจะกลาววา

สับปะรดเปนผลไมที่ดี ทั้งๆ ที่ตัวเองไมชอบกินหรือกลาววาสับปะรดเปนผลไมที่เลวขณะที่ตัวเองชอบกิน(Ducasse, 

1968) 

 ดูแคส ยอมรับวา ความชอบสวนตัว หรือรสนิยมของแตละคนมีความแตกตางกัน การตัดสินคุณคาทาง

สุนทรียะของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน แตการตัดสินแตละครั้งจะถูกตองเทาเทียมกัน ไมใชการตัดสินอันหนึ่งถูก

อันหนึ่งผิด ทั้งนี้เพราะวาตัวผูรับรูเทานั้นที่รูดีถึงความรูสึกของตัวเอง การตัดสินของผูรับรูยอมเปนการตัดสินสุดทาย 

และไมมีการผิดพลาดโดยไมจําเปน ตองอาศัยหลักฐานอื่นพิสูจนเพื่อตัดสินวา การตัดสินของใครถูกหรือของใครผิด 

Figure 2 History and development of  
Phra That Phanom 
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ดังที่ ดูแคส ไดกลาวไววา การตัดสินวาสะพานทางรถไฟอันหนึ่งดีหรือไมดี เราสามารถตัดสิน หรือพิสูจนโดยนํารถไฟมา

ทดสอบวิ่งผานแลวดูวา สามารถรับน้ําหนักไดตามเปาหมายหรือไม แตการตัดสินวาทัศนียภาพแหงหนึ่งมีความงดงาม

หรือไม เราไมสามารถพิสูจนไดโดยการทดสอบเหมือนตัวอยางขางตน การตัดสินคุณคาทางสุนทรียะ เปนเรื่องความรูสึก

พึงพอใจ หรือความชอบของแตละคนที่มีตอวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งตัวผูรับรูเทานั้น เปนสิ่งตัดสินเดียวที่เปนไปได 

 หากพิจารณาภาพของพระธาตุพนมจากทัศนะของดูแคส ความงามของพระธาตุพนมนั้นก็มีอยูจริง แต

บุคคลจะเห็นความงามของพระธาตุพนมวางามหรือไมนั้นขึ้นอยูกับรสนิยมและความชอบสวนตัว แมพุทธศาสนาจะ

ยอมรับโลกทางกายภาพวา เปนสิ่งมีจริง  แตความงามนั้นมีอยูเพราะจิตคิดวามีอยู หรือความงามมีอยูเพราะความถูกใจ

ของบุคคล  ยกตัวอยางเชน ถาหากมองวา พระธาตุพนมนั้นงามก็แสดงวาความงามนั้นมีอยู แตหากมองวาไมงาม ความ

งามของพระธาตุพนมก็ไมมีอยู  ประเด็นความมีอยูของความงามตามแนวคิดทฤษฎีอัตนัยนิยมเห็นวา  ความมีอยูของ

ความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมไมไดขึ้นอยูกับวัตถุที่องคพระธาตุพนมเองหรือสิ่งแวดลอมภายนอกแตจะขึ้นอยู

กับบุคคลเปนตัวตัดสินอยางเดียว หากเอาจิตของแตละบุคคลตัดสินดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น จะทําใหเห็นความงามเปน

สิ่งที่สมมติกันขึ้นเทานั้น จิตของแตละบุคคลเปนตัวตัดสินไมเหมือนกัน เพราะจิตแตละคนแตกตางกัน  หากจิตใจของ

บุคคลเปนจิตที่ดี  ความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของแตละคนนี้ทฤษฏีอัตตวิสัยถือวาเปนสิ่งเปลี่ยนแปลงไปได เชน บุคคลที่

เปนคนไรศีลธรรมก็มิใชวาจะเปนอยูอยางนั้นตลอดไป แตบุคคล

นั้นสามารถฝกฝนและพัฒนาตนเองทางจิต ยกระดับจิตวิญญาณ

ใหสูงขึ้น จนเปนคนที่จิตใจมีศีลธรรมสูงไดตัวอยางประเด็นนี้

ทฤษฎีอัตนัยนิยม มองวา ความงามขององคพระธาตุพนมเปน

ความงามที่มีอยูภายในจิตของบุคคลเปนความงามที่เกิดขึ้นจาก

การบําเพ็ญบุญบารมีของพระโพธิสัตว การที่ทฤษฎีอัตนัยนิยมเอา

จิตแตละระดับมาตัดสินความงามทําใหความงามเปนสิ่งที่สากลที่

สามารถเขาถึงได และจะเปนการเขาถึงคุณคาของศิลปะหรือ

ความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมไดดียิ่งขึ้น  จักเห็นไดวา องคพระธาตุพนมนี้เปนสถาปตยกรรมที่ใหความงาม

สะทอนถึงสภาวะทางจิตใจของบุคคลในสมัยตางๆ  เปนการบงบอกวา นับตั้งแตผูที่สรางองคพระธาตุพนมคนแรก 

จนถึงปจจุบันนั้นมีความเชื่อศรัทธา มุงมั่นในการสรางบุญบารมี นับถือพระพุทธเจาเปนที่พึ่งทางใจ ซึ่งก็หมายความวา 

พระธาตุพนมนอกจากจะสะทอนถึงความดีดานจิตใจแลวยังสงผลใหบุคคลที่พบเห็นไดมีจริยาวัตร อยากจะประพฤติมุง

สรางบุญบารมคีวามงามองคพระธาตุพนมนี้จึงขึ้นอยูกับการตีคาของแตละบคุคลอยางที่แนวคิดทฤษฎีอัตนัยนิยมเขาใจ 

 ๓.๒ ความงามของพระธาตุพนมตามทฤษฎีปรนัยนิยม(Objective theory) 

 ตํานานขององคพระธาตุพนมมไิดมีบทบาทสําคัญทั้งในดานปรัชญาและศิลปกรรม  ที่ถูกนํามาใชสรางสรรค

ศิลปะประดับตกแตงสถาปตยกรรมเทานั้น เรื่องราวของพระธาตุพนมยังมีความสําคัญทั้งในคติความเชื่อของศาสนา

พุทธ  ศาสนาฮินดู และประวัติศาสตรของประเทศไทยอีกดวย อาจกลาวไดวา องคพระธาตุพนมในทางสุนทรียะ ความ

งามนั้นมีอยูในรูปของคุณสมบัติของจิตหรือความรูสึกตอบสนองทางดานสุนทรียของผูรับรู ที่มีตอวัตถุทางสุนทรียะเพียง

อยางเดยีว โดยไมเกี่ยวของกับคุณสมบัติใดๆ ของวัตถุทางสุนทรียะสอดคลองกับทรรศนะของเอ็มมานูเอล คานทที่กลาว
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วา ผลงานระดับวิจิตรศิลปไมไดมีอยูแคสุนทรียในตัวของตัวของมันเองเทานั้น หากยังเปนดุจพาหนะไปสูมโนภาพของ

สุนทรียศาสตรดวย เขามีแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียภาพของมนุษยวามีมากบางนอยบาง ระดับสูงบางต่ําบาง ขึ้นอยูกับ

สมรรถภาพ ๓ ประการของมนุษย คือ เหตุผล เจตจํานง และความรูสึกที่มาจากรสนิยม คุณคาที่แทจริงอยูที่คุณคา

ภายใน (instrinsic value) ของผลงานศิลปะนั้นๆ สวนคุณคาภายนอก (extrinsic value) เปนเรื่องรองลงไป(สุนพงษ

ศร,ี 2556) 

 หากพิจารณาตามทรรศนะของคานทดังที่กลาวมาแลวความงามของพระธาตุพนมก็เปนความงามของการ

บําเพ็ญความดีละเวนความชั่วเพื่อใหพนจากการเวียนวายตายเกิด เปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงโทษภัยที่เกิดจากการ

ประพฤติชั่วของบุคคลอันจักทําใหตองตกนรก และหากบุคคลมีความเพียรพยายาม เพื่อมุงในการทําความดีตามความ

เชื่อทางศาสนาพุทธแลวก็จะไดไปเกิดในสวรรค ซึ่งทําใหเห็นไดวาความงามของพระธาตุพนมก็คือคุณคาที่เกิดจากการ

ทําความดีและเวนความชั่วนั่นเอง 

 

 
 

 

 ความงามของพระธาตุพนมตามทฤษฎีนี้นั้นมีอยูแตบุคคลจะเห็นวางามหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสมรรถภาพและ

เจตจํานงและความรูสึกที่มาจากรสนิยมและตองพิจารณาถึงความรูสึกของผูถายทอดงานหรือผูที่สรางพระธาตุพนม

ขึ้นมาดวยและตองพิจารณาถึงรสนิยมและการตัดสินใจของบุคคลผูมากราบไหวบูชาควบคูกันไป หากพิจารณาแตเพียง

ดานเดียวแลว ก็จักไมเห็นความงามของพระธาตุพนมในมุมมองของผูสรางวา ผูสรางมีจิตใจที่ประณีตและสรางขึ้น

เพราะความรัก ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพียงใดอาจกลาวไดวาความงามของพระธาตุพนมตามทฤษฏีปรวิสัยนี้

จึงเปนความงามระหวางความสัมพันธของ วัตถุทางศิลปะกับศีลธรรม จริยธรรม ทฤษฎีแนวคิดของชาววัตถุวิสัยเปนการ

ใหคากับวัตถุอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงความรูสึกของผูที่ถายทอดงานและไมไดเนนพิจารณาความงามที่ประกอบดวย

คุณธรรม  ความดี  ผูเขียนมีทัศนะวาถาใหคากับวัตถุอยางเดียวก็ไมสามารถเห็นความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนม

ไดเลย เพราะความงามขององคพระธาตุพนมมีลักษณะที่ไมเหมือนอยางที่ชาววัตถุวิสัยเขาใจ จากการประเมินคุณคา

Figure 3The beauty of the traditions and culture of Phra That Phanom 
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ของพระธาตุพนมไมไดใหคากับวัตถุเพียงอยางเดียวแตเปนการใหคุณคากับจิตใจเปนสิ่งสําคัญ ความงดงามของพระธาตุ

พนมจึงมีลักษณะเปนความงามที่ประกอบดวยคุณธรรมเปนความงามทีบ่งบอกถึงความดี ในสถาปตยกรรมนั้นดวย 

 ๓.๓ ความงามของพระธาตุพนมตามทฤษฎีสัมพัทธนิยม( Relative theory) 

 ตํานานอุรังคธาตุเปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญ แสดงถึงความเชื่อ ความศรัทธา และความเคารพนอบ

นอมตอพระพุทธเจาของพุทธศาสนิกชน นับตั้งแตอดีตเปนตนมาจนถึงปจจุบัน รวมถึง ความเชื่อเรื่อง สัตตนาคราช 

หรือ พยานาคท้ัง ๗ ที่คอยปกปองพระอุรังคธาตุที่บรรจุอยูในพระธาตุพนมตํานานเหลานี้ในทางสุนทรียศาสตร มีความ

สุนทรียอยางยิ่ง ไมวาจะเปนผลงานศิลปะหรือของวัตถุใดๆที่แสดงออกมาจากตํานานอุรังคธาตุ และสัตตนาคราช จะ

มากหรือนอยก็เปนสุนทรียะ ความงามของพระธาตุพนมจึง ไมไดมีอยูแคสุนทรียในตัวขององคพระธาตุพนมเทานั้น หาก

ยังเปนดุจพาหนะไปสูมโนภาพของศิลปนและถายทอดไปสูผูอื่นดวย ซึ่งสอดคลองกับทรรศนะของ ลีโอ ตอลสตอย ที่

กลาววา ศิลปะคือการสื่อสารของอารมณสะเทือนใจ(เชน อารมณโลภ,รัก,โกรธ,หลง) ไปยังบุคคลอื่น ๆ ที่มีอารมณ

สะเทือนใจแบบเดียวกนั  อารมณความรูสึกยิ่งรุนแรงเพียงใด งานศิลปะก็ยิ่งมีความเปนศิลปะมากขึ้นเทานั้น(สุนพงษศรี

, 2556) 

 ความงามขององคพระธาตุพนมตามแนวคิดของทฤษฎีสัมพัทธนิยมนี้กเ็ปนการแสดงออกถึงความรูสึกจริงใจ

ตอสุนทรียซึ่งมีความสําคัญมากกวาวิธีที่วาจะทําอยางไรจึงจะใหเกิดสุนทรีย การบําเพ็ญศีลบารมีในพระพุทธศาสนาก็

เชนกัน คือการที่บุคคลแสดงออกถึงความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีลแมจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ไมยอมละทิ้งศีลนั้น การที่

ศิลปนจะแสดงออกถึงความรูสึกจริงใจใหปรากฏอยูในสถาปตยกรรมไดนั้นมีเพียงการถายทอดออกมาผานทฤษฏีนี้

เทานั้น สอดคลองกับซานตายานานักปรัชญาสัจนิยมชาวอเมริกันก็ไดกลาวทํานองเดียวกันวา “ความรูสึกอยางใจจริง

เปนสิ่งสําคัญของการสรางสรรคสุนทรียและงานศิลปะ เปนหลักสําคัญของปรัชญาศิลปะ”(สุนพงษศรี, 2556) ซานตา

ยานาถือวา ความงามคือการสรางความรูสึก หรืออาเวคใหเปนรูปรางขึ้นมา(วงศสวรรค, 2543) 

 

๔. สรุป/วิพากษ  

ในทางพุทธปรัชญา “เมื่อกลาวถึงความงามตามหลักการทั่วไป มิไดหมายเฉพาะสิ่งที่รับรูไดจากประสาท

สัมผัสอันกอใหเกิดความรูสึกยินดีพอใจในอารมณเทานั้น แตยังหมายถึงสิ่งที่เปนสัจธรรม มีคุณคา มีเหตุผล มีความ

ยุติธรรมอีกดวย”(มหาปฺโญ, 2555) พระพุทธศาสนามองความงามในหลายมิติ คําวา “ความงาม” จึงมีปรากฏอยู

ทั่วไปในคัมภีรพระไตรปฎก เชน  กัลยาณะ, โสภณะ, สุภะ, สุนทระ, กัลยา, กัลยาณี, อภิรูปะ, ปฏิรูปะ, อภิกกันตะ, 

เปนตน 

 ในประเด็นเรื่องความงามของพระธาตุพนมตามทฤษฎีอัตนัยนิยม (Subjective Theory)บุคคลลวนมีอัตตา

(ego) เปนสวนประกอบหนึ่งของมนุษย เปนสิ่งเที่ยงแทถาวร ทําหนาที่เปนศูนยกลางแหงการรับรู และแสดงความเปน

ปจเจกของแตละคน คุณสมบัติของวัตถุที่ประกอบเปนสีหรือเสียงและอื่นๆ นั้นมิไดมีคุณคาทางสุนทรียะโดยตรง เปน

เพียงคุณลักษณะประจํา  หากมีคุณคาทางความงามหรือสุนทรียะเกิดขึ้นมานั้น ก็เพราะวาอุบัติขึ้นจากการมีบุคคลหรือ

มีอัตตาหรือจิต เปนผูใหบังเกิดความรูสึกพึงพอใจ เปนการใหคุณคาของคุณสมบัติที่มีอยูในวัตถุนั้น ดวยเหตุนี้จึงเปน

เพราะจิตไดกําหนดคุณคานั้นขึ้นมาตางหากจึงทําใหมีคุณคาแหงสุนทรียภาพเกิดขึ้น 
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 การมีสุนทรียกับคุณสมบัติของวัตถุจึงเปนคนละเรื่องกัน คุณสมบัติทางวัตถุของพระธาตุพนม ได

เปลี่ยนแปลงไปตามความรูสึกของแตละบุคคลและตามกาลเวลา ดังนั้นวัตถุหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งซึ่งเปนชิ้นเดียวกัน แต

ละบุคคลจึงมองเห็นสุนทรียะแตกตางกัน แมจะมีความรูและประสบการณทางศิลปะทัดเทียมกันก็ตามหากบุคคลมอง

ไปท่ีองคพระธาตุพนมแลวจักเห็นความงามท่ีปรากฏในมโนทัศนของบุคคลแตละคน ภาพนี้สะทอนใหเห็นความงามของ

พระโพธิสัตว ที่ทรงบําเพ็ญบุญบารมีมาอยางยาวนานจนมาจุติบนโลกเปนเจาชายสิทธัตถะ และเบื่อหนายตอการเวียน

วายตายเกิดอีกตอไป จึงออกแสวงหาหนทางหลุดพนจากสังสารวัฏนี้ และทรงคนพบหนทางตัดภพตัดชาติในที่สุด แสดง

ใหเห็นถึงการมองชีวิตอยางมีศิลปะอยางสูงยิ่งของพระพุทธองคสอดคลองกับที่เสถียร  โพธินันทะไดกลาวไววา “การ

มองชีวิตนั้นจะตองมีศิลปะ ผูที่ครองชีวิตโดยไมรูจักการใชศิลปะนั้น ผูนั้นจะไมประสบความสําเร็จของชีวิต  ไมประสบ

ความสุขของชีวิต แตถาผูใดไดรูจักการใชศิลปะในการครองชีวิตแลว ผูนั้นจะไดประโยชนจากชีวิตและความสุขจากชีวิต

อยางมากมาย ก็เมื่อธรรมะเปนคุณสมบัติของการครองชีวิตเชนนี้ ธรรมะจึงชื่อวาเปนสุนทรียะในตัว ไมวาเราจะมองใน

มุมใดมุมหนึ่งแงใดแงหนึ่ง เราก็จะประสบพบเห็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเสียทุกดาน” (โพธินันทะ, 2543)แนวทาง

นี้เปนการสะทอนถึงความงามคือความความดีที่เกิดจากจิตใจของบุคคลที่มองชีวิตอยางมีศิลปะมิใชทางวัตถุใดๆ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของฮิวม (David Hume)ที่มีทรรศนะวา สุนทรียธาตุหรือความงามเปนเพียงความรูสึกที่เกิดขึ้นใน

จิตใจของมนุษย ซึ่งอาจเกิดขึ้นคลายๆ กันหรือตางกันได สุนทรียธาตุไมมีในวัตถุภายนอก ในวัตถุภายนอกมีเพียงขนาด 

รูปรางและอัตราสวนตางๆ เราหาไมพบความงามของมัน นอกจากมีผูมาชมมีความรูสึกทางอารมณเทานั้น จึงจะมีความ

งามเกิดขึ้น(บุญเจือ, 2522) 

 ทฤษฎีวัตถุวิสัยเห็นวา  คุณคาทางสุนทรียะขององคพระธาตุพนม คือคุณสมบัติของวัตถุ พวกวัตถุวิสัยหรื

อปรวิสัยหรือปรนัยนิยม (objective) เชื่อวาวัตถุนั้นมีอยูโดยไมขึ้นกับการรับรูหรือการพิจารณาของผูใด คํานี้ตรงกัน

ขามกับจิตวิสัย,อัตวิสัย,หรืออัตนัย (subjective) ถาหากถามชาววัตถุวิสัยวาตามแนวคิดทฤษฎีวัตถุวิสัยความงามที่

ปรากฏในพระธาตุพนม มีอยูหรือไม  ชาววัตถุวิสัยก็จะตอบวามีอยู เพราะชาววัตถุวิสัยใหคากับวัตถุที่เปนศิลปะ ใหคา

กับความงามวาไมขึ้นอยูกับจิตหรือความรูสึกตัดสิน ไมวาจิตจะรับรูเขาถึงไดหรือไมได พระธาตุพนมก็มีความงามอยู

แลวแตความงามของพระธาตุพนมก็ตองมีคุณสมบัติของสุนทรียะดวย จึงจะเรียกวามีความงาม เชน มีทรวดทรง

ลักษณะ มีรูปทรงความออนชอย มีความโคงมีมติที่สวยงาม บงบอกลักษณะถึงความประณีตในงานสถาปตยกรรม 

 อยางไรก็ตามผูเขียนมีทัศนะวาหากนําแนวคิดวัตถุวิสัยมาตัดสินความมีอยูของความงาม ของพระธาตุพนม

จักไมสามารถอธิบายลักษณะของความงามขององคพระธาตุพนมไดอยางละเอียดและอยางเขาถึง  เพราะการที่จะ

อธิบายความงามขององคพระธาตุพนมได ตองพิจารณาถึงความรูสึกของผูถายทอดงานหรือผูที่สรางงานขึ้นดวยและตอง

พิจารณาถึงความรูสึกของผูชื่นชมดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว จักเห็นไดวา พระธาตุพนมบงบอกถึงผูสรางมีจิตใจที่ประณีต 

สรางขึ้นเพราะความรัก ความศรัทธา ความเชื่อ ซึ่งมีความสัมพันธระหวางกับศีลธรรม จริยธรรม แตทฤษฎีแนวคิดของ

ชาววัตถุวิสัยเปนการใหคากับวัตถุอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงความรูสึกของผูที่ถายทอดงานและไมไดเนนพิจารณาความ

งามท่ีประกอบดวยคุณธรรม  ความดี  ผูเขียนจึงไมเห็นดวยกับการใหคากับวัตถุอยางเดียว เพราะวัตถุไมสามารถทําให

เขาใจถึงความสัมพันธระหวางศิลปะกับศีลธรรมไดเลย เพราะความงามในพุทธปรัชญา มีลักษณะที่ไมเหมือนอยางที่ชาว

วัตถุวิสัยเขาใจ การตัดสินวาพระธาตุพนมมีความงาม ไมควรใหคากับวัตถุแตเปนการใหคุณคากับสภาพจิตใจของผูชม
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และผูสรางสรรคผลงาน ความงามขององคพระธาตุพนมในทรรศนะของผูเขียนจึงมีลักษณะ  เปนความงามที่ตอง

ประกอบดวยคุณธรรมเปนความงามและบงบอกถึงความด ี

 หากเราจะนําเอาคุณคาของความงามที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมตามมามองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตให

สมบูรณตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จะตองเขาใจวา การมีสุนทรียกับคุณสมบัติของวัตถุนั้นเปนคนละเรื่องกัน 

คุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ยังคงเปนอยูเชนนั้นตลอดไป ไมเหมือนกับความรูสึกในสุนทรียตอวัตถุนั้นๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป

ตามความรูสึกของแตละบุคคลและตามกาลเวลา ดังนั้นวัตถุหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งซึ่งเปนชิ้นเดียวกันแตละคนจึง

มองเห็นสุนทรียะแตกตางกันแมจะมีความรูและประสบการณทางศิลปะทัดเทียมกันก็ตามความงามของพระธาตุพนมที่

เกิดขึ้นนี้ บงบอกถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความเพียร และความหลุดพน เกิดจากความเชื่อทางศาสนาวา การที่จะไปสู

อุดมคติสูงสุดในพระพุทธศาสนาไดนั้นจะตองมีจิตใจที่เอื้อเฟอเผื่อแผดวยการใหทาน การใหทานเปนพื้นฐานของ

พระพุทธศาสนาในการบําเพ็ญเพียรบารมี เปรียบเสมือนบันใดที่จะกาวไปสูเปาหมายสูงสุด หากวิเคราะหแลวก็นํามา

ปฏิบัติ  ความงามที่เกิดจากพระธาตุพนมนี้เปนความงามที่สามารถนํามายกระดับจิตของแตละบุคคล กลาวคือเปน

ความงามท่ีมุงสูการพนทุกขนั่นเอง 

 จากทั้งหมดที่กลาวมา เห็นไดวาความงามของพระธาตุพนมนี้ เปนความงามที่ใหความรูสึกถึงความดี ความ

รัก ความเอื้อเฟอแบงปนอันแสดงออกอยางชัดเจน การที่จะเขาใจความมีอยูของความงามไดตองเขาถึงความดีดวยวา

เปนอยางไร ความงามคือความดี ความรัก ความเมตตา ไมขึ้นอยูกับบริบทและสังคมมาใหคุณคา  ความดี ความงาม 

ความรักเมตตากรุณาที่ปรากฏในองคพระธาตุพนมนี้จึงมีคุณคาในบุคคลเฉพาะตน อาจกลาวไดวา ความมีอยูของความ

งามของพระธาตุพนม ก็คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา นั่นเอง เชน หลักเรื่องการใหทาน การที่จะสรางพระธาตุพนม

ขึ้นมาได ผูสรางตองตองพิจารณาถึงคุณคาแหงความดีที่เกิดจากการใหทานในจิตของตนเห็นไดวาเปนเรื่องเฉพาะตน 

การใหทานถือเปนความดี ในทางพระพุทธศาสนามิไดบอกวามันมีอยูเปนอยูเองโดยไมมีใครสรางขึ้น แตความดีจะเกิดมี

ขึ้นมาไดก็ดวยการปฏิบัติใหเขาถึงคุณธรรมความดีนั้นดวย  เพราะฉะนั้นความงามของพระธาตุพนมจึงมีลักษณะที่

สอดคลองกับทฤษฏีอัตนัยนิยมมากกวาทฤษฏีอื่นๆ หากนําแนวคิดปรนัยนิยมมาตัดสินอาจทําใหไมเขาถึงความงามของ

องคพระธาตุพนมได สวนทฤษฏีสัมพัทธนิยมนั้นก็มีลักษณะที่สอดคลองกับความงามที่ปรากฏอยูในพระธาตุพนมเชนกัน

แตอาจจะไมเดนชัดเทาใดนัก  เนื่องจากทฤษฏีนี้ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมรวมดวยโดยไมขึ้นอยูกับ

ตัวผูชม จึงทําใหเกิดปญหาวาสิ่งเหลานี้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปไมแนนอน ยกตัวอยางเชน เมื่อถึงยุคปจจุบันที่ผูคน

หางเหินจากศาสนาอาจทําใหไมสามารถเขาถึงคุณคาและความงามที่ปรากฏอยูในองคพระธาตุพนมไดหากขาดผูชม

ความงามนั้น  ดังนั้นการจะเขาถึงความงามของพระธาตุพนมไดบุคคลจะตองเขาถึงดวยความรูสึก ความชอบ และความ

พึงพอใจของแตละคน รวมถึงสภาวะทางจิตใจของบุคคลตามทฤษฏีอัตนัยนิยมเทานั้น จึงจะทําใหเห็นคุณคาและความ

งามท่ีปรากฏในองคพระธาตุพนมไดอยางแทจริงความงามที่เกิดจากการพิจารณาตามทฤษฎีนี้ ไมเกี่ยวของกับ ลาภ ยศ 

เกียรติ ชื่อเสียง จึงเปนความงามเพื่อความงาม “คานท (Immanuel Kant) เรียกความงามชนิดนี้วา ความพอใจที่ไม

ตองการกําไร (Disinterested Pleasure)”(วงศสวรรค, 2543)แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับทรรศนะของ ริชารด (I.A. 

Richards) นักปรัชญาชาวอังกฤษที่ถือวาสิ่งที่เราเรียกวาความงามคือ ความรูสึกพึงพอใจ เมื่อเรากลาววาวัตถุชิ้นหนึ่งมี

ความงาม เราหมายถึงในขณะที่เรากําลังพินิจวัตถุนั้น แรงผลักดันบางอยางในตัวเราทําใหเราอยูในสภาวะดุลยภาพทาง



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 754 
 

อารมณ ซึ่งทําใหเราพึงพอใจ และทําใหเราสมมุติเอาวามีความงามอยูในตัววัตถุนั้น แตการสมมุติเชนนั้นเปนเพียงการ

ถายทอดความรูสึกของเราออกมายังโลกภายนอกเทานั้น(Joad C' , 1957) 

 สรุปความวาเมื่อเราพูดถึงความงามในเชิงสุนทรียศาสตรขององคพระธาตุพนมจึงไมไดหมายถึงเฉพาะเรื่อง

ของศิลปกรรมหรือผลงานของมนุษยเทานั้น  แมสิ่งตางๆ ในธรรมชาติซึ่งไมใชผลงานสรางขึ้นดวยน้ํามือของมนุษยก็มี

ความงามไดเชนกัน  เชน ทิวทัศนชายทะเลแหงหนึ่งเรารูสึกวามีความสวยงาม หรือมีความงามมากกวาอีกแหงหนึ่ง  

หรือทองฟายามรุงอรุณในที่บางแหงและในภาวะของอากาศบางวันอาจจะงามและนาทึ่งอยางมากก็ไดเราคิดวาสิ่งตางๆ  

ที่งามก็เพราะสิ่งนั้นมีลักษณะของความงามที่เปนลักษณะอัตตวิสัย มาตรฐานการตัดสินความงามในเชิงอัตตวิสัยนั้น

เปลี่ยนแปลงไปตามความชอบของแตละคนเรื่องราวตํานานขององคพระธาตุพนมบงบอกถึงความคิดความเชื่อความ

ศรัทธา และความดีของบุคคล ลักษณะที่ปารกฎอยูขององคพระธาตุพนม จึงสรางขึ้นจากคติความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาทําใหมนุษยเห็นวา หากบุคคลมุงมั่นประพฤติปฏิบัติตนตามคําสอนของพระบรมศาสดาแลว ยอมไดรับ

ผลตามสมควรแกการกระทําของแตละบุคคลนั้น โดยไมเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งภายนอกใดๆ แตเปนเรื่องของจิตใจของแต

ละคนคุณคาทางสุนทรียะ คือคุณสมบัติของจิตหรือความรูสึกตอบสนองทางดานสุนทรียของผูรับรู ที่มีตอองคพระธาตุ

พนมจึงเปนไปโดยไมเกี่ยวของกับคุณสมบัติใดๆ ของวัตถเุลย  

 แมชาววัตถุวิสัยจะแยงวา  คุณคาทางสุนทรียะ คือคุณสมบัติของวัตถุและเปนคุณสมบัติดั้งเดิมที่ติดตัววัตถุ

ทางสุนทรียะมาตั้งแตแรกเริ่ม และมันมีความเกี่ยวของกับตัววัตถุเพียงอยางเดียว  แตการที่วัตถุวิสัยไมคํานึงถึง

ความชอบและอารมณของผูถายทอดและผูรับรู จึงทําใหไมสามารถเขาถึงความงามขององคพระธาตุพนมได และเปน

ขอบกพรองของทฤษฏีนี ้

 สวนทฤษฎีสัมพัทธวิสัยแมจะมีทรรศนะโตแยงทั้งสองทฤษฎี โดยเห็นวา หลักเกณฑการตัดสินของความงาม

นั้นไมใชกฎที่สมบูรณตายตัว เพราะจักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอม  เปนกลุมที่มีแนวคิดคลาย ๆกับกลุมอัตต

นิยม  แตตางกันตรงที่กลุมสัมพัทธวิสัยนั้นมีความเชื่อวา กฎเกณฑการตัดสินทางความงามขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม 

และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นหรือขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ  ตลอดจน ดิน ฟา อากาศของแตละพื้นที่ โดยไมขึ้นอยู

กับตัวผูสรางและผูชม ซึ่งก็ทําใหเกิดปญหาวาหากไมมีบุคคลผูรับรู โดยใชจิตพินิจวัตถุแลว ยอมไมสามารถที่จะเขาถึง

มโนทัศนที่ถูกถายทอดลงผานเรื่องราวตางๆ ที่หยิบยกขึ้นมาเปนเหตุในการสรางวัตถุทางสุนทรียะนั้นได หากพระธาตุ

พนมถูกกําหนดโดยความแตกตางกันทางวัฒนธรรมแตละทองถิ่นดังที่ชาวสัมพัทธวิสัยกลาวอางก็จะยิ่งทําใหไมสามารถ

เขาถึงความงามของพุทธปรัชญาได 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของผูสูงอายุตอตลาดแรงงานเพื่อ

ศึกษาความตองการทํางานผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและเพ่ือศึกษาสวัสดิการที่แรงงานผูสูงอายุไดรับโดยผูวิจัยไดใช

วิธีการวิจัยดังนี้การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)เพื่อคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางานและ

มาตรการการจัดการแรงงานผูสูงอายุและการสัมภาษณเจาะลึก(in-depth interview)ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบคําถาม

เพื่อใหไดคําตอบสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยมากที่สุดโดยกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแกแรงงาน

ผูสูงอายุที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งในระหวางการเก็บขอมูลผูวิจัยไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด-

19ทําใหสามารเก็บขอมูลจากแรงงานผูสูงอายุไดในจํานวนที่จํากัดแตทวาก็เพียงพอที่จะสามารถทําใหผูวิจัยสามารถ

ตอบคําถามงานวิจัยไดและการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเก็บ

ขอมูลมาจําแนกขอมูลเพื่อหาขอคนพบและจัดขอมูลใหมเพื่อทําการอภิปรายผลตอไปซึ่งผลจากการศึกษาแรงงาน

ผูสูงอายุสวนใหญใหความเห็นวาผูสูงอายุสามารถทํางานไดเพราะวามีประสบการณทํางานอยูแลวมีความรับผิดชอบและ

ทําไดแตตองคํานึงถึงสุขภาพเพราะระหวางการทํางานแรงงานผูสูงอายุบางสวนยังมีอุสรรคทางดานรางกายและทําได

เพราะมีแรงใจและอยากมีสวนรวมทําใหรูสึกมีคุณคาความตองการทํางานแรงงานผูสูงอายุสวนใหญตอบวาที่ตองทํางาน

เพราะตองใชเงินไมอยากวางไมอยากเปนภาระลูกหลานเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตที่ตองการเงินการมีสุขภาพที่ดีและ

ความตองการใหมีงานทําทุกๆวันงานที่ทําอยูนั้นมั่นคงและแรงงานสูงอายุสวนหนึ่งตอบวาที่ทํางานเพราะตองการ

เปลี่ยนงานที่มีรายไดรายไดดีกวาสบายกวาและตองการทํางานเพราะรักในอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการความ

มั่นคงการมีสวนรวมในสังคมมีคุณคาในชีวิตสวนดานสวัสดิการที่แรงงานผูสูงอายุไดรับสวนใหญคือหลักประกันสังคม

หลักประกันสุขภาพและกองทุนตางๆตอมาคือเบี้ยขยันและตอมาจะเปนโบนัสคาทีฟ(incentive) 

คําสําคัญ: พฤฒพลังผูสูงอายุแรงงานผูสูงอายุการเกษียณ 
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Abstract 

 This research was a qualitative research with the objectives of studying the attitude of the 

elderly towards the labor market, to study the need for work for the elderly in SamutPrakan 

Province and to study the welfare received by the elderly workers. The following research was 

designed to be research documents related to the work and measures for the management of the 

elderly workers and in-depth interviews, in which the researchers designed the questions to get 

answers in line with the research objectives most. Key informants in this research are elderly 

workers working in SamutPrakan Province, unfortunately, researcher was affected by the COVID-

19crisis, thus the data collected from elderly workers were limited. However, it was sufficient 

enough to enable the investigator to answer the research question and to analyze the content.  

 The investigator managed the information obtained from the interview and collected the 

data by classifyingthem to find findings and reorganize the data to discuss the results. The results of 

the study of the elderly workers found that most of them commented that the elderly was able to 

work because they already had work experience and responsibilitywith ability. However, health 

must be taken into account because during work, some elderly workers faced some physically 

challenged but still willing to do so because they were motivated and wanted to be involved which 

makes them feel valued. Most of elderly workers said that they also had to work because theyneed 

money to spend, do not want to be free, do not want to be burden of theirdescendant, to build a 

stable life that needs money, good health and in need of having a job every day. Some elderly said 

that their current workswere stable while some of themrespond that they work in order to change 

for jobs that have better income, more comfortable, and want to work because they love their 

career and to meet the need for stability, participation in society is valuable in life. Most of the 

elderly received Social Security, Health insurance and funds and basis and later some would get the 

diligence allowance, bonus or other incentive. 

Keywords: Active Aging, Elderly workers, retirement 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) แลวหากพิจารณาจากคําจํากัดความที่วา

สังคมผูสูงอายุคือสังคมที่มีประชากรอายุ60 ปขึ้นไปมากกวา10%หรือมีประชาชนที่มีอายุ65ปขึ้นไปมากกวา7%(

ชมพูนุท ,2556) ซึ่งเปนที่นาตั้งขอสังเกตวาสถานการณดังกลาวจะกระทบตลาดแรงงานในประเทศไทยหรือไมซึ่งในสวน

ของภาครัฐก็ไมไดเพิกเฉยตอสถานการณดังกลาวโดยไดมีการออกนโยบายสงเสริมแรงงานผูสูงอายุโดยการลดหยอน

ภาษีเงินไดแกผูประกอบการที่จางงานผูสูงอายุเพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหผูสูงอายุที่อยูในวัยเกษียณจํานวนไมนอยได
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กลับเขามาทํางานในรูปแบบแรงงานในระบบมากขึ้น(กระทรวงการคลัง,2559)ดังนั้นการศึกษาทัศนคติของพฤฒพลัง

ผูสูงอายุตอการทํางานหลังการเกษียณกรณีศึกษากลุมแรงงานผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการจึงมีความจําเปนที่จะตอง

ศึกษาวาปจจัยใดที่ทําใหผูสูงอายุเกิดความตองการ (Maslow, 1943)ที่จะทํางานในวัยหลังเกษียณเพื่อเปนแนวทางนํา

สิ่งที่ไดจากการศึกษาไปศึกษาตอตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยวาจะทําอยางไรที่จะสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุยัง

อยากกลับมาทํางานอีกครั้งและการพัฒนาที่เหมาะสมตามหลัก Active Aging (World Health Organization ,2002)

ประกอบดวย 3 ปจจัยไดแก 1) การมีสุขภาพที่ดี (Health) 2) การมีสวนรวม(Participation)และ 3) การมีหลักประกันและ

ความมั่นคง (Security)เพื่อรับมือกับสังคมผูสูงอายุและปญหาการขาดกําลังแรงงานทดแทนโดยในประเทศสิงคโปร

สามารถเกษียณอายุที่ได 62 ปและตอระยะเวลาการทํางานไดถึง 67 ปแตมีเงื่อนไขใหแรงงานผูสูงอายุเขารวมกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ (Central Provident Fund)เพื่อใหภาครัฐสามารถเขามาดูแลการวางแผนเงินบํานาญคารักษาพยาบาลและ

คาเลาเรียนบุตรใหแกผูสูงอายุ(โสรญา,2562) และประเทศญี่ปุนไดมีมาตรการทางกฏหมายใหมีการขยายเวลาการ

เกษียณอายุถึง65ปและหามเกษียณกอน 60 ปในดานการจัดการไดจัดตั้งองคกร Hello Work ไวเพื่อคุมครองแรงงาน

จัดหางานและกําหนดสิ่งที่นายจางตองปฏิบัติและจัดตั้งศูนยทรัพยากรมนุษยผูสูงวัย Silver human resources center ที่เปน

หนวยงานระดับทองถิ่นเพื่อจัดหางานที่มีลักษณะเปนงานเบารับงานจายคาจางแกผูสู งอายุที่ เปนสมาชิก

(Yoshihiro,2559) 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลุมผูสูงอายุเกี่ยวกับมุมมองการทํางานใน

ชีวิตหลังเกษียณการดําเนินชีวิตหลังเกษียณมีความสุขเปนไปตามที่วางไวเมื่อตอนวัยทํางานหรือไมและศึกษาเกี่ยวกับ

แรงจูงในในการทํางานในมุมมองของผูสูงอายุวาผูสูงอายุมีแรงจูงใจหรือปจจัยใดที่ทําใหตัวผูสูงอายุตองการกลับไป

ทํางานและนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาไปศึกษาตอตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยวาจะทําอยางไรที่จะสรางแรงจูงใจ

ใหผูสูงอายุยังอยากกลับมาทํางานอีกครั้งและการพัฒนาที่เหมาะสมตามหลัก Active Aging และการจัดสวัสดิการที่

เหมาะสมเพ่ือรับมือกับสังคมผูสูงอายุและปญหาการขาดกําลังแรงงานทดแทน 

 

วิธีการวิจัยและเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการวิจัยดังนี้การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)เพื่อคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางาน

และมาตรการการจัดการแรงงานผูสูงอายุและการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview)ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบคําถาม

เพื่อใหไดคําตอบสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยมากที่สุดโดยกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแกแรงงาน

ผูสูงอายุที่ทํางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและการวิเคราะหเนื้อหา(content analysis)โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเก็บขอมูลมาจําแนกขอมูลเพื่อหาขอคนพบและจัดขอมูลใหม 

การสรางแบบสัมภาษณสําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกโดยการออกแบบหรือสรางแบบ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบชี้นําผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบคําถามตามหลักจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษยตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยแหงชาติโดยไดมีการกําหนดใหนําแบบสัมภาษณดังกลาวมาดําเนินกระบวนการ

ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนในเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับประเด็นปญหาคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย

โดยผูทรงคุณวุฒิมาใชในการปรับปรุงขอคําถามของแบบสัมภาษณสําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (in-
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depth interview) เพื่อเปนการวางขอบเขตของคําถามโดยใชคําสําคัญ ( Keyword ) มาใชตีกรอบคําถามใหผูตอบ

คําถามมีความเขาใจมากขึ้นดังตาราง 

ตารางที ่1.ตารางขอคําถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประเภทคําถาม ขอคําถาม 

คําถามนํา 1.คุณลุง/คุณปาทุกวันนี้ทํางานเปนอยางไรบาง 

คําถามเริ่มตน 2. คุณลุง/คุณปาชวยอธิบายความสําคัญของผูสูงอายุ 

คําถามหลัก 3. คุณลุง/คุณปาเขามาทํางานที่นี่ไดอยางไร 

4. คุณลุง/คุณปาชวยบรรยายใหพวกผมฟงไดไหมวากอนมาทํางานที่นี่ทําอะไรมากอน 

5. บรรยายใหพวกผมฟงไดไหมปจจัยใดหรือสิ่งใดที่ทําใหคุณลุง/คุณปาตองทํางาน 

6. หัวหนางาน/เจานายใหคุณลุง/คุณปาใหทําอะไรบาง 

7. คุณลุง/คุณปาชวยบรรยายใหพวกผมเขาใจทีวาอะไรบางที่เปนอุปสรรคในการ

ทํางาน 

8. คุณลุง/คุณปาบรรยายใหพวกผมเขาใจทีวาสภาพแวดลอมที่ทํางานเปนอยางไรบาง 

9.ตอนนี้คุณลุง/คุณปาไดรับสวัสดิการอะไรบาง 

10.ในเวลานี้ความมั่นคงในชีวิตคุณลุง/คุณปาคืออะไร ตองการสิ่งใดเพ่ิมเตมิ 

คําถามสรุป 11.คุณลุง/คุณปามีความคิดเห็นอยางไรกับการทํางานในวัยสูงอายุ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําวิธีวิจัยแบบวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาจากการสัมภาษณ(content analysis )เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดจากขอคนพบจากการสัมภาษณเจาะลึกมาวิเคราะหจัดหมวดประเภทขอมูลที่ไดคนพบเพื่อใหงายตอการ

วิเคราะหและสรุปผลโดยแสดงขอมูลออกมาเปนใหเห็นเปนตารางเชิงปริมาณจํานวนคําที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงเพื่อทํา

ความเขาใจใหสอดคลองกับคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงคงานวิจัยโดยหัวขอหมวดหมูที่ผูวิจัยจะกําหนดเพื่อจําแนก

ขอมูลตอไปมีดังนี ้

1.ดานความคิดเห็นของผูสูงตอตนเองในตลาดแรงงาน 

2.ดานสาเหตุความตองการทํางานของผูสูงอายุ 

3.ดานสวัสดิการที่ผูสูงอายุไดรับ 

4.ดานสิ่งที่เปนอุปสรรคการตอทํางานของผูสูงอายุ 

5.ดานสิ่งที่ผูสูงอายุตองการเพื่อความมั่นคง 

 

 

 

 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 760 
 

ตารางที2่. ตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 

หมวดหมู ประเภท จํานวนครั้งท่ี

ผูใหขอมูล

กลาวถึง(ƒ) 

จํานวนผูให

ขอมูลที่

กลาวถึง(n) 

ดานความคิดเห็นของผู สู งตอ

ตนเองในตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

1.ทําไดแตตองดูสุขภาพกอน 

2.ทําไดเพราะมีแรงใจและอยากมีสวนรวมมี

คุณคา 

3.ทําไดมีความรับผิดชอบ/มีประสบการณ

การทํางานอยูแลว 

4.ตองทํา มีแรงก็ตองทําตอไป 

5 

4 

 

7 

 

1 

5 

4 

 

5 

 

1 

ดานสาเหตุความตองการทํางาน

ของผูสูงอาย ุ

 

 

1.ตองการเปลี่ยนงาน/รายไดดีกวา 

2.ตองใชเงิน/ไมอยากวาง/ไมอยากเปน

ภาระลูกหลาน 

3.รักในอาชีพที่ทํา 

7 

8 

 

2 

7 

7 

 

2 

ดานสวัสดิการ 

 

1.เบี้ยขยัน 

2.ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/กองทุน

ตางๆ 

3.โบนัส/คาทีฟ(incentive) 

2 

6 

 

2 

2 

6 

 

2 

ด านอุ ปสรรคที่ ส ง ผลต อการ

ทํางาน 

 

 

1.การระบาดโควิด-19 

2.ดานรางกาย 

3.เพื่อนรวมงาน/ลูกคา 

9 

3 

3 

8 

3 

3 

ดานสิ่งที่ตองการเพื่อความมั่นคง

ในชีวิต 

 

 

 

1.ขอใหมีงานทําทุกๆวัน/งานมั่นคง 

2.เงิน/สุขภาพท่ีดี 

3.การมีสวนรวม/มีคุณคา 

4.ครอบครัวอยูดีมีความสุข 

5.ยังไมมีสิ่งที่ตองการเพ่ือความมั่นคงในชีวิต 

4 

6 

4 

2 

1 

3 

6 

4 

2 

1 

ซึ่งขอมูลแตละดานที่ผูวิจัยนํามาจัดประเภทนั้นไดมาจากขอคนพบจากการสัมภาษณเจาะลึกจากผูให 

สัมภาษณท่ีเปนแรงงานผูสูงอายุจํานวน 9 คน 
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ตารางที3่ตารางแสดงจํานวนผูใหขอมูล 

เพศ จํานวน (คน)(n) รอยละ(ƒ) 

1.ชาย 

2.หญิง 

3.กลุม LGBT 

5 

3 

1 

55.6 

33.3 

11.1 

รวม 9 100 

อายุ   

1. 60 ป 

2. 61 ป 

3. 62ป 

4. 63 ป 

6 

1 

1 

1 

66.7 

11.1 

11.1 

11.1 

รวม 9 100 

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอคนพบความคิดเห็นของผูสูงตอตนเองในตลาดแรงงาน 

จากการวิเคราะหพบวาเมื่อผูวิจัยสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นวาผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นอยางไรกับการ

จางแรงงานผูสูงอายุในปจจุบันคิดวาทํางานไดหรือไมและความสําคัญของผูสูงอายุเปนอยางไรแรงงานสูงอายุสวนใหญ

ใหความเห็นวาสามารทําไดเพราะมีความรับผิดชอบมีประสบการณการทํางานอยูแลวโดยเปนความเห็นที่แรงงาน

ผูสูงอายุกลาวถึงมากท่ีสุด (ƒ=7 n=5) ครั้งตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “ก็ดีคือเขามีความรับผิดชอบเขามีความรูงานความ

ชํานาญแลวไมตองมาสอนงานใหมเหมือนผูสูงอายุมปีระสบการณอยูแลว””ก็คนแกก็จะมีประสบการณสูง” ลําดับตอมา

แรงงานผูสูงอายุมองวาการจางงานหรือการทํางานในวัยสูงอายุนั้นสามารถทําไดแตทวาตองคํานึงถึงสุขภาพดานรางกาย

ดวยโดยมีแรงงานผูสูงอายุกลาวถึง(ƒ=5 n=5) ครั้งตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “คิดวาก็ทํางานไดแตกลัวจะทําไมไหว

เพราะขอจํากัดทางดานรางกายอายุดวยก็เห็นใจเขานะ” “ทําไดแตไมควรทํางานหนักเนื่องจากสุขภาพไมเอื้ออํานวย” 

ลําดับตอมาที่แรงงานสูงอายุใหความเห็นคือทําไดเพราะมีแรงใจและอยากมีสวนรวมทําใหรูสึกมีคุณคาโดยมีผูกลาวถึง 

(ƒ=4 n=4) ครั้งตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “ปาวาการที่คนแกอยางปามาทํางานมันก็ชวยใหรูสึกวาตัวเองมีคุณคา”“มัน

ทําใหปาไดเจอคนไดพูดคุยทําใหชีวิตไมหอเหี่ยวการทํางานวัยนี้ปาวามันก็มีอยูสิ่งเดียวคือมันเหนื่อยงายแตถาถามเรื่อง

ใจปาถาเจอลูกคาเยอะๆปาวาปาก็สูนะ”สวนความเห็นที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงนอยที่สุดคือผูสูงอายุตองทํางานมีผู

กลาวถึง(ƒ=1 n=1) ครั้งยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ“ทุกคนตองทํางานมีแรงก็ทํางานตอไปครับ”  

ขอคนพบดานสาเหตุความตองการทํางานของผูสูงอาย ุ

จากการวิเคราะหพบวาเมื่อผูวิจัยสอบถามเก่ียวกับทําไมผูสูงอายุจึงตองทํางานแรงงานผูสูงอายุสวนใหญตอบ

วาที่ตองทํางานเพราะตองใชเงินไมอยากวางไมอยากเปนภาระลูกหลานโดยมีผูกลาวถึงมากที่สุด(ƒ=8 n=7)ครั้งตัวอยาง

เนื้อหาสัมภาษณ “ก็ปกติลุงก็พอทํากับขาวเปนฝมือก็ใชไดเลยมาลองเปดขายดีถาสถานการณปกติมันก็ขายไดนะกลัว
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แกไปไมมีอะไรทําไมอยากกินเงินลูกหลานเลยมาทํารานอาหารตามสั่งเมื่อกอนลุงขับแท็กซี่อยูหลายปแลวก็ลาออกมา

เพราะตองมาดูแลแมท่ีบานตอนนั้นก็ตองรับจางทั่วไปรับหมดจนมาเปดรานอาหารตามสั่งนี่ละก็อยากทํางานอยูอยูบาน

ไปก็เบื่อรูสึกวาไรประโยชนในบางวันตอนนี้ลุงก็ทํากับขาวอยางเดียว”ลําดับตอมาคือที่ตองทํางานเพราะตองการเปลี่ยน

งานที่มีรายไดรายไดดีกวาสบายกวาโดยมีผูกลาวถึง(ƒ=7 n=7)ครั้งตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “กอนมาทํางานที่นี่คุณลุง

เคยทํางานเกี่ยวกับขับรถลอง(รถรับ-สงของลูกคาที่วิ่งยาวเหนือจรดใตแตมีงานวิ่งตลอด)แลวเราก็ถามตอวาทําไมถึงมา

ทํางานที่นี่คุณลุงตอบวาก็อยากเปลี่ยนงานเรื่องรายไดดีดวยสวนหนึ่งเปนแรงจูงใจ”ลําดับสุดทายคือที่ตองการทํางาน

เพราะรักในอาชีพที่ทําโดยมีผูกลาวถึง(ƒ=2 n=2)ครั้งยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “หัวหนาปามอบหมายงานใหหลายอยาง

เราตองทําเปนหมดมีการแยกโซนกันทางโนนโซนเบเกอรี่แตปาทําโซนผลไมแตถาหนาเทศกาลปุบเราจะรวมโซนทุก

อยางเชนจัดกระเชาเราตองทําไดทุกโซนแตชวงนี้มีพวกแกรบเขามาใชบริการซื้อและสงของใหตามบานเราถามแทรกวา

ยุงยากมากกวาเดิมไหมคุณปาตอบวาแลวแตออเดอรถาเราคิดวางานมันหนักเราก็หนักคือปจจัยที่เราตองมีคือตองรักใน

งานกอน” 

ขอคนพบดานสวัสดิการที่แรงงานผูสูงอายุไดรับ 

จากการวิเคราะหพบวาเมื่อผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานผูสูงอายุวาไดรับสวัสดิการใดจากที่

ทํางานบางโดยสวัสดิการที่แรงงานผูสูงอายุไดรับมากที่สุดคือประกันสังคมประกันสุขภาพและกองทุนตางๆโดยมีผู

กลาวถึง(ƒ=6 n=6) ครั้งตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “สวัสดิการตอนนี้พี่ก็ไดคาแรงประกันสังคม” “ตอนนี้ก็คา

รักษาพยาบาลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” สวนลําดับตอมาคือเบี้ยขยันโดยมีผูกลาวถึง (ƒ=2 n=2) ครั้งตัวอยางเนื้อหา

สัมภาษณ “สวัสดิการที่ไดรับก็มีเบี้ยขยันให 1000 บาทตอเดือน” และตอมาจะเปนโบนัสคาทีฟ(incentive)ซึ่งมีผู

กลาวถึง(ƒ=2 n=2)ครั้งเชนเดียวกันตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “Tops ใหอะไรบางใหรายเดือนโบนัสไมมีเบี้ยขยันแตมีคา

ทีฟ (incentive) ถายอดขายรานรวมไดทะลุเปาเราก็จะได % มา”  

ขอคนพบท่ีเกี่ยวกับดานอุปสรรคที่สงผลตอการทํางานของแรงงานผูสูงอาย ุ

จากการวิเคราะหพบวาเมื่อผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคใดบางที่สงผลตอการทํางานของแรงงานผูสูงอายุ

สวนใหญใหความเห็นวาการระบาดโควิด-19เปนอุปสรรคตอการทํางานทําใหทํางานไมไดขายสินคาไมไดโดยมีผูกลาวถึง

มากที่สุด(ƒ=9 n=8)ครั้งตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “พอลุงเจอวิกฤติแบบนี้คงตองหยุดขายไปกอนเพราะคนไมคอยมี

อยางเดียวที่เปนอุปสรรคตอนนี้ก็วิกฤติโควิดคนก็ไมคอยออกมาซื้อมีแตลูกคาประจํา” สวนลําดับถัดมาเปนปญหาดาน

รางกายมีผูกลาวถึง(ƒ=3 n=3)ครั้งแรงงานผูสูงอายุบอกวายิ่งแกตัวไปอะไรที่คิดวาเมื่อกอนทําไดแตพอแกตัวกลับทําได

นอยลงเพราะรางกายเริ่มเสื่อมยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “หัวหนาก็ใหปาทําความสะอาดทั่วๆไปเช็ดถูปดกวาดดู

หองน้ําเขากําหนดใหปาทําเปนเวลาทําเปนชวงพอถึงเวลาปาก็ออกมาทําถายังไมถึงเวลาปาก็ไปพักก็มีสุขภาพทาง

รางกายนี่แหละที่เปนอุปสรรคบางวันก็ดีบางวันก็ไมไดดั่งใจ”และสวนอุปสรรคตอมาคือเพื่อนรวมงานลูกคาโดยมีผู

กลาวถึง(ƒ=3 n=3)ครั้งเชนเดียวกันยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “แตอุปสรรคมีไหมคุณปาตอบวามีคืออยางแรกเลยคน

หรือลูกคามีหลายระดับที่เราตองบริการคนไมเหมือนกันแตเพื่อนรวมงานคุณปาไมคอยกังวล” “ในการบริหารงานหรือ

ทํางานมีท้ังเพ่ือนรวมงานลูกนองท่ีใหความรวมมือและไมใหความรวมมือแตละคนมีความถนัดความสามารถตางกัน”  
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ขอคนพบดานสิ่งท่ีตองการเพื่อความม่ันคงในชีวิตของแรงงานผูสูงอาย ุ

จากการวิเคราะหพบวาเมื่อผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่แรงงานผูสูงอายุตองการเพื่อเติมเต็มเพื่อสรางความ

มั่นคงในชีวิตผูใหสัมภาษณสวนใหญตอบวาเงินและสุขภาพที่ดีเปนสิ่งที่ตองการโดยมีผูกลาวถึงมากที่สุด(ƒ=6 n=6)ครั้ง

ยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “ชีวิตพี่ไมมีความมั่นคงหรอกมองหาแคหาเงินรายวันเก็บเงินแลวกลับไปอยูบาน” “สําหรับ

สิ่งที่ปาตองการในเวลานี้ปาก็อยากมีสุขภาพที่ดีมีเงินพอใชสําหรับชีวิตในบั้นปลาย”สวนลําดับถัดมาจะเปนความตองการให

มีงานทําทุกๆวันงานที่ทําอยูนั้นมั่นคงโดยมีผูกลาวถึง(ƒ=4 n=3)ครั้งยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “คุณปาไมไดวางแผน

ความมั่นคงอะไรของแคใหมีงานทําทุกๆวันก็พอแลว” “อยากใหอาชีพมั่นคงรายไดคงที่หรือมากขึ้นเทานั้นไมมีลดลง”

และดานความตองการการมีสวนรวมในสังคมมีคุณคาในชีวิตมีผูกลาวถึง(ƒ=4 n=4)ครั้งเชนเดียวกันยกตัวอยางเนื้อหา

สัมภาษณ “สําหรับสิ่งที่ปาตองการในเวลานี้ปาก็อยากมีสุขภาพที่ดีปาวาการที่คนแกอยางปามาทํางานมันก็ชวยใหรูสึก

วาตัวเองมีคุณคา”สวนความตองการเพื่อความมั่นคงตอมาคือการที่ไดเห็นครอบครัวอยูดีมีความสุขโดยมีผูกลาวถึง(ƒ=2 

n=2)ครั้งยกตัวอยางเนื้อหาสัมภาษณ “ความมั่นคงเหรอสิ่งที่ตองการลุงวาสําหรับลุงการเห็นลูกหลานมีชีวิตที่ดีก็ดีใจแลว

เราก็ทํากับขาวของเราไปถายังมีกําลังทํา”สวนความเห็นที่มีคนกลาวถึง(ƒ=1 n=1)ครั้งนอยที่สุดคือยังไมมีสิ่งที่ตองการ

เพื่อความมั่นคงในชีวิตยกตัวอยางเนื้อหาการสัมภาษณ “คุณลุงตอบวาไมแนนอนเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็แยไมมีมี

รายไดพอแผนที่วางไวก็ตองคอยปรับตลอดหางในกรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มปดแลวแตTopsตอนนี้ยังไมไดรับผลกระทบนะ” 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากขอสรุปการวิจัยทัศนคติของพฤฒพลังผูสูงอายุตอการทํางานหลังการเกษียณกรณีศึกษากลุมแรงงาน

ผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเกิดอุปสรรควิกฤติโควิด-19ทําใหเกิดอุปสรรคแกผูทําวิจัยดานตัว

กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลจึงสงผลใหผูวิจัยไดกลุมตัวอยางในปริมาณที่นอยแตทวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและ

วิเคราะหยังทําใหผูวิจัยสมารถสรุปอภิปรายตามขอคนพบที่สําคัญของแตละวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1) ทัศนคติของผูสูงอายุตอตลาดแรงงาน 

ในการอภิปรายผลหัวขอทัศนคติของผูสูงอายุตอตลาดแรงงานผูวิจัยไดนําหัวขอสรุปดานอุปสรรคที่สงผลตอ

การทํางานของแรงงานผูสูงอายุมาประกอบการอภิปรายดวยเพื่อใหแนวทางการอภิปรายเปนไปในทิศทางเดียวกันและ

เห็นภาพมากข้ึน 

แรงงานผูสูงอายุสวนใหญใหความเห็นวาผูสูงอายุสามารถทํางานไดเพราะวามีประสบการณทํางานอยูแลว

และมีความรับผิดชอบและทําไดแตตองคํานึงถึงสุขภาพเพราะระหวางการทํางานแรงงานผูสูงอายุบางสวนยังมีอุปสรรค

ทางดานรางกายและทําไดเพราะมีแรงใจและอยากมีสวนรวมทําใหรูสึกมีคุณคาตรงกับทฤษฏีความตองการของ

Abraham Maslow(1943)ดานความตองการความมั่นคงปลอดภัยดานความตองการความรักดานที่ตองการเปนสวน

หนึ่งของหมูคณะและดานความตองการทีจ่ะรูสึกวาตนเองมีคา 
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2) ความตองการทํางานผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ 

ในการอภิปรายผลหัวขอความตองการทํางานผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการผูวิจัยไดนําหัวขอสรุปดานสิ่งที่

ตองการเพ่ือความมั่นคงในชีวิตของแรงงานผูสูงอายุมาประกอบการอภิปรายดวยเพื่อใหแนวทางการอภิปรายเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันและเห็นภาพมากข้ึน 

ความตองการทํางานแรงงานผูสูงอายุสวนใหญตอบวาที่ตองทํางานเพราะตองใชเงินไมอยากวางไมอยากเปน

ภาระลูกหลานเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตที่ตองการเงินการมีสุขภาพที่ดีและความตองการใหมีงานทําทุกๆวันงานที่ทํา

อยูนั้นมั่นคงและแรงงานสูงอายุสวนหนึ่งตอบวาที่ทํางานเพราะตองการเปลี่ยนงานที่มีรายไดรายไดดีกวาสบายกวา

ตองการทํางานเพราะรักในอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการความมั่นคงการมีสวนรวมในสังคมมีคุณคาในชีวิตซึ่งตรง

กับทฤษฏีความตองการของAbraham Maslow(1943)ทั้ง5ดานและยังตรงกับทฤษฏีพฤฒพลัง(Active Ageing )ของ

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่งความตองการสูงสุดของผูสูงอายุและเปนเปาหมายใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่วโลกประกอบไปดวย 3 เสาหลักไดแก 1) การมีสุขภาพที่ดี (Health) 2) การมี

สวนรวม(Participation) และ 3) การมีหลักประกันและความมั่นคง (Security) 

3) สวัสดิการที่ผูสูงอายุไดรับ 

สวัสดิการที่แรงงานผูสูงอายุไดรับสวนใหญคือหลักประกันสังคมหลักประกันสุขภาพและกองทุนตางๆตอมา

คือเบี้ยขยันและตอมาจะเปนโบนัสคาทีฟ (incentive)  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะดานการการจัดการแรงงานสูงอาย ุ

สําหรับการจัดการแรงงานผูสูงอายุนั้นผูวิจัยมองวาผูสูงอายุหลังเกษียณยังสามารถทํางานไดสามารถจางได

โดยเชื่อวาตัวผูสูงอายุมีประสบการณทํางานและความรับผิดชอบมากอนแลวแตทวาจะมีขอจํากัดทางดานสุขภาพซึ่ง

ทางนายจางตองมอบหมายงานที่เหมาะสมตอสภาพแรงงานสูงอายุดวยพรอมทั้งเปดโอกาสใหคําปรึกษาพบปะพูดคุยแก

แรงงานผูสูงอายุโดยใชวิธี Focus Group อยางสม่ําเสมอเพื่อใหทราบสภาพปญหาตางๆทั้งดานรางกายดานจิตใจและ

ดานการทํางานวาในแตละวันแรงงานผูสูงอายุพบเจอสิ่งใดมาบางเปนที่ระบายความทุกขและแบงปนความสุขใหแรงงาน

ผูสูงอายุรูสึกพอใจกับการทํางานมากที่สุดสวนในดานการจัดสวัสดิการนายจางควรจัดสวัสดิการดานสุขภาพของ

ผูสูงอายุอยางเต็มที่โดยภาครัฐควรเขามาชวยเหลือดวยโดยอาจออกนโยบายสวัสดิการแกแรงงานผูสูงอายุใหเขาถึง

สวัสดิการของรัฐไดงายขึ้นเชนชวยลดคาใชจายดานการตรวจสุขภาพการลดคาครองชีพลดหยอนภาษีแกแรงงาน

ผูสูงอายุเพื่อใหแรงงานผูสูงอายไดมีเงินเก็บสํารองจากการทํางานเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตตามที่ไดปรารถนาและ

อยากใหภาครัฐนํารองการสรางศูนยทรัพยากรมนุษยผูสูงวัย (Silver human resources center)เพื่อสงเสริมการจาง

งานผูสูงอายุในระดับทองถิ่นโดยมอบหมายใหกรมการจัดหางานระดับจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาจากตัวผูที่ใกลหรือกอนเกษียณการทํางานวาเขามีความคิดเห็นอยางไรกับการทํางานหลัง

เกษียณและมีการวางแผนดําเนินชีวิตอยางไรตอไป 
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2. ผูที่สนใจควรศึกษาจากแรงงานผูสูงอายุในสายงานที่หลากหลายมากข้ึน 

3. ไมควรเก็บขอมูลการสัมภาษณแรงงานผูสูงอายุระหวางทํางานเพราะอาจไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนไมชัดเจน

ไมตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว 

 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของพฤฒพลังผูสูงอายุตอการทํางานหลังการเกษียณกรณีศึกษากลุมแรงงาน

ผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการสําเร็จไดดวยการสนับสนุนจากกลุมแรงงานผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ 

ทั้งนี้คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและขอขอบพระคุณ

ผูบริหารเจาหนาที่และผูที่ใหขอมูลการวิจัยทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนในการเก็บขอมูลอยางดียิ่งรวมถึงน้ําใจที่ได

อนุเคราะหแกทีมนักวิจัยที่ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

ทายสุดนี้คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทํางานวิจัยในครั้งนี้แดสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งสนับสนุนกระบวนการ

ทํางานจนประสบผลสําเร็จดวยความสมบูรณ 
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บทคัดยอ 

มหาวิทยาลัยเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ มีบุคลากรที่ทําหนาที่ในทางวิชาการ คือ การจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาองคความรู สรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกสังคมหรือประเทศชาติ บทบาทหนาที่ของอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะมีหนาที่สอนท่ีเปนหนาที่หลักแลว ยังมีหนาที่อื่นคือ วิจัย ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และ

บริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมได ซึ่งหนาที่แตละอยาง มีความสําคัญที่จะสามารถบูรณาการนําไปสูการ

พฒันานักศึกษาได 

การบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เปนการดําเนินงานที่ประชาชนในชุมชนตอง

รวมมือกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเขาไปสนับสนุนใหตรงกับความตองการ บริการวิชาการ

อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองของชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร การบูรณาการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนเปน

หนึ่งในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายเพื่อใหชาวบานในชุมชนใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยไดรับความรูจาก

บุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีเพื่อนํามาใชประโยชน นําศักยภาพและปญหาของชุมชนมาสูกระบวนการพัฒนาให

ตรงจุด  โดยการทํางานเพื่อให“เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา” เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  จากงานบริการที่

ผานมาในปงบประมาณ 2561-2562 ที่ผานมา ผูเขียนพบวา งานบริการวิชาการที่คณะผูจัดทําโครงการดําเนินการ 

นักศึกษายังไดฝกทักษะในดานการวางแผน มีเรียนรูการทํางานเปนทีม การประสานงาน และการพูดในที่ชุมชน ซึ่ง

ทักษะเหลานี้มีความสําคัญตอการนําไปพัฒนาตนเองของนักศึกษา ทั้งในการเรียนการสอน และการทํางาน เพื่อเพิ่ม

ประสบการณดานการพัฒนาสังคมอันเปนวิชาชีพของนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุรินทรตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร การบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาสังคม ศาสตรพระราชา 
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Abstract 

Surin Rajabhat University is a higher educationwhich can be in a position that is dependent 

on the community. The university is an academic reference. There are faculty, researchers, 

academic staff who are Teaching and learning management. Knowledge development Strengthening 

academic knowledge for Society or nation Roles and duties of teachers in higher education 

institutions. 

According to the strategy of Surin Rajabhat University Royal Science Project It is one project 

that Surin Rajabhat University introduces Sarth Phra Racha in being an educational institute for local 

development. The goal is to enable the villagers in the communities close to the university to gain 

knowledge that faculty, researchers and students have to use. Bringing the potential and problems 

of the community to the development process to the point By working to "take part in 

development" to lead to sustainable development. 

Student project for local development and upgrading community products from local 

wisdom and local herbs to community enterprises at Ban Pajik, Village Moo 4, Prathad Bu 

Subdistrict, Prasat District, Surin Province It is one of the projects according to the university strategy 

for local development. It is a project that students get involved in every step of the project. From 

the past service work in the fiscal year 2018-19. Under the name of the project. The authors found 

that the academic service undertaken by the project organizers Students also practice planning 

skills. Teamwork, coordination, and community speaking are learned. These skills are important for 

students' personal development in teaching and learning. And working experience in professional 

social development for students in the field of social development, Faculty of Humanities Surin 

Rajabhat University in the future. 

Keywords: Surin Rajabhat UniversityAcademic Service Student Development Sarth Phra Racha 

 

คํานํา 

บทบาทหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะมีหนาที่สอน เปนหนาที่หลักแลว ยังมีหนาที่ที่

สําคัญอีกคือ วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหนาที่แตละอยางนั้นมีความสําคัญที่จะสามารถ

นําไปสูการพัฒนานักศึกษา ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ โดยมี

ผูใชบริการวิชาการทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดย

กวาง  รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปน
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แหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถาม หรือ

เพื่อชี้แนะสังคม ซึ่งการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม การใหบริการทางวิชาการ

นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณ

ของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนาหลักสูตร และการวิจัย มีการเชื่อมโยงและบูรณาการประสบการณที่ไดเพื่อไปใชประโยชนในดานการเรียนพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานและองคการตางๆซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน

การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

ความหมายของการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

การใหบริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของ

ชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนา

ความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  

บริการวิชาการ หมายถึง การใหบริการวิชาการดานวิชาชีพแกสังคมและชุมชน รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน อัน

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการแกสังคม โดยอาศัยความรูและความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนการสรางหรือ

เสริมประสบการณในการประยุกตวิชาการใหเหมาะสมกับสังคมไทย  

การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การยึดชุมชนเปนหลัก ประชาชนตองรวมมือกัน ชวยเหลือกันพึ่งตนเอง 

และสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยการรวมมือของประชาชนสนับสนุนใหเกิดเครือขายของชาวบาน หรือหนวยงาน

อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปสนับสนุนใหตรงกับความตองการ อันจะทําใหเกิดการ

พัฒนาเพ่ือการพึ่งพาตนเองของชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 

การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและ

ประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลตอการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อ

ดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําให

ชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเองระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคมการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันจึงกําหนดหลักเกณฑ

และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบ

ดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักและเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรที่เปน “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน”  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
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ยั่งยืน โครงการบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเขากับกิจกรรมตาง ๆ จํานวนฐานขอมูลของ

พื้นที่บริการ ศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อใชในการวิเคราะหประเมินและ

วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยสูการบริการวิชาการ (แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร พศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุงป 2563,2563) 

โครงการศาสตรพระราชาเปนโครงการหนึ่งที่แตละมหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายในดานการเปน

สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2560 - 2579) ขึ้นเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อยูบนรากฐาน

ความรู ความเขาใจรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบน

พื้นฐานศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัยนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ครอบคลุมทั้ง 4 

ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตครูและพัฒนาครูยุทธศาสตรที่ 3 การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมีแนวนโยบายของโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรวมมือกับภาคี

เครือขาย บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ

และเอกชน สรางและพัฒนาความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดําเนินโครงการตาม

พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาการดําเนินการ

ทุกขั้นตอนอยางเปนรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด

ดวยการบูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน) ในการ

ดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของ

นักศึกษา และอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่น (คูมือการบริหารโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563, 2563) 

แนวทางการดําเนินการบริการวิชาการเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

มี ก า ร ว า ง แ นว ท า ง  ขั้ น ตอ น  แล ะ ห ลั ก เ ก ณฑ ข อ งก า ร ให บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รด า น ต า ง ๆ  ที่ สั ม พั น ธ กั บ 

พันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสง เสริม สนับสนุนและจูง ใจใหอาจารยบุคคลทุกระดับมีความพรอมทั้ ง 

ในดานความรูความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแก 

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนมีการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารย

และบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนการ

ดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อนําไปสูการพัฒนาจําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินตามกระบวนการจัดกิจกรรมหรือมี

ขั้นตอนที่ชัดเจน เหมาะสมคือใชวงจรคุณภาพคือPDCA  เปนอักษรนําของศัพทภาษาอังกฤษ   4  คําคือ 

1. PLAN เปนการวางแผนงาน ขั้นตอนนี้เราตองนํางานทั้งหมดที่เรารับผิดชอบอยู มาจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญ กําหนดวัตถุประสงคของงาน และเปาหมายในการทํางาน ซึ่งควรจะจัดเตรียมเปนเอกสารไว มีวิธีการและ
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ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งอาจจะจัดทําเปนเอกสารขั้นตอนและวิธีการทํางานเอาไว อาจจะมีระยะเวลาที่ใชในการทํางาน 

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ ถาการทํางานนั้นมีผูรวมทํางานหลายคน 

แตในกรณีที่เราเตรียมแผนงานของตนเองสวนตัวไวสําหรับการทํางานและพัฒนางานของตนเองก็จําเปนตองมี

การวางแผนดวย ซึ่งควรจะมีเอกสารกํากับ หรืออาจจะใชสมุดบันทึก ไดอารี่ ฯลฯ ที่จําเปนในการวางแผนการทํางาน มี

การจัดลําดับความสําคัญของงาน งานไหนทํากอน งานไหนทําทีหลัง และควรมีแผนสํารองสําหรับงานที่เขามาแทรก

ตามที่ไดวางแผนไววาจะจัดการอยางไร เพื่อใหการทํางานไมติดขัด และทันตอเวลา รวมไปถึงงานที่ไดมีคุณภาพตาม

เวลาที่กําหนดดวย 

2. DO เปนการทํางานตามแผนงานที่ไดวางไว ขั้นตอน วิธีการ ลําดับงานที่เรากําหนดไวใน PLAN ก็นํามา

ปฏิบัติ โดยทําการศึกษาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการทํางานนั้นๆ เอามาใชใหเกิดประโยชน และทํางานไดผลดีที่สุด หรือ

อาจจะมีการอบรมงานเหลานั้นเพื่อความเขาใจในการปฏิบัติแลวลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ไดวางแผน

ไว ในระหวางการทํางานควรจะมีเก็บขอมูลที่จําเปน ที่สําคัญตางๆ เอาไว เพื่อประโยชนในการทํางานครั้งตอไปดวย 

หรือเพ่ือจดบันทึกที่เปนขอบกพรองของงานเอาไว เพื่อนําไปแกไข ปรับปรุงการทํางานในครั้งตอไป 

3. CHECK ตรวจสอบการทํางานที่ไดทําไปแลว (จาก DO) วาเปนไปตามที่เราตองการหรือไม หรือตาม

มาตรฐานที่เราไดกําหนดไว อาจจะใชเครื่องมือชวยในการตรวจสอบ เชน เครื่องมือตางๆ ผลการทํางานเมื่อเทียบกับ

งานครั้งกอน เปนตน ในการตรวจสอบโดยทั่วไปไดแก ระยะเวลาตามเปาหมาย คุณภาพของงานที่ออกมา วิธีการหรือ

ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งการตรวจสอบการทํางานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบตางๆ ไว เชน สมุดบันทึก เอกสารการ

ตรวจสอบ คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหงายในการปรับปรุง และแกไขในการทํางานครั้งตอไป 

4. ACTION หากมีขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ CHECK ก็ควรจะหาวิธีการและขั้นตอนในการแกไข

ทันที หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว โดยทําการคนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และใชวิธีการแกไขที่ดีที่สุดในการทําการแกไข 

เพื่อไมใหปญหาที่เกิดข้ึนไมเกิดข้ึนซ้ําอีก และควรมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงงาน หรือระบบงานนั้น ถึงแมวาการตรวจสอบ

จะไมเกิดขอบกพรองเราก็ควรจะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิม (เกียรติ

พงษ อุดมธนะธีระ,2562) 

   การบริการวิชาการเปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรที่ 3 วาดวยการการใหบริการวิชาการ

แบบมีสวนรวมของชุมชนและสังคม และสรางการเรียนรูตลอดชีวิต จึงเปนการสรางเสริมความสัมพันธอันดีและเปนที่

พึ่งทางวิชาการของชุมชน โดยอาศัยฐานการเรียนรูจากการวิจัยในการพัฒนาชุมชน และสังคมใหมีศักยภาพในการ

ชวยเหลือตัวเอง  มหาวิทยาลัยจึงไดเห็นความสําคัญในดานนี้เปนอยางมาก โดยพิจารณาไดจากงบประมาณที่ไดจัดสรร

ในแตละปงบประมาณในวงเงินหลายลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่สูงมากเมือเปรียบเทียบกับงบประมาณดําเนินการ 

ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและตรงกับความตองการของชุมชน และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

กลุมเปาหมาย จึงมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาในปตอไป 

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยใชชุมชนเปนแหลงศึกษาการเรียนรูโดยใหนักศึกษา

คนหาศักยภาพชุมชน สภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อนําไปสูการวางแผนงานในรูปแบบการ

บริการวิชาการ เนื่องจากจุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strengths) 1) มีทําเลที่ตั้งเหมาะสม อยูใกลตัวเมือง การคมนาคม
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สะดวก เอื้อตอการจัดการศึกษาและ พัฒนาเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น (แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

พศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุงป 2563) การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน การสอน จําเปนอยางยิ่งที่นักศึกษา

ตองเขามามีสวนรวมเพื่อเปนการพัฒนาทักษะ เปนกระบวนการการใหนักศึกษารวมเรียนรูกับชุมชน  เนื่องจากบริการ

ทางวิชาการนอกจากจะเปนการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในแลวยังเผยแพรสูบุคลภายนอกเปนการพัฒนาความรูที่

ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอดความรูไปสูบุคลากรภายใน ซึ่งรวมทั้ง

ผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ 

รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะชนในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพ

ที่สนองความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพสังคมไดอยางมีคุณภาพตาม

ศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการ

เผยแพรความรูนั้นภายในและภายนอกสถาบัน  

โครงการบูรณาการวิชาการที่นักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ยกตัวอยางเชน โครงการนักศึกษาพัฒนา

ทองถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นและสมุนไพรพื้นบานสูวิสาหกิจชุมชน ณบานปจิก หมูที่ 4 

ตําบลประทัดบุ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร เปนหนึ่งในโครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

และเปนโครงการที่นักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนงานโครงการ การปฏิบัติ การ

ประเมินผล และการสรุปเพื่อนําไปสูการพัฒนาโครงการ  

โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่นักศึกษาตองฝกปฏิบัติการลงพื้นที่ในวิชาเรียนตามรายกิจกรรมที่

นักศึกษาตองเลือกพื้นที่ในการทํากิจกรรม สํารวจ และวางแผนในรายวิชา จากนั้นไดทําการศึกษาชุมชนเพื่อนําขอมูล

มาวิเคราะหถึงศักยภาพและปญหาในชุมชน รวมถึงความตองการของคนในชุมชน เมื่อทราบความตองการของชุมชน

แลว นักศึกษามีการมาสรุปในชั้นเรียน ปรึกษากับอาจารยประจําวิชา และวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมในขั้นตอไปคือ 

การนําเสนอกิจกรรมการพัฒนาตอชาวบาน เมื่อกิจกรรมการนําเสนอเสร็จสิ้นไดขอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม 

นักศึกษามีการวางแผนเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใหชาวบานมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนการใหนักศึกษาเรียนรู

การทํางานแบบมีสวนรวม โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา เมื่อการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น มีการ

ประเมินผลของกิจกรรม และสรุปปญหา นําไปสูการดําเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทศาสตรตอไป 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเกิดผลลัพธที่ไดแกคน 2 กลุมคือ 1) ชาวบานใน

พื้นที่ท่ีเขารวมโครงการไดทราบถึงปญหาและศักยภาพในการพัฒนาในชุมชนของตนเองและสามารถนําสิ่งที่ไดจากการ

ฝกอบรมในการพัฒนาทักษะเรื่องการทําผลิตภัณฑสมุนไพรไวใชในครัวเรือน เพื่อเปนการลดคาใชจายและบางครัวเรือน

ยังมีการสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมในโครงการอีกดวย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมผลิตเพื่อจําหนายใหกับหมูบาน

ใกลเคียง2)นักศึกษา ไดเรียนรูจากกระบวนการทํากิจกรรมโครงการ คือ 2.1)การวางแผนในกลุมนักศึกษาเพื่อเตรียม

พื้นที่เพื่อเลือกพื้นที่ทํากิจกรรม  2.2) การทํางานเปนทีมการทํางานโดยบุคคลหลายคน ที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน และมี

การแบงหนาที่กัน แลวแตละคนมีความพึงพอใจในหนาที่ของตนมีการทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกใน

กลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน อยางมีประสิทธิภาพมีการยึดหลักที่วา งานบางอยางไมสามารถทําสําเร็จเพียงคน
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เดียวตองมีการรวมมือกันเพื่อใหงานเสร็จทันเวลาที่กําหนดตองอาศัยความรูความสามารถและการรวมแรงรวมใจจาก

สมาชิกกลุม แบงงานแลงหนาที่รับผิดชอบ อยางจริงจังจากสมาชิกกลุมและตองการความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ

แสวงหาแนวทาง วิธีการ และเปาหมายเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลุมวางแผนไว มีการทํางานแบบรวมใจ คือ 

ความรูสึกของสมาชิกที่รักและศรัทธาในการทํางานเปนทีม     และเพื่อน ๆรวมทีมวาเปนพวกเดียวกัน มีความเอื้อเฟอ

หวงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกันและเกิดความไววางใจตอกัน รวมคิด คือ การใชความคิด 

เหตุผลใหเพื่อนรวมงานเชื่อมั่นวา ทําแลวดี มีประโยชนทีม โดยชวยกันระดมสมอง กําหนดเปาหมาย วางแผน แบงงาน 

แบงหนาที่การทํางานจะราบรื่นถาสมาชิกในทีมมีความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทํา คือการรวมมือ ลงมือทํางานซึ่งไดมีการ

วางแผนไว แบงงานกันทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกันในกลุม 2.3) การฝกทักษะการประสานงาน  นักศึกษามีการ

ฝกการทํางาน  การติดตอสื่อสารใหเกิดความคิด ความเขาใจที่ตรงกัน ในการรวมมือปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองทั้ง

เวลา และกิจกรรมที่ตองทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน ขัดแยงกันในการ

ทํางาน ฝกการประสานงานจึงเปนกระบวนการหนึ่งของการดําเนินงานที่นักษาจําเปนตองฝกและสามารถฝกในระหวาง

การทํากิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 2.4) มีประสบการณการพูดในที่ชุมชน เนื่องจากการ

ที่นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ดังนั้นการฝกพูดในมี่ชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญ นักศึกษาจึงตอง

เตรียมตัวเปนอยางดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกจะชวยใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการพูดและการ

นําเสนอในที่ชุมชนนักศึกษาไดฝกทักษะในการเตรียมตัวตอการพูด ซึ่งจะทําใหนักศึกษารูขอบเขตการทํางาน คือ 

กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะพูดอะไร เพื่ออะไร มีขอบขายกวางขวางมากนอย เพียงใด ฝกวิเคราะหผูฟง พิจารณา

จํานวนผูฟง เพศ วัย การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ ความสนใจ ความมุงหวัง และทัศนคติ ที่กลุมผูฟงมีตอเรื่อง

ที่พูดและนักศึกษาพูดเพื่อนําขอมูลมาเตรียมพูด เตรียมวิธีการใชภาษาใหเหมาะกับผูฟงกําหนดขอบเขตของเรื่อง โดย

คํานึงถึงเนื้อเรื่องและเวลาที่จะพูด กําหนดประเด็น สําคัญใหชัดเจนรวบรวมเนื้อหา ตองจัดเนื้อหาที่ผูฟงไดรับประโยชน

มากที่สุด การรวบรวมเนื้อหาทําได หาไดจากการศึกษา คนควาจากการอานการสัมภาษณ ไตถามผูรูใชความรู

ความสามารถ แลวจดบันทึก เรียบเรียงเนื้อเรื่อง นักศึกษาจัดทําเคาโครงเรื่องใหชัดเจนเปนไปตามลําดับ จะกลาวเปด

เรื่องอยางไร เตรียมการใชภาษาใหเหมาะสม กะทัดรัด เขาใจงาย ตรงประเด็นพอเหมาะกับเวลา มีการซอมพูด เพื่อให

แสดงความมั่นใจตองซอมพูด ออกเสียงพูดอักขรวิธี มีลีลาจังหวะ ทาทาง สีหนา สายตา น้ําเสียง มีอาจารยชวยติชมการ

พูดมีการบันทึกเสียงเปนอุปกรณการฝกซอม ในกรณีเปนการพูด แบบฉับพลัน เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา  หรือรูลวงหนา

เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อใหพูดไดอยางมันใจ 

 

สรุป 

การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน นอกจากชาวบานในชุมชนใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยจะ

ไดรับความรูและประโยชนจากการนําศักยภาพและปญหาของชุมชนมาสูกระบวนการพัฒนาใหตรงจุด เกิดการมีสวน

รวมในการพัฒนา เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนจากงานบริการวิชาการแลว นักศึกษายังไดฝกทักษะในดานการ

วางแผน การทํางานเปนทีม การประสานงาน และการพูดในที่ชุมชน ซึ่งทักษะเหลานี้มีความสําคัญตอการนําไปพัฒนา

ตนเองของนักศึกษาทั้งในการเรียนการสอนและการทํางานตอไปในอนาคต  
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การวิจัยเชิงอนาคต 

Futures Base Research 
 

พระสุนทร วอนไลวัน1* 

Phra sounthone Vonlaivanh1* 

 

บทคัดยอ 

มนุษยสวนใหญเชื่อวา อนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน คาดเดาหรือคาดคะเนไมได อนาคตไมสามารถจะทํานายได

ชัดตรง แตมนุษยก็ยังมุงหวังที่จะพยากรณหรือพยายามคาดคะเนทํานายอนาคตในปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับ

การศึกษาอนาคตไดเปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มมองเห็นวาอนาคตเปนเรื่องที่สามารถศึกษาและควบคุมผลักดันใหเปนไป

ตามที่ตองการได จึงเริ่มมีการศึกษาเรื่องอนาคตอยางจริงจัง จนกลายเปนสาขาวิชาการแนวใหมที่เรียกวา อนาคตวิทยา

(Futurology) หรืออนาคตนิยม(Futurism) ผูที่ศึกษาเกี่ยวกับอนาคต เรียกวา “นักอนาคตนิยม” โดยนักอนาคตนิยม 

ไดพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ทีเรียกวา การวิจัยเชิงอนาคต (futures Base Research) ขึ้นมาใชเพื่อพัฒนาหลักทฤษฎีของ

อนาคตศาสตรใหเปนไปอยางมีระบบและเชื่อถือได เพื่อใหคนทั่วไปไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยเชิงอนาคต 

เพื่อปองกันปญหา วางแผนที่เปนไปไดและเหมาะสมเพื่อเปนการประเมินและพัฒนาสถาบันตางๆ ใหสอดคลองกับ

บริบทของอนาคต 

คําสําคัญ: การวิจัยเชิงอนาคต 

 

Abstract 

The majority of human believed that the future is uncertain or unpredicting. The future 

cannotbe directly predicted but humans still look forward topredicting or trying to forecast the 

present future. The concept of future study has been changed to be tangible for being able to 

study and control in the desire way. The study of future became famous and new academic major 

that is named Futurology or futurism.The person who studies in this field is called"futurisms" study 

on principle of futures research for develop the theories of futurology to become systematic and 

believable. The general people will recognize the important of future research for avoid the 

problem, possible and suitable plan to assess and develop institutions in each characteristic. 

Keyword: Futures Base Research 
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คํานํา 

การทํานายนี้ไมไดหมายถึง หมอดูดวงหรือโหราศาสตรแตการทํานายอนาคตที่จะกลาวถึง คือ การใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ผนวกเขากับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) มาวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก เพื่อทํานาย

อนาคตไดอยางแมนยําเชน สังคม, เทคโนโลยี, และสิ่งแวดลอม ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มนุษยชอบคาดการณวา สิ่งตาง ๆ 

การคิดถึงอนาคต เปนสิ่งที่มนุษยชอบทํามากที่สุดตั้งแตอดีตมาแตจากสถิติและประวัติศาสตรที่ผานมา บอกไดวาคนเรา

มักคาดการณอนาคตผิดแมแตกลุมคนที่ฉลาดที่สุด ก็ทายผิดบอย ๆ เชนกัน อาจเปนเพราะมนุษยยังมีขอจํากัดหลายๆ 

อยางอยูและสวนใหญแลว เวลาพิจารณาเรื่องอะไรมนุษยมักมองโลกในแงดีเกินไป หรือรายเกินไปเสมอแตตอไปการ

ทํานายอนาคตจะมีความแมนยํามากขึ้น มีความลําเอียงนอยลง ดวยการวิจัยเชิงอนาคต Futures Researchเปน

การศึกษาคนควาเพื่อสํารวจวา มนุษยจะใชชีวิตอยางไรในอนาคต มนุษยมีความตองการที่จะลวงรูอนาคตจึงเกิดศาสตร

เกี่ยวกับอนาคตเชนการพยากรณ การทํานายโชคชะตาราศีและโหราศาสตร แตการวิจัยเชิงอนาคตหรืออนาคตศึกษาซึ่ง

ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหมีความรูและความเขาใจอนาคตใหดีขึ้นและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากอดีต และปจจุบัน ทั้ง

เปนแนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธี ที่เกี่ยวของกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแงการศึกษาแนวโนม และทางเลือกตาง ๆ ที่

มีความเปนไปไดในอนาคต มีนักอนาคตหรือนักวิทยาศาสตรเปนผูทําการศึกษาอยางเปนระบบโดยอาศัยตรรกะ เหตุผล 

มากกวาการคาดเดา เพื่อทํานายโชคโดยปราศจากความเปนไปไดหรือเหตุผลมารองรับ และใชเทคโนโลยีมาชวยเก็บ

ขอมูลจํานวนมาก การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลนี้เอง ทําใหอนาคตศาสตรกลายเปนศาสตรที่มีบทบาทอยาง

สําคัญ ในการกําหนดแผนอนาคตขององคกร 

บทความนี้จะกลาวถึงสาระสําคัญของการวิจัยเชิงอนาคต ซึ่งประกอบดวย  

1. ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

2. เทคนิคของการวิจัยเชิงอนาคต 

3. เปาหมายหลักของการวิจัยเชิงอนาคตและ 

4. ประโยชนของการวิจัยเชิงอนาคต 

 

ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

มนุษยชอบทํามากท่ีสุดตั้งแตอดีตมาคือคาดการณอนาคตผิดแมแตกลุมคนที่ฉลาดที่สุด ก็ทายผิดบอยๆ เชนกัน

อาจเปนเพราะมนุษยยังมีขอจํากัดหลายๆ อยางอยูและสวนใหญแลว เวลาพิจารณาเรื่องอะไรมนุษยมักมองโลกในแงดี

เกินไป หรือรายเกินไปเสมอ 

ณัชชา เบญจพรวัฒนา(2558) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงอนาคตไววา หมายถึงวิธีการในการดําเนิดการ

อยางเปนขั้นตอนมีระบบและแบบแผนที่เปนเหตุและผลในการคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนนที่การศึกษา

ทางเลือกอนาคตตาง ๆ ที่เปนไปไดหรือนาจะเปนโดยจะชวยเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานแก

บุคคลที่ทําหนาที่ในการวางแผนตลอดจนการปองกันปญหาและการเอื้อหรือสงเสริมใหเกิดโอกาสที่พึงประสงคที่เปนไป

ไดอยางด ี
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จุลพล พูลภัทรชีวิน (2559) ไดใหความหมายและความเขาใจพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคตคําวาการ

วิจัยอนาคต มาจากคําภาษาอังกฤษวา Futures Research เปนคําศัพทเฉพาะ (Technical Term) ที่สื่อถึงแนวคิด 

วิธีการ กระบวนการ และ ระเบียบวิธีที่ใชในการสํารวจ ศึกษาแนวโนมที่มีความ เปนไปไดในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องที่

ทําการศึกษา ทั้งแนวโนมที่พึงประสงค และไมพึงประสงค จึงมีตัว “S” ตอทายคําวา Future เพื่อสะทอนแนวคิดวา

เรื่องของอนาคตนั้นมีความเปนไปไดหลายทิศทาง จึงตองสํารวจ ศึกษาแนวโนมที่มีความเปนไปไดเหลานั้นใหมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได 

ภาสกร เรืองรอง (2563) ไดใหความหมายไดวาการวิจัยเชิงอนาคต เปนงานวิจัยที่สื่อถึงแนวคิด การวางแผน 

การสํารวจและกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน วิธีการตางๆที่ใชสํารวจ เปนการศึกษาในแนวโนมเหตุการณ

อนาคตที่มีความเปนไปได เปนคาดการณหรือยางใดอยางหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอิงพื้นฐานขอมูลและขอ

คนพบจากอดีตถึงปจจุบัน สรางกระบวนการศึกษา สรุปผลขอมูลและสามารถวาดภาพพิจารณาถึงแนวโนมที่จะเกิด

เหตุการณในภายหนาที่สามารถหาวิธีทางการเพื่อรองรับหรือปองกัน 

วิมลพร สุวรรณแสนทวี และเมือง สุวรรณแสนทวี (2563)ไดอธิบายความหมายไววาการวิจัยเชิงอนาคตคือ 

การศึกษาเพื่อมองถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมที่นาจะเปนไดในอนาคตรวมถึงปฏิสัมพันธอยางเปนระบบเกี่ยวกับ

แนวโนมตาง ๆที่เปนทางเลือกของเรื่องที่ศึกษาที่คาดวาเปนไปได (Possible) หรือนาจะเปนไปได (Probable) โดยมี

จุดมุงหมายดังนี้ 1)เพื่อบรรยายอนาคตรูปแบบตาง ๆที่เปนไปไดหรือนาจะเปนของกลุมประชากรที่ศึกษา 2)เพื่อ

ประเมินสถานภาพในปจจุบันกับความรูตางๆที่เรามีอยูในปจจุบันกับอนาคตที่เปนไปไดแตละทาง 3)เพื่อบงชี้ผลกระทบ

และผลตอเนื่องที่เปนไปไดตางๆของแตละอนาคต 4)เพื่อใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนาเกี่ยวกับอนาคตที่ไมพึงประสงคที่

อาจเกิดขึ้นไดและ5)เพื่อเขาใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

สุบัน มุขธระโกษา (2563) กลาวถึง ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต คือ อนาคตศาสตร (Futurism) เปน

ศัพทบัญญัติศาสตรสาขาใหม ซึ่งกําลังเปน ที่ สนใจของนักวิทยาศาสตรในปจจุบัน แตปรัชญาและมโนทัศนเกี่ยวกับ

อนาคตศาสตรมีมานานแลว วิทยาการแขนงนี้มุงศึกษาและวิเคราะหอนาคตดวยเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหมี

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ อนาคตไดดียิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการควบคุมและผลักดันในอนาคตใหเปนไปทางที่มนุษย

ตองการได เปาหมายที่ สําคัญของอนาคตศาสตรมี 3 ประการ คือ1.) สรางภาพอนาคตที่จะเปนและที่ควรจะเปน2.) 

แสวงหาทางเลือกที่จะดําเนินการในอนาคต3.) กระตุนใหตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและหาแนว

ทางการแกไขตอไป 

 

เทคนิคของการวิจัยเชิงอนาคต 

วิมลพร สุวรรณแสนทวี และเมือง สุวรรณแสนทวี(2563)ไดกลาววา เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตมีความ

สลับซับซอนและความเปนระบบระเบียบ วิธีการหลัก ๆ ในการวิจัยอนาคตพอประมวลได 3 วิธี คือ  

1.การคาดการณแนวโนม (Trend Projection) เปนการคาดการณแนวโนมดานปริมาณ เชน การคํานวณ

สมการเสนตรงทํานายแนวโนมจํานวนนักศึกษา เปนตน  
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2.การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) เปนการสํารวจความเปนไปไดของอนาคตจากจินตนาการวา 

จะมีอะไรเกิดขึ้น จะมีอะไรดีอะไรเสีย จะมีผลกระทบอะไร เกิดขึ้นกับใครและหนวยงานใด เปนตนดังนั้น การเขียนภาพ

อนาคต จึงหมายถึงความพยายามในการจินตนาการความเปนไปไดในอนาคตบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยูจริงและ

ประโยชนของภาพอนาคตชวยใหเขาใจวาอะไรเกิดขึ้นในลักษณะของผลจากการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้น ๆ และ  

3.การปรึกษาผูอื่น (Consulting Others) การปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจะชวยทําใหเกิด

ภาพที่มีความเขาใจและสามารถตัดสินใจดีขึ้น 

วัลลภ รัฐฉันตรานนท (2562) ไดกลาว เทคนิคของเดลฟาย มี 7 องคประกอบ คือ  

1. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ (Panel Experts) ผูวิจัยจะตองหาวิธีและคัดเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรู

ความสามารถและความชํานาญในเรื่องที่จะศึกษา โดยปกติจะมีประมาณตั้งแตสิบกวาคนขึ้นไปอาจถึงรอย ทั้งนี้ขึ้นอยู

กบัจุดมุงหมายการวิจัย ความซับซอนของเรื่องท่ีศึกษา เวลา และงบประมาณ 

2. กําหนดประเด็นแนวโนมและสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย โดยทั่วไปมักจะอยูในรูปของแบบสอบถาม

หรือการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

3. ทําเดลฟายรอบที่หนึ่ง โดยการสงแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญหรือสัมภาษณ 

4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดในรอบที่หนึ่ง 

5. ทําเดลฟายรอบที่สอง โดยรอบนี้ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะไดรับขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ (Statistical 

Feedbacks) ที่เปนของกลุมโดยสวนรวม เชน คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

(Interquartile Range) ของกลุม ผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเองแลวขอใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม 

6. ทําเดลฟายรอบที่สาม สี ่

7. สรุปและอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโนมที่มีฉันทามติตามเกณฑที่ตั้งไวแลวอภิปรายเสนอแนะจาก

ผลการวิจัย 

ชาติรี มูลสถาน (2563)เทคนิคของอีเอฟอาร EFR (The Ethnographic Futures Research)ผูพัฒนาเทคนิค

การวิจัยอนาคตแบบ EFR คือ ศาสตราจารย ดอกเตอร Robert B.Textor มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สหรัฐอเมริกา 

เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาที่เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณา (Ethnographic 

Research หรือEthnography)มี 4 ขั้นตอน ดั่งนี้  

1. กําหนดกลุมตัวอยาง 

2. สัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ  

2.1 แบบเปดและไมชี้นํา  

2.2 แบบกึ่งมีโครงสราง คือมีการเตรียมหัวขอหรือประเด็นการสัมภาษณไวลวงหนาและ  

2.3 ใชเทคนิคการสรุปสะสม  

2.4 สัมภาษณอนาคตภาพ 3 แบบ  

2.4.1) ภาพอนาคตทางท่ีดี  

2.4.2) ภาพอนาคตทางท่ีไมดี และ  
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2.4.3) ภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดมากท่ีสุด 

3. วิเคราะห/สังเคราะห หาฉันทามต ิ

4. เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-up) 

จุลพล พูลภัทรชีวิน,2559กลาววา เทคนิค EFR และ Delphi นี้เขาดวยกัน ซึ่งเปนการยกระดับขอดีทั้งสอง

เทคนิค และชวยแกจุดออนของแตละเทคนิคไดเปนอยางดมีี 6 ขั้นตอน ดั่งนี้ 

1. การกําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวนสําคัญมาก เพราะผูเชี่ยวชาญเปนผูใหขอมูลที่

นาเชื่อถือ ผูวิจัยตองติดตามกลุมผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัว อธิบายจุดมุงหมายขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช

โดยประมาณ และประโยชนของการวิจัย ย้ําถึงความจําเปน และความสําคัญของผูเชี่ยวชาญ 

2. สัมภาษณ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณและขั้นตอนคลายกับ EFR แต EDFR มีความ

ยืดหยุนมากกวา ผูวิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณรอบที่ 1 อาจยึดรูปแบบ EFR กลาวคือ เริ่มสัมภาษณ

จาก ภาพอนาคตทางท่ีด,ี ภาพอนาคตทางท่ีไมดี และภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดมากท่ีสุด 

3. วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อ

เขียนแนวโนมในแบบสอบถาม 

4. สรางเครื่องมือ การสรางเครื่องมือถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญและยากที่สุดของการวิจัยดวย เทคนิคนี้ 

คือ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนขอความที่ซ้ํากันหรือตัดสวนที่เกินไปจากกรอบ

ของการวิจัยที่กําหนดไว ออกไป โดยการหาถอยคําที่ครอบคลุมขอความทั้งหมด ทั้งนี้ผูวิจัยไดพยายามรักษาถอยคําของ

ผูใหสัมภาษณไวใหมากที่สุด การเขียน ควรเปนภาษาที่สั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญ

ใหมากที่สุด เขียนแนวโนมเพียงประเด็นเดียวใน 1 ขอ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหผูเชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้นๆ 

โดยจะเปนแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

5. ทํา EDFR รอบที่ 2, 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห

ดวยสถิติพื้นฐาน เพื่อจําแนกขอมูล หาฉันทามติ ในการทํา EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะได

รับรูขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ เปนของกลุมโดยสวนรวมโดยหาคารอยละ คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลของ

กลุม ผนวกดวยคําตอบเดิมของตนเอง แลวขอใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม 

6. เขียนภาพอนาคต (แนวโนม) คือการนําผลการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหผลตาม

เกณฑที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑที่มีแนวโนมความเปนไปไดคอนขางสูง กลาวคือ คามัธยฐานที่ 3.5 ขึ้นไป 

และพิจารณาความสอดคลองของคําตอบ โดยพิจารณาจากคาพิสัยระหวางควอไทล (Q3-Q1) ไมเกิน 1.5 การเขียน

ภาพอนาคตจะไมเขียนเปนวิชาการมากไป ตองใหคนทั่วไปอานแลวเขาใจไดงาย 

กนกพร จันทรศรีหราชและคณะ (2563) ไดจําแนกองคประกอบเทคนิคของการวิจัยเชิงอนาคต     ไวดั่งนี้  

1. การวิเคราะหแนวโนม หรือ การสํารวจแนวโนม (trend extrapolation) การวิเคราะหแนวโนมเปน

วิธีการที่นิยมนํามาใชในการวิจัยอนาคต วิธีการนี้ ประกอบดวยเทคนิคยอยหลายเทคนิค ซึ่งสวนใหญจะตองอาศัยขอมูล

เชิงประวัติศาสตร (historian data) เทคนิคหนึ่งที่มักจะมีการนํามาใช คือการกําหนดจุดของแนวโนม (potting rand) 

ในเรื่องตาง ๆ และเริ่มสืบสอบขอมูลยอนกลับไปในอดีต 
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2. วิธีเดลฟาย (Delphi For easing) ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟายสามารถสรุปไดดังนี ้

2.1 เปนเทคนิคท่ีมุงแสวงหาขอมูลจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2.2 เปนเทคนิคท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนที่รวมในการวิจัยจะไมทราบวาผูเชี่ยวชาญอ่ืน ๆ เปนใคร  

2.3 ขอมูลที่ไดจากเทคนิคเดลฟายจะมาจากการสอบถาม หรือการใชรูปแบบอื่น ๆ ที่ผูเชี่ยวชาญไมตอง

มาพบกัน  

2.4 การตอบคําถามของผูเชี่ยวชาญจะตองมีการกลั่นกรองหลายรอบ  

2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากเทคนิคเดลฟายจะเปนสถิติเบื้องตน 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิค เดลฟาย สามารถสรุปไดดังนี้   

1. กําหนดปญหาที่จะศึกษา 

2. การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ 

3. การทําแบบสอบถามในกระบวนการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัยจะสงแบบสอบถามให ผู เชียว

ชาญตอบแบบสอบถามจํานวน 4 รอบ ดังนี้ 

3.1 การสรางแบบสอบถามรอบที่ 1 แบบสอบถามฉบับแรกเปนแบบสอบถามปลายเปดและ เปนการ

ถามแบบกวาง ๆ ใหครอบคลุมประเด็นปญหาที่จะวิจัยนั้น 

3.2 การสรางแบบสอบถามรอบที่ 2 ผูวิจัยจะนคําตอบที่วิเคราะหไดจากรอบแรกมาสราง เปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 

3.3 การวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 3 ผูวิจัยจะนคาตอบแตละขอจากการวิเคราะห รอบที่ 2 โดย

พิจารณาจากคาพิสัยระหวางควอไทล 

3.4 การวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 4 ทําตามขั้นตอนหรือวิธีการเดียวกันกับรอบที่ 3 ถาผลการ

วิเคราะหครั้งนี้ปรากฏคําตอบที่ไดมีความสอดคลองกัน 

ขอดีของเทคนิคเดลฟาย 

1. การไมเปดเผยชื่อของผูตอบ ทําใหผูตอบมีอิสรภาพทางความคิดสามารถไดความเห็นจากกลุม

ผูเชี่ยวชาญ จํานวนมาก  

2. การใชวิธีการทางสถิติเพื่อประมวลผล เปนการลดอคติ (bias)ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ 

3. เหมาะสําหรับคําถามยาก ๆ ที่มีหลายมิติ ที่ตองประเมินทั้งขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรและคุณคาทาง

สังคม หรือ คาถามในเรื่องท่ียังขาดองคความรูอยางเพียงพอ เพื่อหาคําตอบในขณะที่จําเปนตองมีการตัดสินใจ 

ขอเสียของเทคนิคเดลฟาย 

1. ใชเวลานานและการลงทุนสูง จึงนิยมทําการสํารวจเพียงสองรอบ  

2. ปฏิสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญผานแบบสํารวจไมเขมขนเหมือนการเผชิญหนา จึงถูกกลาวหาวาการ

สํารวจไดเพียงความเห็นเฉลี่ย ซึ่งอาจไมใชความเห็นที่ดีที่สุด 

3. การสํารวจสิ่งแวดลอม (Environmental Scenting)มักมีการประเมินใน 4 ดาน ประกอบดวย  

3.1 การประเมินความจุดแข็งขององคกร (strengths) 
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3.2การประเมินขอควรปรับปรุงหรือ สิ่งที่เปนจุดออนขององคกร (weaknesses)  

3.3 การประเมินโอกาสของ องคกร (opportunities)และ 

3.4 การประเมินสิ่งที่จะเปนภัยหรือสรางความเสียหายให (threats) 

4. การพยากรณแบบเมตริกซ (Matrix For casting) 

เปนเทคนิคที่แสดงใหเห็นวา แนวโนมหรือเหตุการณตาง ๆ อาจมีผลกระทบตอกัน และกันไดอยางไร 

วิธีการนี้เปนการแยกแยะอนาคตที่มีความซับซอนเปนองคประกอบ ยอย โดยแตละองคประกอบมีอิสระออกจากกัน

และใหองคประกอบแตละอยาง หรือทางเลือกอนาคตแตละอยางมีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะตางๆกัน ชวย

ใหเห็นความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันระหวาง 2 เหตุการณ หรือ 2 สิ่ง 

5. การวิเคราะหผลกระทบแบบไขว (Cross- Impedance’s) 

การวิเคราะหเมทริกซผลกระทบไขว ((postimpact matrix analysis)) เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ ผลกระทบปฏิสัมพันธระหวางสถานการณสองชดใชกันมากในการวิจัย

อนาคต โดยอาจ ทําได 2 แบบ 

แบบที่ 1 การนับจํานวนความถี่ของผลกระทบที่ไดจากขอมูล และใหคําอธิบายวา มีความเขมของ

ผลกระทบระดับมาก ปานกลาง นอย 

แบบที่ 2 เปนการสํารวจความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ถึงความนาจะเปนของ การเกิดผลกระทบ 

แลวคํานวณเมทริกซความนาจะเปน เพื่ออธิบายลักษณะผลกระทบที่ เกิดข้ึน เมทริกซผลกระทบไขวที่ไดแสดง 

ขอดี ของเทคนิคการวิเคราะหผลกระทบแบบไขว  

1. การใชเทคนิคนี้จะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่นําไปสูการกําหนดทางเลือก  

2. เปนกระบวนการตัดสินใจอยางมีระบบมาก มีการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ  

3. ไดขอมูลที่ทําใหสามารถเตรียมการรับสถานการณที่เกิดขึ้นไดลวงหนา 

ขอจํากัด ของเทคนิคการวิเคราะหผลกระทบแบบไขว  

1. เปนกระบวนการเฉพาะบุคคล และหากมีเหตุการณใหมาพิจารณามากอาจจะทําให ผูเชี่ยวชาญเกิด

ความเบื่อ หนายที่ตองใหรายละเอียด  

2. มีปญหาเกี่ยวกับการชี้แจงทําความเขาใจวิธีการที่ใชการกําหนดคาดัชนีผลกระทบ  

3. ไมคอยเหมาะกับการนําไปใชในวงการศึกษากับพฤติกรรม 

6. กงลออนาคต (Future es Wheel) 

เปนเทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณแนวโนม โดยเริ่มปญหา ที่ศูนยกลางแลวจาก

ปญหานี้จะทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ เชื่อมโยงตอไป กงลออนาคตเปนวิธีหนึ่ง ที่นิยมใชของนักอนาคต เพราะวาเปนวิธีการที่

งายมากที่เขาใจถึงความคิดของคนเกี่ยวกับ อนาคต การใชกงลอมาชวยรวบรวมความคิดเกี่ยวกับเหตุการณหรือ

แนวโนมในอนาคต นอกจากนี้แลววิธีการนี้มีความยืดหยุนสาหรับการใชในสถานการณตาง ๆ หลังจากที่ วิเคราะห

แนวโนมหรือเหตุการณท่ีเปนไปได 
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ขอดีของกงลออนาคต  

1. กงลออนาคตเปนวิธีการที่งายและสะดวกที่จะใช คือไมจําเปนตองใชอุปกรณอะไรมากมาย และ

สามารถนาความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและสะดวกซึ่งสามารถนํามาใชได ทุก ๆ จุดในกระบวนการ

ทําวิจัยเชิงอนาคตเพ่ือท่ีเขาใจเหตุการณหรือแนวโนม  

2. สามารถนําไปใชไดตามสถานการณที่แตกตางกันไปและเปนวิธีการที่งายในการตรวจสอบ ความคิด

ของกลุมเก่ียวกับอนาคต  

3. กงลออนาคตสามารถที่จะนํามาใชเพื่อวิเคราะหผลดีผลเสียได 

ขอจํากัดของกงลออนาคต  

กงลออนาคตไมไดเปนวิธีการที่ดีไปกวาวิธีอื่น ๆ ที่ใชรวบรวมขอมูล วิธีอื่นนั้นสามารถ ทําไดแครวบรวม

ความคิดของกลุมหรือบุคลากร เพื่อที่ทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่ง ที่เกิดขึ้น ถาบออลที่มีสวนรวมไมไดใช

หลักวิธีอะไรในการทํากงลอจะทําใหงานนั้นยุงเหยิง และกงลอที่ทําข้ึนมาจะไมชัดเจน 

7. การวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 

อนาคตภาพที่ไดจากการสัมภาษณเพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโนมที่มี ฉันทามติ (Consensus) 

ระหวางผูใหสัมภาษณ จุดออนของวิธีนี้ คือ การขาดระบบ ที่นาเชื่อถือในการพิจารณาแนวโนมที่ไมมีฉันทามต ิ

8. การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชการสัมภาษณรอบแรกแลวตามดวยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เปนเทคนิค

การวิจัยอนาคตชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เนื่องจาก เทคนิคนี้เปนการผสมผสานจุดดี และลบจุดดอยของ

เทคนิควิธีวิจยัที่เปนสากลทั้ง เทคนิค วิธีวิจัย แบบ Delhi และเทคนิควิธีวิจัยแบบ BFR 

ขั้นตอนการทําวิจัยแบบ EDFR  

ขั้นตอนการวิจัย ดวยกระบวนการวิจัย แบบ HDFR โดยสรุป ขั้นตอนสําคัญได 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ (EDFR รอบที่หนึ่ง) 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือสรางเปนเครื่องมือสําหรับทําโดลฟาย  

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม) 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการทําโดลฟาย (EDFR รอบที่สอง สาม.....) 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการเขียนอนาคตภาพ 

 

เปาหมายหลักของการวิจัยเชิงอนาคต 

เปาหมายหลักของการวิจัยเชิงอนาคตมิใชอยูที่การทํางานที่แมนยําเฉพาะเรื่องของอนาคตเปนเรื่องที่ยังไม

เกิดข้ึนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเราไมมีขอเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับอนาคตมีแตเพียงการคาดการณและความคิดเห็น
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เกี่ยวกับ แนวโนมที่ เปนทางเลือกท่ีคาดวาจะมีความเปนไปได(Possible Alternative Trends) เทานั้นแตเปาหมาย

หลักของการศึกษาและวิจัยอนาคตอยูที่ การสํารวจและศึกษาแนวโนมที่เปนไปได หรือนาจะเปนของเรื่องที่ศึกษาให

มากที่สุดเทาที่จะมากได ทั้งที่พึงประสงคและ ไมพึงประสงคเพ่ือหาทางใหแนวโนมที่พึงประสงคเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็

หาทางปองกันและขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดดวยการเริ่มลงมือทําตั้งแตปจจุบัน ดังคํากลาวของนักวิจัยที่วา 

The Future is NOW. 

วัลลภ รฐัฉัตรานนท (2562)เปาหมายหลักเพื่อใชในการคากการณประมาณแนวโนมที่เปนไปไดหรือนาจะเปน

เรื่อง ทีศ่ึกษาใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได ทั้งที่พึงประสงค (Desirable) และไมพึงประสงค (desirable)เพื่อที่จะหา

แนวทาง ทําใหแนวโนมที่พึงประสงคนั้นเกิดขึ้นของประเด็นตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน ในการวางแผนและการบริหารจัดการ 

ปจจุบันไดรับความนิยมอยางมากในเกือบทุกวงการ ไมวาทางธุรกิจ การเมือง การทหาร เศรษกิจ การสาธารณสุข 

การศึกษาและดานอื่น ๆ  

ทรงกรด เหล็กสมบูรณ (2555)  การวิจัยอนาคตนั้นจุดมุงหมายหลักมิใชอยูที่การทํานายที่ถูกตอง หากแตอยูท่ี

การสํารวจและศึกษาแนวโนมที่เปนไปไดหรือนาจะเปนของเรื่องท่ีศึกษาใหไดมาก ที่สุดเทาที่จะมากไดทั้งที่พึงประสงค

และไมพึงประสงค เพื่อที่จะหาทางทําใหแนวโนมที่พึง ประสงคนั้นเกิดขึ้นและปองกันหรือขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงค

ใหหมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญ กับแนวโนมที่ไมพึงประสงคนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ถาหากวาอนาคตที่ไมพึงประสงค

นั้นจะ เกิดขึ้นจริงอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชนโดยตรงตอการ วางแผน การ

กําหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงการกําหนดยุทธวิธี (Strategies) และ กลวิธี (Tactics) ที่จะนําไปสูการ

สรางอนาคตที่พึงประสงค และการปองกันหรือขจัดอนาคตที่ไมพึงประสงค 

พระไพศาล วิสาโลและคณะ (2563) หลักการสําคัญของอนาคตนิยม อยูที่การสรางอนาคตที่พึงประสงค

มากกวาการตามแกปญหาที่เกิดข้ึนความทาทายของมนุษยชาติ อยูท่ีการรวมกันคิดรวมกันสรางสังคมท่ีพึงประสงคใน

อนาคต บนการยอมรับและเคารพความแตกตางที่หลากหลายอยางแทจริง 

ครูบานนอก (2563) กลาวถึงจุดมุงหมายทั่วไปของการวิจัยอยางกวาง ๆ แลวอาจกลาวไดวา ในการทําการวิจัย

ใด ๆ ก็ตาม ผูทําการวิจัยจะมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งใน 2 ประการนี้คือ  

1. เพื่อเพิ่มพูนความรูใหม เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยมีความอยากรูอยากเห็น อยากทราบเหตุผลและ

ปรากฏการณของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน จึงทําการวิจัยเพื่อคนหาคําตอบ สิ่งใดที่พอรูอยูบางก็ทําใหรูและเขาใจดียิ่งขึ้น เปน

การเพ่ิมพูนวิทยาการใหกวางขวางลึกซึ้ง  

2. เพื่อนําผลไปประยุกตหรือใชใหเปนประโยชน จุดมุงหมายของการวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปญหาที่จะตอง

คนควาหาความจริงเพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปแกปญหา หรือประยุกตใชใหเปนประโยชนตอไป 

 

ประโยชนของการวิจัยเชิงอนาคต 

ประโยชนของการวิจัยเชิงอนาคตมนีักวิชาการไดมีนักวิชาการใหแนวทางไวดังนี้ 

Millenium Project(2020)สามารถแบงได 4 ประการ คือ 
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1. มุมมองของคานิยม Values perspective จัดหมวดหมูผลลัพธที่คาดการณไวของเหตุการณที่เกิดขึ้นวา

ดีหรือไมดี ดังนั้นมุมมองดานคุณคาจึงมีแนวโนมที่จะเปนอัตวิสัยสูงเนื่องจากความแตกตางดานคุณคาของแตละบุคคล  

2. มุมมองที่มีเหตุผล Rational perspective เกี่ยวของกับการเลือกใดทางเลือกหนึ่ง คือการตัดสินใจที่

ชี้นําโดยมีขอบเขตที่จะทางเลือกแตละทางตรงตามเกณฑที่กําหนด 

3. การวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสิน Judgement heuristics คือ ความเกี่ยวของกับแนวโนมที่จะเสี่ยง

และพ่ึงพาสัญชาตญาณในการตัดสินใจ 

4. มุมมองของวิทยาศาสตรทางปญญา Cognitive science perspective ในการตัดสินใจขึ้นอยูกับ

กระบวนการคิดแบบอุปนัยและการตัดสินใจอันเปนผลมาจากการวิเคราะหอุปนัยโดยบุคคลตลอดจน programs 

computer ที่เก่ียวของ  

ภาสกร เรืองรอง(2563) ไดกลาวถึง ลักษณะของการวิจัยเชิงอนาคตมี 5 ลักษณะคือ  

1. เวลา มีการระบุชวงเวลา เชน 5 ป 10 ป 25 ป เปนตน 

2. ปญหา ไมใชปญหาในความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง 

3. ทฤษฎี เปนความพยายามที่จะใชและสรางทฤษฎีในการศึกษา 

4. เทคนิคการวิเคราะห ผสมผสานระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตร เชิงพรรณนาและ 

5. การนําผลที่ไดไปใช เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต 

วิมลพร สุวรรณแสนทวี และเมือง สุวรรณแสนทวี (2563)มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

1. ตองการเปลี่ยนความคิดที่วา “ทุกคนกําลังเดินไปสูอนาคตที่ควบคุมไมได” ซึ่งแทที่จริงการเดินไปสู

อนาคตมีหลายหนทางใหเลือกไดสามารถหลบหลีกอนาคตที่ไมพึงประสงคได 

2. ตองการจะขยายแนวความคิดของการพยากรณแบบงาย ๆ ไปสูการอธิบายผลของกิจกรรมอัน

หลากหลาย ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเปนชองทางที่จะทําใหสามารถ กําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ จนเปนผลทําใหสามารถ

วางเงื่อนไขเพ่ือใหเกิดอนาคต  

ณิชชา เบญจพรวัฒนา (2558) ลักษณะของการวิจัยเชิงอนาคตหรือลักษณะของอนาคตศึกษา เปนชวงเวลา

อาจประกอบดวย ชวงแรก 5–10 ป เรียกวาอนาคตระยะสั้น (Short Range Forecasting) เปนระยะของการมอง

อนาคตใกลตัว สวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับปญหาปจจุบัน ชวงที่สอง 10–20 ป เรียกวา อนาคตระยะกลาง (Middle 

Range Forecasting) เปนชวงที่นิยมทําการวิจัยเชิงอนาคตมากที่สุด เพราะสามารถนําผลการศึกษาไปวางแผนปฏิบัติ

ใหเกิดประโยชนได 

ศิวพรกาจันทร (2558) โดยเฉพาะ อยางยิ่งทําใหสามารถเห็นภาพอนาคตขางหนาและวางแผนเพื่อเตรียม

ความพรอมในการดําเนินการ ไปสูอนาคตไดอยางมีเปาหมายที่ชัดเจน มีระบบ ถูกตองมากกวา ไมหลงทาง และมี

ปญหานอยที่สุด ซึ่งประโยชนตาง ๆ จะเปนเสมือนเข็มทิศเพ่ือกําหนดทิศทาง 

จุมพล พูลภัทรชีวิน (2559)กลาววา ประโยชนของการวิจัยเชิงอนาคตใหกรอบสําหรับการตัดสินใจหลาย

รูปแบบ บงชี้ถึงอันตรายและโอกาสตาง ๆ แนะวิธีแกปญหาแบบตาง ๆ ชวยประเมินนโยบายและการปฏิบัติตาง ๆ ชวย

ใหมองเห็น และเขาใจปจจุบันและอดีตดีขึ้น และกระตุนใหมนุษยทําการศึกษาอนาคตอยางมี “สติ” และดําเนินชีวิตใน
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ปจจุบันอยางมีสติ ชวยใหมนุษยเห็นถึงความสําคัญและความสัมพันธของระบบตางๆ ทําใหเกิดความรวมมือ ระหวาง

กันมากขึ้นชวยชี้นําและเสริมสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและความคิด ชวยใหเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เพราะไมติดอยูกับปญหาในอดีตและปจจุบันชวยกระตุนใหมนุษย (ทั้งเด็กและผูใหญ) ใฝหาความรูโดยการ

เปนผูสรางความรูมากกวาเรียนสิ่ง ที่ผูอื่นบอกหรือทํามาแลวแตเพียงอยางเดียวใหแนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่

ผสมกลมกลืนกับแนวโนมในอนาคตอ่ืนๆ เชนใหความสนุก เพลิดเพลิน ใหความทาทาย 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท (2562) เทคนิคเดลฟายมีประโยชนในการประยุกตใช หลายประการดังนี ้

1.เปนเทคนิคท่ีจะไดประโยชนจากพิจารณาเชิงอัตนัยของกลุม 

2.เปนการใหขอมูลของผูเชี่ยวชาญที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย 

3.เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันโดยไมมีการเผชิญหนา ซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

4.เทคนิคเดลฟายเหมาะที่จะใชในกรณีที่กลุมไมสามารถที่จะพบและประชุมรวมกันได เนื่องจากขอจํากัด

เรื่องเวลา คาใชจาย และระยะทาง 

5.เทคนิคเดลฟายเหมาะที่จะใชในกรณีที่สมาชิกของกลุมไมลงรอยกัน และการประชุมในรูปคณะกรรมการ

จะปราศจากความหมายในการแลกเปลี่ยนทัศนะและขอมูล 

6.ในกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะอยางที่ตองการใหคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนถูกเก็บไวเปนความลับ

เชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของบุคคลตางระดับในองคการ 

7.ในกรณีท่ีผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นที่แตกตางไปจากกลุม ก็จะไมไดรับการคุกคามแตอยางใด 

8.ฉันทามติของกลุมไมไดรับอิทธิพลจากกลุมยอยหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูเชี่ยวชาญแตละคนมีอิสระใน

การออกความคิดเห็น 

9.ลักษณะของเทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการทําซ้ํา ซึ่งผลที่ไดในแตละรอบ จะสามารถใชเปนขอมูลใน

รอบถัดไป 

10.เทคนิคเดลฟายมีลักษณะยืดหยุนและสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหาการ

วิจัย 

 

สรุป 

การวิจัยเชิงอนาคต คือศาสตรหนึ่ง ที่วาดวยการดําเนิดการอยางเปนระบบมีแบบแผนที่เปนทั้งเหตุและผล 

วิธีการ กระบวนการและระเบียบวิธีที่ใชในการสํารวจ การศึกษาแนวโนมที่มีความเปนไปไดในอนาคตและเปนงานวิจัยที่

สื่อถึงแนวคิดพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี โดยอิงพื้นฐานขอมูลที่คนพบ สรางกระบวนการศึกษา และสรุปผลขอมูล เพื่อมอง

ถึงเหตุการณในอนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธอยางเปนระบบเกี่ยวกับแนวโนม และประเมินสถานถานภาพในปจจุบัน เพื่อ

บงชี้ผลกระทบและผลตอเนื่องท่ีเปนไปได ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา เขาใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่

มุงศึกษาและวิเคราะหดวยเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร อันจะนําไปสูการควบคุมและผลักดันใหมนุษยนําไปสู

เปาหมาย คือ ภาพอนาคตที่จะเปนและควรจะเปน เลือกที่จะดําเนินการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและหาแนวทางแกไข

ตอไป เปนตน 
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เทคนิคของการวิจัยเชิงอนาคตนั้นเปนการคาดการณหรือคาดคะเนในแนวโนมเชิงปริมาณ บนพื้นฐานขอมูลที่มี

อยูจริง การวิจัยอนาคต วิธีการนี้  ประกอบดวยเทคนิคยอยหลายเทคนิค ซึ่งสวนใหญจะตองอาศัยขอมูลเชิง

ประวัติศาสตร (historian data) เทคนิคนี้มักจะมีการนํามาใช คือการกําหนดจุดของแนวโนม (potting rand) ในเรื่อง

ตาง ๆ และเริ่มสืบสอบขอมูลยอนกลับไปในอดีตผูวิจัยจะตองหาวิธีและคัดเลือกกลุมผู เชี่ยวชาญ ที่มีความรู

ความสามารถและความชํานาญในเรื่องที่จะศึกษา โดยปกติจะมีประมาณตั้งแตสิบกวาคนขึ้นไปอาจถึงรอย ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับจุดมุงหมายการวิจัย ความซับซอนของเรื่องท่ีศึกษา เวลา และงบประมาณโดยทั่วไปมักจะอยูในรูปของแบบสอบถาม

หรือการสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยเริ่มปญหา ที่ศูนยกลางแลวจากปญหานี้จะทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ เชื่อมโยงตอไป กง

ลออนาคตเปนวิธีหนึ่ง ที่นิยมใชของนักอนาคต เพราะวาเปนวิธีการที่งายมากที่เขาใจถึงความคิดของคนเกี่ยวกับ 

อนาคต การใชกงลอมาชวยรวบรวมความคิดเกี่ยวกับเหตุการณหรือแนวโนมในอนาคต นอกจากนี้แลววิธีการนี้มีความ

ยืดหยุนสาหรับการใชในสถานการณตาง ๆ หลังจากที่ วิเคราะหแนวโนมหรือเหตุการณท่ีเปนไปได 

เปาหมายหลักของการวิจัยเชิงอนาคต คือสิ่งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค เพื่อที่จะหาทางทําใหแนวโนมที่

พึง ประสงคนั้นเกิดขึ้นและปองกันหรือขจัดแนวโนมที่ไมพึงประสงคใหหมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญ กับแนวโนมที่ไม

พึงประสงคนั้นอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดขึ้นเมื่อมีปญหาที่จะตองคนควาหาความจริงเพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไป

แกปญหา หรือประยุกตใชใหเปนประโยชนตอไป 

ประโยชนของการวิจัยเชิงอนาคต นั้นมีมุมมองดานคุณคาของแตละบุคคล เกี่ยวของกับทางเลือกใดทางเลือก

หนึ่ง โดยมีขอบเขตที่จะเลือกตรงตามเกณฑท่ีกําหนดในการตัดสินใจ เปนผลมาจากการวิเคราะห ชวงเวลา ปญหา หลัก

ทฤษฎี วิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อประกอบการวางแผน แนวความคิด ไปสูการอธิบายผลของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชนของการวิจัยเชิงอนาคต ทําใหสามารถเห็นภาพอนาคตขางหนา ไดอยางมีเปาหมาย มีระบบ ไมหลงทางและมี

ปญหานอยที่สุด ชวยใหเขาใจปจจุบันและอดีตดีขึ้น เพิ่มทางเลือก ชวยใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วตอการดํารงชีวิตบนโลกที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยอาจกลายไปเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ

ตอมา อดีต อาจจะไมไดผลในอนาคต เพราะสภาพการณมันเปลี่ยนไป กระตุนใหมนุษยทําการศึกษาอนาคตอยางมี สติ 

และดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางมีสติ 
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เรียนการสอนของเรียนโรงเรียนระหวางโรงเรียนสังกดั (สพฐ.) กับสังกัด (กทม.) และเพ่ือศึกษาความเหลื่อมล้ําของการศึกษา

ของนักเรียนระหวางโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด (กทม.) โดยใชวิธีการวิจัยแบบกระบวนการวิจัยแบบการสัมภาษณ

เชิงลึก Indepth Interview โดยมีประชากรกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.)และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนสังกักรุงเทพมหานคร (กทม.)กลุมตัวอยางผูใหขอมูลจํานวน 15 คน โดย

แบงเปนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 8 คน และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวน 7 คน โดยเปนการดําเนินการสนทนาทีละคนโดยการสนทนาทาง

โทรศัพท ใชระยะเวลาประมานคนละ 10 นาที โดยไดมีการขออนุญาตในการบันทึกเสียงในระหวางการสนทนา,การจด

บันทึกและสังเกตุจากน้ําเสียงที่สัมภาษณโดยมีผูชวยวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนาในแตละครั้ง 

 ซึ่งผลการวิจัยพบวาผลการวิจัยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยในรูปแบบประเด็นหลักเพื่อที่จะตอบวัตถุประสงคที่

ตองการศึกษาทั้งหมด 3 ประเด็น คือการเรียนการสอนของทั้งสองสังกัด พบวา 

  1. เปนหลักสูตรการสอนตามกระทรวงที่เหมือนกัน  

  2. สภาพแวดลอมในหองเรียนและนอกหองเรียนลวนมีสวนเกี่ยวของกัน  

  3. ความเหลื่อมล้ําดานสภาพแวดลอมสื่อการเรียนรูและสภาพแวดลอมอยางอื่น เชน เนื้อที่เอื้ออํานวยในการ

ทํากิจกรรมอื่น ๆที่ไมใชเรื่องการเรียนและสังคมในหองเรียนและนอกหองเรียนนั้นที่ดีกวาที่จะหลอหลอมนักเรียนใหมี

ความรูความสามารถ 

คําสําคัญ: โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครความแตกตาง 

 

 

 
1 
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บทนํา 

 ปจจุบันรูปแบบการศึกษาในประเทศมีหลายสังกัดหลายรูปแบบและแตละแบบอาจจะมีการจัดการบริหาร

แผนงานที่แตกตางกันออกไปสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เปนอีกหนึ่งสังกัดที่มาความสําคัญใน

ระบบการศึกษาไทยมีโรงเรียนรวมสังกัดครอบคลุมทั้งประเทศเปนสังกัดขนาดใหญที่สุดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)อยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการคอยสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในวัย

เรียนทุกคนไดมีคุณภาพการศึกษาที่เขาถึงในหลายพื้นที่ โครงสรางขององคกรมีรูปแบบขนาดใหญแบงกันทํางานใน

หลายดานแบงเปน 4 ฝายหลักในการทํางานเชนสํานักอํานวยการสํานักคลังและสินทรัพยสํานักติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักทดสอบการศึกษาโดยฝายสํานักทั้งหมดนี้ก็จะแบงการทํางานที่แตกตางกันออกไป

ตามหนาที่ของแตละฝายที่ไดรับมอบหมาย 

 จากขางตนในเนื้อหาของรูปแบบหนาที่การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในสังคม

สวนใหญจะนิยมใหลูกศึกษาในโรงเรียนของสังกัดเอกชนและสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.)เพราะมีความเชื่อในคานิยมตางๆในระบบการศึกษาที่วาหากสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่อยูในสังกัดเอกชน

หรือสพฐ.นั้นมีสิทธิในการเรียนตอในอนาคตที่มากกวาเรียนโรงเรียนในสังกัดกทม.และมองวาโรงเรียนที่อยูในสังกัดของ

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคนั้นอาจจะดอยประสิทธิภาพมากวาแตในความเปนจริงนั้นปจจุบันโรงเรียนในสังกัดของ

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร(กทม.)ไมไดดอยไปกวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.)อาจจะมีงบประมาณตอนักเรียนที่ศึกษาในสังกัดสูงกวาสังกัด(สพฐ.)ในสวนของงบประมาณสังกัด(กทม.)ดู

เหมือนวาจะงบประมากในการพัฒนาคุณภาพดานตางๆจะสูงกวาสังกัด(สพฐ.)ในเรื่องของบุคลากรที่ทํางานในสองสังกัด

ในเรื่องสวัสดิการอาจจะมีความเหลือมล้ําเกิดขึน้ไดหากมองขอแตกตางในรูปแบบบริหารจัดการของตัวสังกัดโดยรวมทั้ง

สองสังกัดก็มีทั้งขอดีท่ีแตตางกันไปแตในอีกสวนหนึ่งก็อาจจะเปนเพราะตัวของพอแมที่ตองการจะใหลูกไดอยูไดเรียนใน

ที่ดีก็เหมือนกับเปนวาการกระทําอยางนั้นเปรียบเหมือนการซื้อสังคมใหลูกไดอยูเพราะฉะนั้นในจึงมองเห็นในเรื่อง

ปญหาตางๆ ที่เกิดทั้งสองสังกัดระหวาง(สพฐ.)และ(กทม.)วาจะมีขอเปรียบเทียบความเหลือมล้ําในสวนไหนและมีขอเสีย

ขอดีแตกตางกันอยางไรจึงตองเกิดการหามิติในแตละขอแตกตางในแตละสวนแตละดานเพื่อทําการปรับเปลี่ยนในสวน

นั้น 

 วิจัยนี้จะสามารถทําใหเห็นถึงความแตกตางในการจัดการระบบภายในองคกรหรือโรงเรียนการจัดการความรูและ

การถายทอดไมวาจะเปนกลยุทยตางๆของบุคลากรที่มีคุณภาพภายในองคกรหรือโรงเรียนและสังคมภายในและ

ภายนอกโรงเรียนทั้งสองสังกัดซึ่งการวิจัยนี้ก็จะทําใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการศึกษาระหวางสองสังกัดที่มี

วัตถุประสงคเดียวกันแตมีความแตกตางทางดานการจัดการบริหารและคานิยมในสังคมที่ตองเรียนโรงเรียนภายในตัว

เมืองหรือในกรุงเทพในระหวางคนชนบทที่เรียนโรงเรียนนอกเมืองนั้นมีความแตกตางทางดานความคิดหรือความรู

อยางไรและบุคลากรหรือครูผูสอนนั้นมีคุณภาพความรูมากนอยเพียงใดเพื่อที่จะหาขอแตกตางระหวางสองสังกัด

การศึกษาที่ผูใหญในบานเมืองเรานั้นนิยมใหศึกษาจนเกิดเปนคานิยมในการที่จะเรียนโรงเรียนชื่อดังเปนที่นิยมของคน

ในสังคมทั้งที่มีการใชหลักสูตรการศึกษาเดียวกันมีการใชนโยบายที่คลายคลึงกันและสุดทายคือมีวัตถุประสงคที่สอน

หนังสือหรือมอบความรูใหกับนักเรียนและวิจัยนี้ยังศึกษาไดถึงความนิยมวาทําไมถึงตองเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือ
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เปนเพียงเพราะเปนการซื้อสังคมใหกับลูกหรือการที่โรงเรียนมีมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากกวาหรือเพียงเพราะวาปจจัย

ความเหลือมล้ําทางสังคมหรือรายไดหรือโอกาสหรือเปนการที่โรงเรียนนั้นอยู ใกลบานและการเปดสอบของ

สถาบันการศึกษาที่เปดสอบในแตละปของโรงเรียนตางๆที่เปดสอบแลวมีนักเรียนมาสมัครเกิดกวาโควตาทางโรงเรียน

นั้นมีการจัดการปญหาหรือมีนโยบายหรือวิธีการจัดการอยางไรกับนักเรียนที่สอบไมผานและโรงเรียนที่อยูนอกเมืองมี

นโยบายการจัดการอยางไรที่สงเสริมใหนักเรียนนั้นเขามาสมัครเรียนและมีการพัฒนาขีดความสามารถอยางไรและมีการ

ใชเทคโนโลยีที่เขามาใชรวมกับการเรียนการสอนระหวางโรงเรียนสองสังกัดวามีคุณภาพการแตกตางมากนอยเพียงใด

รวมไปถึงการจัดการของโรงเรียนสองสังกัดที่มีนโยบายการจัดการกับนักเรียนที่มีผลการเรียนไมพึงประสงคระหวาง

โรงเรียนสองสังกัดนั้นวามีการใชแผนหรือนโยบายอยางไรในการสงเสริมใหนักเรียนทุกคนนั้นจบออกมาอยางมีคุณภาพ

และสามารถนําความรูที่ใชนั้นไปสามารถตอยอดนํามาใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปใชในการคนควาหาความชอบของ

ตัวเองเพ่ือท่ีจะนําไปใชในการเรียนตอในระดับมหาลัยไดเพื่อที่จะจบออกมาเปนพลเมืองที่มีคุณภาพดานสังคมและดาน

ความคิดท่ีสรางสรรคและการนําเอาความรูนั้นสรางเปนเทคโนโลยีใหมๆเปนกําลังหลักในการพัฒนา 

ประเทศชาติตอไปในอนาคต 

 

ระเบียบและวิธีการวิจัย 

สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ตามโครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้

คณะผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative research) โดยใชกระบวนการวิจัยแบบการสัมภาษณเชิงลึก Indepth Interview อันประกอบ

ไปดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยแบบการสัมภาษณเชิงลึก Indepth 

Interview โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) และโรงเรียนสังกัด(กทม.) โดยการกําหนด

คําถามเพื่อที่ตองการใหกลุมตัวอยางนั้นถามตอบในประเด็นที่สนใจเพื่อที่จะไดนําคําตอบของแตละโรงเรียนตางสังกัด

นั้นไดนํามาเปรียบเทียบดังกลาวขางตนมาใชในการดําเนินกระบวนการวิจัยอันมีสาระสําคญัโดยสรุปดังตอไปนี้ 

 1.1 การวิจัยแบบสัมภาษณเชิงลึก IndepthInterview 

     สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชกระบวน

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนการวิจัยแบบสัมภาษณเชิงลึก หรือ Indepth Interview 

โดยเบื้องตนทางคณะผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) 

โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวย กระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดย

การทบทวนแนวความคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเริ่มตนจากการศึกษาขอความคิด

เบื้องตนเก่ียวกับแนวความคิดในทาง  

      1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กทม.)  

      3. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

      4. วิจัยที่เกี่ยวของ 
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การเก็บขอมูล 

 สําหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกระบวนการ

หรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 3 ลักษณะ อันไดแก กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณโดยกระบวนการเก็บ

รวบรวมขอมูลดังกลาวเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอันมี

สาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและขอมูลจากสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

   สําหรับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาและขอมูลจาก

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจากทางสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชนรวมทั้งแหลงขอมูลจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของโดยเฉพาะแหลงขอมูลทางเว็บไซตที่ปรากฏบนอินเตอร

เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลจากเอกสารทาง

วิชาการรายงานการศึกษาวิจัยและผลงานวิจัยประเภทตางๆเปนตน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบหรือสราง

แบบสัมภาษณเจาะลึกรวมทั้งเพื่อนํามาใชเปนสวนประกอบในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลในการวิจัย

ในสวนตอไปนี้ 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก IndepthInterview 

             สําหรับแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก หรือ Indepth Interview 

นั้น ทางผูวิจัยไดกําหนดแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากองคกรหรือบุคคล

ที่ปนตัวแทนของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้เพื่อขอสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการซึ่งจะเปนนัก

เรียนที่มีสวนสําคัญในการทําวิจัยครั้งนี้  

อยางไรก็ตาม ในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก หรือ Indepth Interviewนั้น ทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการบันทึกข

อมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและการบันทึกเสียงของผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณโดยการขออนุญาตจากผู

มีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณกอนทําการบันทึกเสียงหากไดรับอนุญาต เพื่อนํามาใชในกระบวนการตรวจสอบและ

ตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได 

สรุปผลการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

“สภาพแวดลอม/พฤติกรรมในหอง” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “คิดวาทุกคนเกงครับในหองทุกคนก็ตั้งใจเรียนถึงแมจะ

หลับบางเลนบางแตก็ทุกคนมีความรูทุกคน” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวา

ทุกคนนั้นไดมีการใหขอมูลเกี่ยวกับ ภายในหองนั้นมีความสัมพันอันดีและเพื่อนทุกคนั้นสนิทกันจึงทําใหเกิดบรรยากาศ

ของการสงเสริมการเรียนรูเนื่องจากทุกคนนั้นมีการทําหนาที่ของตัวเองและโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้นมีสังคมเพื่อนพองที่

แนนหนาและสนิทสนมกัน 
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 2. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

“สภาพแวดลอมในโรงเรียนหอง” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่โรงเรียนนั้นสงเสริมการ

เรียนรูและสงเสริมใหมีกิจกรรมอยูสม่ําเสมอ” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวา

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้นกวางขวางมีระบบท่ีแนชัด กวาง และสะอาด ซึ่งทําใหไดเปรียบตอการทํากิจกรรมแตก็มีขอเสีย

ดานการควบคุมที่อาจจะไมทั่วถึง 

 3. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ “ระบบ

การเรียนการสอน” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “มีการเขาแถวที่สนามบอล โรงเรียนจัดตารางสอนใหเดินเรียนตามตึก” 

ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้น มีตึกหลายตึกจึงทําให

ตองมีการเดินเรียน เนื่องจากจําเปนตองใชทรัพยากรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนซึ่งขอเสียก็คือการเดินเรียนอาจทําให

เสียเวลาในการเดินทางได 

 4. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

“คุณลักษณะครูที่ดี” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “คุณครูมีความรูความสามารถจริงและมีการเตรียมสื่อการเรียนการ

สอนทุกครั้งที่เรียน” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้น 

มีครูที่มีการรูหนาที่มีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณที่ดขีองครูและความสนิทกันระหวางครูและนักเรียนจึงทําใหมีการที่

พูดคุยไดแตระเรื่องจึงทําใหนักเรียนนั้นผอนคลายและไมเครียด 

 5. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

“ปญหา” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “บางคนหนีเรียนตามมุมโรงเรียนเพราะเนื้อที่โรงเรียนนั้นใหญทําใหควบคุมไม

หมด เรื่องกฎระเบียบที่เครงเกินไป” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียน

สุรศักดิ์มนตรีนั้น มีเนื้อที่ใหญและเห็นดวยที่ยากตอการควบคุมซึ่งก็ทําใหงายตอการหนีเรียนและระบบของโรงเรียนนั้น

ที่เครงท่ีไมสามารถไวผมไดและใสถุงเทาสั้นไมได ซึ่งก็อาจทําใหนักเรียนนั้นเกิดการตอตานและเครียดและเสียการเรียน 

 6. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

“คาใชจาย” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “อาหารและขนมในโรงเรียนมีขายเยอะครับและราคาก็ไมแพงเกินครับ” 

ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้น มีโรงอาหารที่ใหญ

รานอาหารเยอะซึ่งไมมีการเอาเปรียบผูบริโภคในโรงเรียนและเปนการสงเสริมการใชเงินไมฝุมเฟอยซึ่งควรเปนนิสัยที่

เด็กรุมใหมควรมี 

 7. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์นตรี ในสังกัด(สพฐ.) ทั้ง 8 คนไดมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 

“ขอเสนอแนะ” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “พัฒนาอุปกรณพวกโตะครับมันเกาและพังบางและอยากใหเพิ่มกิจกรรม

ลดการบาน” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั้น มีโรง

ซอมที่อยูในโรงเรียนแตยากตอการเคลื่อนยายเพราะวาไกลจากตึกที่เรียนจึงทําใหยากตอการเปลี่ยนใหม เรื่องการลด

การบานและเพิ่มกิจกรรม ทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็ไดมีการพยายามเพิ่มกิจกรรมตางๆทั้งกิจกรรมกอนเรียนและ

กิจกรรมกีฬาสีทุกวันศุกร 
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จากผลการศึกษาของกลุมตัวอยางนักเรียนจํานวน 7 คน ในโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรซึ่งอยูในสังกัด

(กทม.) มีประเด็นตางๆ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 1.) กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “สภาพแวดลอมในหอง/ในโรงเรียน” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “เปนโรงเรียนที่เนนกีฬาแตก็มีการเรียน

ดวยในโรงเรียนก็มีนักกีฬาและนักเรียนทั่วไป” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวา

โรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น เปนโรงเรียนที่เนนการกีฬามากและเปนโรงเรียนการกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เนนกีฬาทุกชนิดและก็เนนวิชาการเรียนเหมือนโรงเรียนทั่วไป โดยคัดนักเรียนจากตางจังหวัดหรือนักเรียนที่มี

ความสามารถมาเรียนฟร ี

 2.) กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “จุดเดนของโรงเรียน” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “นักเรียนมีความสามารถเดนดานกีฬา”ผูจัดทํานั้นไดมี

การหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น ทุกคนบอกเปนเสียงเดียวกัน

วาเปนโรงเรียนที่เนนไปดานกีฬามีสนามซอมที่ใหญก็คือสนามกีฬาไทย-ญี่ปุน ซึ่งเปนสนามเปดใหประชาชนเขามาออก

กําลังกายได ซึ่งก็ทําใหนักเรียนนั้นมีความสามารถในดานกีฬา 

 3. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “ระบบการเรียนการสอน” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “ก็เรียนที่หองวิชาก็จะเรียนที่อื่นตามรายวิชาและ

ตารางสอนก็เบงเปนสายการเรียนดวยของผมก็จะเปนไทยสังคม”ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง

คนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น มีลักษณะที่เล็กกวาโรงเรียนในระแวกนั้นทําใหตองเรียนที่

หองเรียนตามปกติซึ่งจะเปนการจัดตารางสอนที่โรงเรียนนั้นจัดการเรียนการสอนให 

 4. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “คุณลักษณะของครูที่ดี” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “คิดวาเปนการเรียนการสอนที่จริงจังครับและครูมี

ความรูและทักษะการสอนที่ดีครับและสารถปรึกษาไดทุกเรื่องเลยครับ” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุม

ตัวอยางคนอ่ืนๆจึงไดพบวาโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น มีความสนิทกันกับครูผูสอนเพราะวาเปนการฝกกีฬา

กันกับครูอยูแลวทําใหมีความรูสึกที่เหมือนกับครอบครัวเพราะเปนเด็กตางจังหวัดคัดตวัเขามาเปนนักกีฬาโรงเรียน 

 5.กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “ปญหา” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “ซอมกีฬาหนักทําใหบางครั้งตื่นสายบางครั้งเกิดอาการบาดเจ็บทํา

ใหเขาเรียนไมทัน”ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียน

วิชากรนั้น มีความจริงจังกับการซอมอยูแลวจึงทําใหนักเรียนนั้นเกิดความเหนื่อยลาและไมทันการเรียนและทําการบาน

ไมเสร็จตามเนื้อหาที่เรียนไมทัน 

 6. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “คาขนม/คาอาหาร” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “เพียงพอเพราะท่ีอยูอยูหอฟรีนักกีฬามีขาวเลี้ยง เงินที่ได

เปนรายเดือน สวนมากซื้อของกินที่ตลาด” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงไดพบวา
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โรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น มีความใกลกันกับตลาดดินแดงและคาอาหารนั้นไมแพงสวนมากท่ีจายนั้นเปนการ

จายคาสมุดหนังสือเปนสวนใหญ 

 7.  กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “ขอเสนอแนะ” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “อยากใหลดแบบฝกหัดลงครับและอยากใหโรงเรียนพัฒนา

พวกสภาพแวดลอมตางๆพวกความสะอาดไรพวกนี้” ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคนอื่นๆจึงได

พบวาโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น เปนโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนและนักกีฬาทําใหไมสามารถทิ้งการเรียนไดทํา

ใหนักกีฬานั้นเรียนไมทันและนักเรียนที่เหลือนั้นบางทีเกิดความไมสนิทสนมกันกับเพื่อนในหอง 

 8. กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากร  ในสังกัด (กทม.) ทั้ง 7 คนไดมีการใหขอมูลที่

เกี่ยวของกับ “หนาที่/ตารางชีวิต” ยกตัวอยางขอมูลที่ได เชน “ทุกคนรูหนาที่วาตองทําอะไรบางคนเปนนักกีฬาก็ตอง

เรียนซอมดวยเหมือนผมที่ตองรูหนาที่พักก็เวลาเลนก็จริงจัง”ผูจัดทํานั้นไดมีการหาขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางคน

อื่นๆจึงไดพบวาโรงเรียนวิชูทิศและโรงเรียนวิชากรนั้น ทุกคนนั้นรูหนาที่เวลาซอมก็ซอมเวลาเรียนก็เรียนแตไมทิ้งการ

เรียนเพราะเปนหนาที่หลักท่ีทิ้งไมไดซึ่งตองมีความรับผิดชอบทุกคนไมงั้นเรียนไมจบ 

สรุปผลวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

รวม สวล.

ภายใน

โรงเรียน 

สวล.

ภายใน

หองเรียน 

สวล.

ภายนอก

โรงเรียน 

ราคา

สินคา

อาหาร 

อุปกรณ

การเรียน 

กฎระเบียบ ความรู

ความสามารถ 

Valid 15 15 15 15 15 15 15 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4.40 4.60 4.33 4.73 4.27 4.07 4.80 

Std.Deviation 0.507 0.507 0.488 0.594 0.704 0.704 0.414 

 
สรุปผล 

 จากผลการศึกษาวิจัย“การศึกษามิติของความแตกตางระหวางโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)กับโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร(กทม.)”ครั้งนี้ มีประเด็นในการนํามาอภิปราย ดังตอไปนี ้

 1.สําหรับการเปรียบเทียบระหวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.)สิ่งที่ทําให

ประสบความความสําเร็จของบุคลากรภายในโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ตามระดับ

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในภาพรวม พบวา มีสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนภายในบริเวณโรงเรียนที่มี

ลักษณะที่ดบีุคลากรภายในโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เห็นดวยอยางยิ่ง สอดคลอง

ทฤษฎีสกินเนอร (Skinner, cited in Gredler, 1997, p.69) ศึกษาเรื่องการเรียนรูที่อธิบายการเรียนรูวาเกิดจากการวาง

เงื่อนไขของสิ่งเราซึ่งผูเรียนตองลงมือกระทําหรือปฏิบัติเพื่อหาทางแกปญหาจึงจะไดรับผลที่พึงพอใจถามีการเรียนรู

เกิดข้ึนจะสังเกตไดวามีการตอบสนองเพ่ิมขึ้นเม่ือไมมีการเรียนรูอัตราการตอบสนองจะลดลง 
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 2.ในดานปจจัยความแตกตางพฤติกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนระหวางโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด

(กทม.) พบวามีระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระหวางโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.)ที่มีลักษณะ

คลายคลึงกัน บุคลากรมีการดําเนินชีวิตในลักษณะที่เรียบงายทั้งในโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.)  แตสิ่งที่ทําให

พฤติกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.) คือในดานสิ่งแวดลอม เชน ขยะที่สงกลิ่นรบกวน

ในการดําเนินชีวิตและการจัดการชีวิตของนักเรียนของแตละบุคคลทําใหพฤติกรรมการเรียนการสอนแตกตางกันออกไป

ตามลักษณะที่เกิดขึ้น เชน การเลนกันในหองเรียนของนักเรียน สอดคลองกับ ผลการศึกษาของทฤษฎีความแตกตาง

ระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) โดยความแตกตางนี้ยังขึ้นอยูกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหมี

พฤติกรรมการสื่อสารและการเลือกเปดรับสารที่แตกตางกัน 

 3.ในดานศึกษาความเหลื่อมล้ําของการศึกษาของนักเรียนระหวางโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.) พบวา 

ความเหลื่อมล้ําของโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.)เกิดจากขาดการสงเสริม สนับสนุนในการใหนักเรียนนั้นมี

ทักษะในดานตางๆของทั้ง 2 โรงเรียนที่แตกตางกันทั้งในดานกีฬาและดานวิชาการ รวมไปถึงคานิยมในการเขามาศึกษา

ของโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด(กทม.)ที่แตกตางกัน   ซึ่งสะทอนใหเห็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)กับสังกัด

(กทม.)ไดรับอากาสที่ดีแตกตางกันสอดคลองกับผลการศึกษาทฤษฎีของแนวคิดความยุติธรรมทางสังคมของแพทริค ได

มอนด (Patrick Diamond) และนักสังคมวิทยา แอนโธนี กิดเดนส (Anthony Giddens) ความมั่งคั่งและ

ความกาวหนาทั้งหลายในสังคมไมไดเกิดจากความสามารถของคนที่มีฐานะดีเพียงอยางเดียว แตทุกคนในสังคมลวนมี

สวนสรางทั้งสิ้น ไมวาเราจะมองเห็นหรือไมก็ตาม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรื่อง“การศึกษามิติของความแตกตางระหวางโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)กับโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร(กทม.)”สําเร็จไดดวยการสนับสนุนจากคณะผูบริหารและคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและผูที่ใหขอมูลการวิจัยทุกทาน 

ทั้งนี้คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและคณาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

ขอขอบพระคุณผูบริหาร เจาหนาที่ และผูที่ใหขอมูลการวิจัยทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนในการเก็บขอมูลอยางดียิ่ง 

รวมถึงน้ําใจที่ไดอนุเคราะหแกทีมนักวิจัยที่ลงพื้นที่เก็บขอมูล 

ทายสุดนี้ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทํางานวิจัยในครั้งนี้แดสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งสนับสนุน

กระบวนการทํางานจนประสบผลสําเร็จดวยความสมบูรณ 

 

เอกสารอางอิง 

กมลฉัตร กลอมอิ่ม. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย การจัดการเรียนรูแบบ

 บูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูแบบปกติสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4. 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 796 
 

พระมหาคชา ปราณีตพลกรัง. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคํา  

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนองระหวางวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กับวิธี

สอนแบบปกต.ิ 

จิรัชญา ทิขัตติ. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาภาษาไทยที่

 ไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ เอส ทีเอ ดี (STAD)  และการสอนแบบ ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี. 

ดร.นงนุช โรจนเลิศ. (2557). การวิจัยเรื่องการศึกษาแหลงการเรียนรูและทักษะทางสังคมของนักศึกษาคณะ

 ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นิศารัตน แสงรี. (2559). การเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑของสํานักงาน รับรองมาตรฐาน

 และประเมินคุณภาพการศึกษาระหวางโรงเรียนพระราชทานกับโรงเรียนไมไดรับรางวัพระราชทาน. 

มัทนิญา แซฉั่ว. (2558). การเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินธุรกิจระหวางการจางพนักงานประจํา หรือวาจางผู

 รับจางชวง (Outsourcing) ในสวนงานของงานปฏิบัติการดานพิธีการศุลกากร. 

ดร.มาเรียม นิลพันธ. (2557). การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบัน 

 ภาษาอังกฤษตาม โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ

มูลนิธิเทมาเส็ก และSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร. 

สุณิสา เกียวกุล .  (2559) .  การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว. 

Gredler, M. E. (1997). Learning and instruction: Theory into practice (3rded.). New 

 Jersey: Prentice-Hall. 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 797 
 

ทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ 

The Attitude of the general public towards the homeless group in the public space. 
 

ศุภกานต พิคิ้ว1*, อรนุชาวรรณ ดวงใจ1 และ พรรธิดา แสงใจดี1 

Supakan Phikhiw1*, Oranuchawan Duangjai1 and Phanthida Saengchaidi1 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ เปนการสัมภาษณผาน

โปรแกรมGoogle From จากประชาชนทั่วไปที่ใชสื่อออนไลนในการตอบคําถาม วิเคราะหขอมูลจากการถอดแบบ

สัมภาษณจากโปรแกรม Google From ดวยการเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําผลที่ได

จากประชาชนมานําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหผลการวิจัยพบวา ประชาชนทั่วไปใหความสนใจกลุมคนไรที่พึ่งวา

เปนคนที่ไมมีญาติ ใชพื้นที่สาธารณะเปนที่อยูอาศัย ประชาชนมีความคิดเห็นในเรื่องของการชวยเหลือที่กลุมคนไรที่พึ่ง

ควรจะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานหรือสถานคุมครองที่เกี่ยวของ ในสวนของการรับรู และความเขาใจของ

ประชาชนที่มีต อหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นพบวาประชาชนมีการรับรูเกี่ยวกับสถานคุมครองคนไรที่พึ่งนอยมาก 

เนื่องจากสถานคุมครองคนไรที่พึ่งมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขาวสารนอย ทําใหประชาชนสวนมากไมมีการรับรู 

หรือความเขาใจเกี ่ยวกับสถานคุมครอง โดยประชาชนใหขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการจัดการการดูแล

ชวยเหลือแกคนไรที่พึ่งไปยังภาครัฐในอนาคต ซึ่งประชาชนทั่วไปตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาใหการชวยเหลือ

และดูแลคนไรที่พึ่งอยางจริงจังและเปนแบบแผนเพื่อจะทําใหกลุมคนไรที่พึ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไดรับการชวยเหลือที่แทจริง 

และตองการใหหนวยงานภาครัฐเปนตัวขับเคลื่อนของการพัฒนาในเรื่องของนโยบายและเพื่อกอใหเกิดประโยชน

แกคนไรที่พึ่งในอนาคต 

คําสําคัญ : ทัศนคติ ประชาชน กลุมคนไรที่พึ่ง  
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Abstract 

 A study of public attitudes towards homeless groups in public spaces is an interviewwhich 

conducted through Google Form program answered by the general public who use online media to 

answer questions. Data analyzed from the interview transcript from the Google Form program with 

content analysis techniques and the results from the public were presented by descriptive method. 

The result shows that general public has interest in the defenseless group as people without 

relatives and people who public space as a residence. The public has an opinion on the help that 

these homeless should be assisted or received by the relevant protection agency or facility. As for 

the perceptions and understanding of the people towards the relevant agencies, it was found that 

the public had very little knowledge of the Homeless Protection Center because the shelter of the 

homeless produce less information for outsider so most people are unrecognized or having less 

understanding of protection centers. The public has given suggestions as a guideline for the 

management of care and assistance for the homeless to the government in the future that 

government agencies should seriously and formally help and care for the homeless in order to 

make this homeless group live a better life and receive literal help. Moreover, the public requires 

government agencies to be the drivers of policy development and to benefit the homeless in the 

future. 

Keywords:  attitudes, public, homeless group 

 

คํานํา 

ในอดีตสถาบันครอบครัวของคนไทยเปนสถาบันครอบครัวขนาดใหญมีการอยูรวมกันหลายคน ซึ่งในปจจุบัน

สถาบันครอบครัวของคนไทยนั้นมีขนาดเล็กลง มีความสัมพันธในครอบครัวนอยและเปราะบาง เกิดปญหาการหยาราง

สูงขึ้น ปญหาเศรษฐกิจสงผลกระทบใหครอบครัวเกิดความยากจน มีหนี้สินมากขึ้นทําใหตองไปประกอบอาชีพไกลจาก

ภูมิลําเนาเดิม ประชาชนตองเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตเพื่อใหตนเองและครอบครัวอยูรอด ปจจัยเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ทํา

ใหครอบครัวขาดพลังในการดูแล สมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิการทางจิต ซึ่งไมสามารถจะเปนกําลัง

การผลิตของครอบครัวและเปนภาระของครอบครัว จนกลายเปนคนที่ถูกทอดทิ้งจนกลายมาเปนคนไรที่พึ่งซึ่งจะ

ใชพื้นที่สาธารณะในการอยูอาศัย และสงผลไปยังประชาชนที่ใชพื้นที่สาธารณะในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง สงผล

กอใหเกิดทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก ความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง หนึ่งที่เปนผลมาจากประสบการณ หรือ

สิ่งแวดลอม ความรูสึกและความคิดดังกลาวเปนไปในทางชอบ หรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยอันมีแนวโนมที่จะ

ใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา และการกระทําตอสิ่งนั้นๆ ทั้งในทางสนับสนุนหรือตอตานของประชาชนรวมทั้งกลุ มคนไรที่

พึ่ งที่ ใ ชพื้ นที่ ส าธ ารณะในการอยู อ าศั ย ( เ ชิ ดศักดิ์  โ ฆวาสิทธิ์ ,  2536 :20 )กลุ มคนไรที่ พึ่ ง ไม ไดนอนใน

ที่ ส าธ ารณะเพื่ อจ อ งจะลักข โมย  ชิ งทรัพย  ก ออาชญากรรม  แต เพราะเขาถูกผลักจากหลายปจจัยซอนทับ 
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โดยแทบทุกคนตางไมมีญาติพ่ีนองใหพึ่งพาและใชเวลานานกวาจะยอมรับการใชชีวิตเปนคนไรบาน(บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 

2545)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในเรื่องของการสรางระบบ

สวัสดิการของประเทศมีหนาที่หลักในการคิดคนสงเสริมใหทุกภาคสวนจัดสวัสดิการทางสังคมใหบริการแกพลเมืองของ

ประเทศ มีการชวยเหลือ คุมครอง ใหสวัสดิการ เปนตน (พระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง,2557) 

การศึกษาครั้งนี้ มีแนวความคิดที่จะทราบถึงทัศนคติที่ประชาชนมีตอกลุมคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ โดย

ตองการที่จะรับรูความเขาใจที่ประชาชนมีตอสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง อีกทั้งยังนําขอเสนอแนะที่ประชาชนมีตอกลุมคนไร

ที่พ่ึงมาเปนแนวทางในการการแกไขการคุมครองดูแลระหวางคนไรที่พึ่งและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดนิยามเชิงสํารวจทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนไรที่พึ่งตามพื้นที่

สาธารณะ คือ คนที่อยูในภาวะไรที่พึ่งในขณะที่ทําการสํารวจในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูลแบบออนไลน 

โดยใชการสัมภาษณจากโปรแกรม Google From ตามการศึกษาทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนไรที่พึ่งตาม

พื้นที่สาธารณะที่ไดวางแผนไวและดําเนินการตามลําดับ สําหรับเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชศึกษาการ

วิจัยแบบการวิเคราะหสาระของเอกสาร (content analysis)  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

แนวทางหนึ่ง โดยการศึกษาและคนควาจากชองทางและกระทูในแหลงสื่อสังคมออนไลน หรือขอมูลที่ไดมาจากเว็บไซต

ทางอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาใชในกระบวนการสรางพื้นฐานขององคความรูอยางบูรณการในทางวิชาการวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ(qualitative research) เปนอีกแนวทางหนึ่งคือแบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณแบบออนไลน 

โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง หรือ การ

สัมภาษณแบบชี้นํา (guided interview) เปนแบบสัมภาษณที่ไมมีการกําหนดโครงสรางของขอคําถามที่มีความชัดเจน

ตายตัว 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 โดยใชเครื่องมือวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยการสัมภาษณผานโปรแกรม 

Google From จากประชาชนทั่วไปที่ใชสื่อออนไลนในการตอบคําถาม ซึ่งการวิจัยนี้เริ่มทําการเก็บขอมูลเดือน

เมษายน พ.ศ. 2563  ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยแบงตามรายดาน

ของทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ 
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ตารางที ่1 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานของทัศนคติของ

ประชาชนที่มีตอคนไรที่พ่ึงตามพ้ืนที่สาธารณะ (N = 34) 

หมวดหมู 

 (Categories) 

ประเภท  

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ีผูใหขอมูล

กลาวถึง 

 (ƒ) 

จํานวนของผูให

ขอมูลที่กลาวถึง  

(n) 

นิยามคําวาคนไรที่พึ่ง คนไมมีญาติพี่นอง 

คนไรบาน 

คนเรรอน 

คนชายขอบ 

35 

20 

10 

1 

18 

13 

2 

1 

จากตารางที ่1 ประชาชนสวนใหญในดานของทัศนคติที่มีตอคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ นิยามคําวาคนไรที่

พึ่ง มองวา คนไรที่พึ่ง คือ คนไมมีญาติพี่นอง (ƒ=35, n=18) และมองวาคนที่ไรพึ่ง คือ คนไรบาน (ƒ=20, 

n=13)มีเพียง 1 คน ที่มองวาคนไรที่พึ่ง คือ คนชายขอบ (ƒ=1, n=1) ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูลดังนี้ “คนไรที่พึ่ง 

คือ ไมมีญาติพ่ีนอง เพราะญาติพ่ีนองเสียชีวิตหรือไมไดมีการติดตอ” 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานของทัศนคติของ

ประชาชนที่มีตอคนไรที่พึ่งตามพ้ืนที่สาธารณะ (N = 34) 

หมวดหมู 

 (Categories) 

ประเภท  

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ีผูใหขอมูล

กลาวถึง 

 (ƒ) 

จํานวนของผูให

ขอมูลที่กลาวถึง  

(n) 

สถานที่ที่พบเห็นคนไรที่พึ่ง ไมเคยพบ 

สะพานลอย 

ขางถนน 

หนารานสะดวกซื้อ 

ปายรถเมล 

วัด 

สนามหลวง 

สถานีหัวลําโพง 

พื้นที่สาธารณะ 

2 

11 

10 

3 

9 

2 

3 

3 

12 

2 

9 

8 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

จากตารางที่ 2 สถานที่ที่พบเห็นคนไรที่พึ่งซึ่งประชาชนสวนใหญพบเห็นคนไรที่พึ่งวาพบไดที่สะพานลอย 

(ƒ=11, n=9) และมองวาสถานที่ท่ีพบเห็นคนไรที่พึ่งพบไดที่ขางถนน (ƒ=10, n=8) มีเพียง 2 คน ที่มองวาสถานที่ที่พบ

เห็นคนไรที่พ่ึงพบไดไดที่วัด และไมเคยพบ (ƒ=2, n=2) ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูลดังนี้ “สถานที่ที่พบเห็นคนไรที่พึ่ง

ไดมากท่ีสุดคือ สะพานลอย เพราะ คนไรที่พึ่งอาจจะไมมีที่อยูอาศัยหรือท่ีหลบแดดหลบฝน” 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานของทัศนคติของ

ประชาชนที่มีตอคนไรที่พึ่งตามพ้ืนที่สาธารณะ (N = 34) 

หมวดหมู 

 (Categories) 

ประเภท  

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ีผูใหขอมูล

กลาวถึง 

 (ƒ) 

จํานวนของผูให

ขอมูลที่กลาวถึง  

(n) 

การใหความชวยเหลือคนไรที่พึ่ง ดานอาหาร 

ดานที่พักอาศัย 

ดานการเงิน 

ดานการงาน 

ดานยารักษาโรค 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

5 

19 

6 

16 

5 

5 

1 

14 

2 

5 

1 

4 

จากตารางที่ 3 การใหความชวยเหลือคนไรที่พ่ึงประชาชนสวนใหญจะใหความชวยเหลือคนไรที่พึ่งในดานที่พัก

อาศัย (ƒ=19, n=16) และใหความชวยเหลือคนไรที่พึ่งในดานการงาน (ƒ=16, n=5) มีเพียง 1 คน  

ที่ใหความชวยเหลือคนไรที่พ่ึงในดานอาหาร และดานยารักษาโรค (ƒ=5, n=1) ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูลดังนี้ “การ

ให ค ว ามช ว ย เ หลื อ คน ไ ร ที่ พึ่ ง ใ นด า นที่ พั ก อ าศั ย มากที่ สุ ด  เ พ ร า ะ  ที่ อ ยู อ า ศั ย เ ป นสิ่ ง สํ า คั ญ ในกา ร 

ใชชีวิต” 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนครั้งที่ผู ใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานการ

รับรู  ความเขาใจของประชาชนที่มีตอคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ (N = 34) 

หมวดหมู  

(Categories) 

ประเภท  

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ีผูให

ขอมูลกลาวถึง 

 (ƒ) 

จํานวนของผูให

ขอมูลที่กลาวถึง  

(n) 

การรับรูเกี่ยวกับสถานคุมครอง 

คนไรที่พึ่ง 

ทราบ 

ไมทราบ 

ไมทราบแนชัด 

14 

19 

2 

14 

18 

2 

จากตารางที่ 4 ประชาชนสวนใหญในดานการรับรู ความเขาใจที่มีตอคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะประชาชน

สวนใหญไมทราบวามีสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง (ƒ=19, n=18) และมีจํานวนประชาชนที่ทราบ (ƒ=14, n=14) 

มีเพียง 2 คนที่การรับรูเกี่ยวกับสถานคุมครองนั้นไมทราบแนชัด (ƒ=2, n=2) ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูล ดังนี้ “ไมมี

นะคะ ไมคอยไดยินเทาไหร เพราะถามีสถานคุมครองนี้ คนก็คงไมนอนตาม ฟุตบาทหรือตามใตสะพาน” 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนครั้งที่ผู ใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานการ

รับรู  ความเขาใจของประชาชนที่มีตอคนไรที่พ่ึงตามพื้นที่สาธารณะ (N = 34) 

หมวดหมู  

(Categories) 

ประเภท  

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ีผูให

ขอมูลกลาวถึง 

 (ƒ) 

จํานวนของผูให

ขอมูลที่กลาวถึง  

(n) 

การแกไขปญหาคนไรที่พ่ึงของสถาน

คุมครอง 

แกไขได 

แกไขไดในบางสวน 

แกไขไมได 

20 

8 

14 

19 

8 

7 

จากตารางที่ 5 ประชาชนสวนใหญมองในดานการแกไขปญหาคนไรที่พึ่งของสถานคุมครองคนไรที่พึ่งวา การมี

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งสามารถแกไขได (ƒ=20, n=19) และมองวาการมีสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสามารถแกไขไมได 

(ƒ=14, n=7) มีเพียง 8 คนที่มองวาการมีสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสามารถแกไขไดในบางสวน (ƒ=8, n=8) 

ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูล ดังนี้ “ สามารถแกปญหาไดจริง เพราะสถานคุมครองคนไรที่พึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําให

ประชาชนเหลานั้นไดมีท่ีอยูอาศัย” 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนครั้งที่ผู ใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานการ

รับรู  ความเขาใจของประชาชนที่มีตอคนไรที่พ่ึงตามพื้นที่สาธารณะ (N = 34) 

หมวดหมู  

(Categories) 

ประเภท  

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ีผูให

ขอมูลกลาวถึง 

 (ƒ) 

จํานวนของผูให

ขอมูลที่กลาวถึง  

(n) 

ความเพียงพอของสถานคุมครอง ไมเพียงพอ 

เพียงพอ 

ควรเพิ่มจํานวน 

24 

3 

2 

24 

3 

2 

จากตารางที่ 6 มองวาสถานคุมครองคนไรที่พึ่งมีเพียงพอ (ƒ=3, n=3) มีเพียง 2 คนที่มองวาควรเพิ่มจํานวน

สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง (ƒ=2, n=2) ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูล ดังนี้ “ไมเพียงพอตอจํานวน เนื่องจากคนไรที่พึ่งมี

จํานวนมากไมสามารถดูแลไดทุกคนในเบื้องตนคิดวาองคกรสวนทองถิ่นควรมีสวนชวยเหลือในการตรวจตราและให

ความชวยเหลือกอนท่ีจะถึงสถานคุมครอง” 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาทัศนคตขิองประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนไรที่พึ่งตามพ้ืนที่สาธารณะพบวาประชาชนสวนใหญให

ทัศนคติที่มีตอคนไรที่พึ่งตามพื้นที่สาธารณะ โดยนิยามคําวาคนไรที่พึ่ง คือ คนที่ไมมีญาติพี่นองไมมีครอบครัวอยูตัวคน

เดียวโดยที่ไมมีคนดูแลสาเหตุเกิดจากการที่กลุมคนเหลานี้มีปญหาทางดานครอบครัวที่ไมสามารถอยูที่บานได อาจจะ

ดวยสาเหตุมีฐานะยากจนหรือปญหาบางอยางจึงถูกผลักดันออกมาเรรอนนอกบานดวยการที่คนไรที่พึ่งใชชีวิตคนเดียว

ตามลําพังประชาชนสวนใหญมักจะพบเห็นคนไรที่พึ่งตามสะพานลอยสาเหตุที่พบไดบอยเนื่องมาจากสะพานลอย
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สามารถเปนที่หลับนอนได เปนที่ที่ไมรบกวน และเดือดรอนผูอื่น เชนบริเวณใตสะพานจะมีมุมหรือพื้นที่วางที่สามารถ

เขาไปพักพิงหรือหลับนอนไดอีกทั้งยังบังแดดและบังฝนไดในระดับหนึ่ง จึงทําใหพวกเขาใชพื้นที่ตรงนี้เปนที่พักพิง

ชั่วคราวประชาชนสวนใหญมีความตองการใหความชวยเหลือคนไรที่พ่ึงในเรื่องของที่พักอาศัย ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญจะไดมีที่

อยูอาศัยที่เปนหลักแหลงในการดํารงชีวิตเพื่อที่จะไดไมตองยายที่พักไปมาหรืออยูตามพื้นที่สาธารณะประชาชนสวน

ใหญไมทราบวามีสถานคุมครองคนไรที่พึ่งเพราะเปนสถานที่ที่มักไมมีการประชาสัมพันธ หรือมีบทบาทนอยจึงเปน

สาเหตุใหประชาชนไมมีการรับรูประชาชนสวนใหญมองในดานการแกไขปญหาคนไรที่พึ่งของสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง

วา การมีสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสามารถแกไขกลุมคนไรที่พึ่งที่อาศัยอยูตามพื้นที่สาธารณะไดเนื่องจากวา ประชาชนมี

ความเชื่อวาสถานคุมครองคนไรที่พึ่งเปนสถานที่ที่ชวยเหลือใหคนที่อยูในสถานคุมครองไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

และเชื่อวาบุคลากรหรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานคุมครองจะใหความรู อาชีพ และการใชชีวิตโดยการเอาตัว

รอดจากสังคมไดเปนอยางดีประชาชนสวนใหญมองวาการที่ประเทศไทยมีสถานคุมครองคนไรที่พึ่งอยูในปจจุบัน ยังคง

ไมเพียงพอตอการดูแลคนไรที่พึ่งตามพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนทั่วไปใหเหตุผลไปทางเดียวกันวา หากสถานคุมครอง

มีเพียงพอตอการรองรับกลุมคนไรที่พึ่งที่อยูตามบริเวณพ้ืนที่สาธารณะปญหาเรื่องคนไรที่พึ่งในประเทศไทยลดลง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของภูมิปญญาทองถิ่นกับการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ”ใน

ทองที่ตําบลกุดหวาอําเภอกุฉินารายณจังหวัดกาฬสินธุเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจงจํานวน 30 คนเครื่องมือที่ใช

ไดแกแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางแบบบันทึกการทํากิจกรรมการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผลการวิจัย

พบวา “มาลัยไมไผ”เปนชื่อเรียกสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมไผผาเปนซี่เล็ก10ซี่แลวประกอบเขาดวยกันโดยการสลับเปนฟน

ปลาออกมาเปน  “รูปทรงดอกไม”และประดิษฐคิดคนสรางสรรคลวดลายเพิ่มเติมจากเดิมที่หลากหลายเพื่อเปน

เครื่องประดับตางๆเชนมาลัยไมไผเข็มกลัดสําหรับประดับเสื้อผา, ตางหู,ปนปกผมและของประดับบานเชนมานมูลี่มาลัย

ไมไผโคมไฟมาลัยไมไผและของที่ระลึกเปนตนจนทําใหเกิดมูลคาในการซื้อขายสรางรายไดใหกับคนในชุมชนในการทํา

สิ่งประดิษฐเหลานี้มีบุคลากรที่ชํานาญสามารถถายทอดความรูใหกับผูอื่นไดซึ่งภูมิปญญาเหลานี้ยังมีอัตลักษณดวยการ

เรียนรูตามศตวรรษที่ 21 คือเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะในการประกอบอาชีพมีทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) มีทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, 

Teamwork and Leadership)  มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) ครูภูมิปญญานับ

ไดวาเปนนักเรียนรูตลอดชีวิตเปดรับการเรียนรูในสิ่งใหมๆไมปดกั้นตนเองเปนผูมีจิตอาสาจิตบริการมีความตั้งใจจริง

สุขุมเยือกเย็นพรอมที่จะถายทอดความรูใหกับผูสนใจไดเรียนรูเปนผูเรียนรูจากการกระทําจริง (Active Learning)  มี

การฝกฝนดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ (Self-directed Learning)มีคุณลักษณะของความเปนครูอัตลักษณนี้ที่คนรุน

ใหมควรจะศึกษาเรียนรูเปนแบบอยางทีดีในการนําไปประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน 

คําสําคัญ: 
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Abstract 

This research has the objective To study the identity of local wisdom and product making 

"Bamboo garlands" in GoodwaSubdistrictKuchinarai District Kalasin Province Choose from a specific 

audience of 30 people. Semi-structured interview form Activity record form Quantitative and 

qualitative data analysis The research results were found that “Bamboo garland” is the name for an 

artifact made of bamboo, cut into 10 small teeth and then assembled by swapping them into 

zigzag. "Flower shape" and invented a variety of original designs for accessories such as bamboo 

garlands, brooches for clothing, earrings, hairpins and home decorations such as curtains, blinds, 

bamboo garlands. Bamboo garland lamp and souvenirs, etc. Until creating value in trading and 

generating income for people in the community In making these inventions there are skilled 

personnel who can pass their knowledge to others. These wisdom also have identity through 21st 

century learning ie lifelong learning. Have professional skills Have creativity and innovation skills, 

cooperation skills Teamwork and Leadership (Collaboration, Teamwork and Leadership) Career and 

Learning Skills Wisdom teacher is regarded as a student who knows all his life. Be open to learning 

new things Do not block yourself Being a service-minded person with real intentions Calm Ready to 

pass knowledge to those who are interested in learning A person who learns from real action 

(Active Learning) with self-training until proficiency (Self-directed Learning)Has a feature of being a 

teacher, this identity that the new generation should learn, is a good example to lead a career and 

a living in today's society. 

Keywords: 
 

บทนํา 

จังหวัดกาฬสินธุ เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบงบอก

วาเคยเปนที่อยูอาศัยของชนเผาละวา มีความเจริญทางอารยธรรมกวา 1600 ป มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรหลายยุค 

มีองคพระธาตุยาคูที่สรางขึ้นในสมัยทวารวดี ปจจุบันตั้งอยูที่อําเภอกมลาไสย มีแหลงขุดคนกระดูกไดโนเสารที่พบ

จํานวนกระดูกไดโนเสารมากที่สุดของประเทศอยูที่อําเภอสหัสขันธ (วิถีไทย วิถีถิ่น เที่ยวเช็คอินถิ่นไดโนเสาร,2561) 

นอกจากนั้นยังมีสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมายเชน สะพานเทพสุดา วัดวังคํา วัดภูคาว วัดภูสิงห เขื่อนลําปาว มี

ผลิตภัณฑทองถิ่นที่เปนที่รูจักคือผาไหมแพรวา โดยในจังหวัดกาฬสินธุนั้นมีกลุมชนเผาผูไทย ที่มีถิ่นฐานเดิมอยูที่แควน

สิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม ตอมาไดมีการเคลื่อนยายเขาสูประเทศลาว และเขาสูประเทศไทยตามลําดับโดยอพยพ

เขามาอยูในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยของพระเจากรุงธนบุรี และอพยพครั้งที่สองในสมัยของเจาอนุวงศเวียงจันทร  

ในภาคอีสานสวยใหญมีชาวผูไทยอาศัยอยูที่รอยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งในจังหวัด
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กาฬสินธุไดกระจายอยูหลายอําเภอไดแก อําเภอสามชัย อําเภอคํามวง อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง อําเภอหวยผึ้ง 

อําเภอสมเด็จ (รอยภาพเลาเรื่องเมืองกาฬสินธุ,2562)  

ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ เปนชนเผาผูไทยที่มีกลุมอนุรักษศิลปหัตถกรรมที่เรียกวา 

กลุมอนุรักษศิลปหัตถกรรมการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันจํานวน6 หมูบาน มีสมาชิก

รวมกันจํานวน30 คน  ในตําบลกุดหวามีปาชุมชนเรียกวาปาขี้หมาจอก มีไมไผเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยางมากมายและ

ในจํานวนไมไผเหลานั้นมีไผซึ่งเรียกวา “ไผไร” คนในพื้นถิ่นตําบลกุดหวาเปนซนเผาผูไทยที่มีความชํานาญในการนําไม

ไผ มาทําเครื่องใชไมสอยในครัวเรือน เชน การจักสานทํากระติบขาว ตะกรา  มวยนึ่งขาว สุมไก กระหยอง  ของใสปลา  

เปนตน แตงานดานจักสานที่สะทอนภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของชาวตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัด

กาฬสินธุ  คือ “มาลัยไมไผ” คําวา “มาลัยไมไผ” เปนชื่อเรียกสิ่งประดิษฐดวยไมไผทําเปน “รูปทรงดอกไม” เปน

สิ่งประดิษฐหลากหลายลักษณะจากไมไผ  เชน เข็มกลัด  ปนปกผม  ตางหู  ของที่ระลึก ของตกแตงบาน เปนตน  ทํา

ใหเกิดความสนใจในหมูประชาชนทั่วไปเกิดมูลคาในการซื้อขายกันขึ้น ซึ่งสิ่งประดิษฐเหลานี้พัฒนามาจากการทํา 

“มาลัยแขวนปจจัย” นําไปถวายพระเปนเครื่องอุทิศไปหาญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลวจะนิยมทํากันในงานประเพณีบุญ

ขาวสาก บุญขาวประดับดิน ซึ่งเปนประเพณีที่ทําสืบทอดตอ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษของชุมชนตําบลกุดหวาและได

กําหนดให “บุญขาวประดับดิน บุญขาวสาก” คือฮีต12 คอง 14 ที่จัดขึ้นในวันแรม 13-14 ค่ํา เดือน 9 และ วันขึ้น 14-

15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกป เปนงาน“ประเพณีบุญพวงมาลัย”  ของชุมชนกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อทํานุบํารุงประเพณีอันดีงามและสงเสริมการใช “มาลัยไมไผ” เปนที่แขวนปจจัยทําบุญถวายพระ เปนการสืบสาน

ประเพณีที่สอบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ การทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” มีบุคลากรที่ชํานาญในการทําซึ่งอยูในฐานะ  

“ครูภูมิปญญา” โดยภูมิปญญากลุมนี้ไดรวมกลุมกันทํา “มาลัยไมไผ” และจัดตั้งกลุมขึ้นมาชื่อกลุม“อนุรักษ

ศิลปหัตถกรรมมาลัยไมไผ”  เกิดขึ้นประมาณป พ.ศ. 2526 มีนายกฤษชัย  แยมไสย เปนประธานกลุม  ป พ.ศ. 2545 

เปลี่ยนประธานใหมเปน นายทองเส็ง  กาฬหวา และเริ่มจัดประกวด  “มาลัยไมไผ” โดยเรียกวา “พวงมาลับไมไผวิจิตร

ศิลป” และมีการจัดประกวดทุกๆป สืบเนื่องกันมาและในป พ.ศ. 2551 ไดเปลี่ยนประธานกลุมเปนนายชูมา  แสงชมพู 

และปจจุบัน นายนารี  ศรีกําพล เปนประธานกลุม วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม เพื่อสืบทอดศิลปหัตถกรรมภูมิ

ปญญาชาวบานใหเปนมรดกสูบุตรหลาน เสริมสรางเครือขายทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ฟนฟูดาน

วัฒนธรรมชุมชน  ปลูกฝงความรักและความภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ฟนฟูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยใชมาลัยไม

ไผเปนสื่อและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (กลุมอนุรักศิลปหัตถกรรมมาลัยไมไผ เทศบาลตําบลกุดหวา, 2559) 

คณะผูวิจัย จึงเห็นความจําเปนที่จะศึกษาอัตลักษณของภูมิปญญาการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ”ในทองที่ตําบล

กุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนที่จะ

เปน ครูภูมิปญญาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจะตองอาศัยภูมิปญญาเหลานี้ในการถายทอดองคความรูจําเปนจะตอง

ได “ครูภูมิปญญา”ที่มีอัตลักษณที่พึงประสงคสามารถเปนครูถายทอดองคความรูใหกับคนรุนใหมไดเรียนรูและเปน

แบบอยางได ซึ่งสอดรับกับนโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2551,น., 4-5) มีสาระสําคัญคือ นําภูมิปญญาเขาสูการศึกษาของชาติโดยเลือกสรรสาระและกระบวนการเรียนรู เขาสู

ระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย  ยกยองและเชิดชูเกียรติ 
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“ครูภูมิปญญา”และสนับสนุนใหมีบทบาทเสริมในการถายทอดภูมิปญญาในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ 

รวมทั้งใหเปนแบบอยางและชี้นําดานวิถีคิด วิธีการเรียนรู และการดําเนินชีวิตที่ไดผานการทดลองจากประสบการณมา

มาก  ภูมิปญญาไทยจะไดรับการฟนฟูและนํามาปรับใชอยางเหมาะสมกับสถานการณและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม โดยถือเปนสวนสําคัญยิ่งสวนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาของคนในชาติ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่นในการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” ในทองที่ตําบลกุดหวา  อําเภอกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มุงศึกษาอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่นในการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” คนหาอัตลักษณของครูภูมิ

ปญญาทองถิ่นสามารถนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคและการทําผลิตภัณฑมาลัยไม

ไผในโรงเรียนได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมาย 

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความชํานาญในการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” ในทองที่ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 30 คนโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณกี่งโครงสราง 

2. แบบบันทึกการทํากิจกรรม 

3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ ดังนี้  

 คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่นและการทําผลิตภัณฑมาลัยไมไผจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นในตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ โดยการสัมภาษณเชิงลึกการสาธิตการทํา

ผลิตภัณฑมาลัยไมไผ โดยการจัดสถานที่เพื่อสาธิตใหภูมิปญญาทองถิ่นไดถายทอดความรู มีการศึกษาลักษณะการ

ถายทอดองคความรูของภูมิปญญาทองถิ่นดวยวามีขั้นตอนและกระบวนการอยางไรอัตลักษณของภูมิปญญาทองถิ่นมี

ลักษณะเปนอยางไร  โดยดําเนินการดังนี้ 

 1. ผูวิจัยสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากภูมิปญญาทองถิ่นโดยการขอนัดเวลาลวงหนา และไปสัมภาษณ

ในชุมชนตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  ใชเวลาในการสัมภาษณเชิงลึก ผูสัมภาษณจดบันทึกขอมูล

โดยละเอียดของผูถูกสัมภาษณ แลวนํากลับมาทําการวิเคราะหเนื้อหา 

 2. จัดกิจกรรมใหภูมิปญญาเปนเวทีถายทอดความรูในการทําผลิตภัณฑ ”มาลัยไมไผ “เพื่อสังเกต  ทําผลิตภัณฑ

มาลัยไมไผ ศึกษาพฤติกรรมเพื่อคนหาอัตลักษณของภูมิปญญาทองถิ่น  
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การวิเคราะหขอมูล 

 ใชการประเมินตามสภาพจริงโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต

พฤติกรรม เมื่อไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลแลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห 

 

ผลการวิจัย 

 มาลัยไมไผ เปนงานหัตถกรรมของชาวผูไทยในหมูบานกุดหวา จังหวัดกาฬสินธุ โดยทําขึ้นมาเพื่อใชประกอบใน

ประเพณีบุญขาวประดับดินซึ่งเปนหนึ่งในประเพณีของคนอีสานที่มีสืบทอดกันมายาวนานซึ่งจัดขึ้นในวันแรม13-14 ค่ํา

เดือนเกาของทุกป มาลัยไมไผเปนงานหัตถกรรมทีมีขั้นตอนการทําอยางประณีต โดยทํามาจากไมไผไรที่ตัดทิ้งไว

ประมาณ 15 วัน จากน้ํานํามาตัดเปนทอน ใหเปนซีก เหลาใหบาง ความกวางและความยาวจะขึ้นอยูกับการกําหนด

ขนาดดอกวาจะทําดอกเล็กหรือดอกใหญ โดย 1 ดอกใชไมไผที่เหลาแลวจํานวน 6 ชิ้นนํามาหักสลับเปนฟนปลา แบง

ระยะใหมีความสวยงามเทา ๆ กัน กระบวนการถายทอดของภูมิปญญาเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” เริ่มตน

จากความสนใจอยากทําไดดวยการไปนั่งสังเกตการทําผลิตภัณฑมาลัยไมไผจากรุนพี่ที่ทําเปนอยูกอนแลวจนกระทั่งเกิด

ความรูความเขาใจจากนั้นก็ลงมือฝกฝนปฏิบัติดวยตนเองและพัฒนาฝมือในการทําอยางตอเนื่องโดยคิดสรางสรรค

พัฒนาจากรูปแบบดั้งเดิมจนชํานาญและนํามาตอยอดใหออกมาเปนผลิตภัณฑมาลัยไมไผรูปแบบตาง ๆ เชน ตางหู เข็ม

กลัด ไดอยางสวยงามและประณีตดวยความมุงมั่นตั้งใจจนเกิดคุณคาเปนผลงานที่สามารถสรางรายไดอยางดี

นอกเหนือจากอาชีพหลักจนถึงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ผลิตภัณฑจากมาลัยไมไผแบบดั้งเดิมใชประกอบในประเพณีบุญขาวประดับดิน  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 การตอยอดผลิตภัณฑมาลัยไมไผแบบใหม 

ภาพไมขึ้น 

ภาพไมขึ้น 
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 สําหรับอัตลักษณของบุคคลที่จะเปนครูภูมิปญญาการทําผลิตภัณฑ “มาลัยไมไผ” นั้น ตองสั่งสมประสบการณ

และความชํานาญ ความตั้งใจมีอัตลักษณของการเรียนรูตรงตามคุณลักษณะของศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรู

ตลอดชีวิตและมีทักษะในการประกอบอาชีพ คือมีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and 

Innovation),ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership)  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) ซึ่งครูภูมิปญญาเปนนักเรียนรูตลอด

ชีวิต เปดรับการเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไมปดก้ันตนเอง เปนผูมีจิตอาสา จิตใหบริการ มีความตั้งใจจริง  สุขุมเยือกเย็น พรอม

ที่จะถายทอดความรูใหกับผูสนใจเรียนรู และเปนผูเรียนรูจากการกระทําจริง (Active Learning) และมีการฝกฝนดวย

ตนเองจนเกิดความชํานาญ (Self-directed Learning)  คุณลักษณะแบบนี้ที่คนรุนใหมควรจะศึกษาเรียนรูเปน

แบบอยางทีดีในการดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางปกติสุข 

 

การอภิปรายผล 

 ครูภูมิปญญามีอัตลักษณเทียบไดกับนักเรียนรูตลอดชีวิต และยังรูจักเปดรับการเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไมปดกั้น

ตนเอง เปนผูมีจิตอาสา จิตใหบริการ มีความตั้งใจจริง  สุขุมเยือกเย็น พรอมที่จะถายทอดความรูใหกับผูสนใจเรียนรู 

และเปนผูเรียนรูจากการกระทําจริง (Active Learning) และมีการฝกฝนดวยตนเองจนเกิดความชํานาญ (Self-

directed Learning)  อัตลักษณแบบนี้ที่คนรุนใหมควรจะศึกษาเรียนรูเพื่อเปนแบบอยางทีดีในการดํารงชีวิตอยูใน

ชุมชนไดอยางปกติสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพรรณ  เจนสันติกุล. (2557, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง 

ครูภูมิปญญา บทบาทและคุณคาในระบบการศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี.พบวา บทบาทของครูภูมิปญญาเปน

ผูใหความรูแกเยาวชนทั้งในเชิงประวัติศาสตรชุมชน กิจกรรมในชุมชนเปนการถายทอดสะทอนภูมิปญญาและความเชื่อ 

ในขณะที่คุณคาความรูของภูมิปญญาตางๆมีแนวโนมลดลงเนื่องจากขาดการสืบทอดอยางตอเนื่อง ภูมิปญญาตางๆยัง

ไมไดบันทึกไวอยางเปนระบบสวนใหญรับเอาภูมิปญญาภายนอกเขามาอยางไมสอดคลองกับบริบทสภาพของชุมชน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบมีขอจํากัดดานเวลา คะแนนและจํากัดเพียงในหองเรียนเปนพฤติกรรมการ

เรียนแบบแยกสวนในขณะที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยภูมิปญญาจะถายทอดความรูดวยลักษณะการสอด

ประสานไปกับธรรมชาติและเขาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยประสบการณ คานิยม พิธีกรรม ความ

เชื่อ การวัดประเมินผลจากการถายทอดความรูและพฤติกรรมการเรียนเปนแบบบูรณาการและ ปยาภรณ ศิริภานุมาศ

และสาธิต ผลเจริญ.(2550,บทคัดยอ) วิจัยเรื่องวิถีชีวีตกับภูมิปญญาในการสรางสุขภาพตนเอง พบวา วิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาในการสรางสุขภาพตนเองของผูมีสุขภาพดี มีลักษณะเดน 14 ประการ คือ 1) รับประทานอาหาร 3 มื้อตอวัน

เมื่อรูสึกหิวก็รับประทานอาหารวางระหวางมื้อนิยมปรุงอาการรับประทานเอง ไมกินอาหารดิบๆสุกๆ ไมกินมากเกินไป 

ไมกินผงชูรส นิยมกินผักน้ําพริก อาหารเสริมที่กินเปน นม สมุนไพร เห็ด ถั่วและงา 2) มีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม

ที่ถูกสุขลักษณะทั้งในบานและรอบๆบาน 3) กิจวัตรประจําวันที่แสดงถึงการยึดมั่นในการทําความดี และมีการออก

กําลังกายในชีวิตประจําวัน  4) มีสุขภาพจิตที่ดีไมเครียดรูจักผอนสั้นผอนยาวอารมณดีอยูเสมอ มองโลกในแงดี มีชีวิต

ความเปนอยูที่เรียบงาย 5) ยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนา มีจิตใจที่ดีงามสรางแตคุณงามความดีตามคําสอนของ

ศาสนา 6) มีครอบครัวอบอุน 7)ชอบชวยเหลือสังคม บําเพ็ญ ประโยชนเมื่อมีโอกาส 8) รูสึกวา ตนเองมีคุณคา มี
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ลูกหลานดี และใหการดูแลอยางดี แตพยายามพึ่งตนเองไมใหเปนภาระของลูกหลาน 9) เปนผูเขาใจชีวิตและเขาใจผูอื่น

ไมถือตนเปนใหญ ยืดหยุนปรับตัว  ปรับอารมณไดดี เปนคนมีเหตุผล 10) มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทุกดาน 11) มีการ

ดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย 12) สิ่งที่ปฏบัติในชีวิตประจําวันเพื่อการมีสุขภาพดีใหความสําคัญกับการออกกําลังกายมาก

ที่สุด รองลงมาคือเรื่องการพักผอนนอนหลับการรับประทานอาหาร 13) มีอุดมการณในชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพ และ14) มี

การนําสมุนไพรมาใชในชีวิตประจําวันเพื่อการมีสุขภาพด ี

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ควรมีการนําอัตลักษณของภูมิปญญาไปบรรจุในหลักสูตรเพื่อกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียน 

 1.2 ควรมีนโยบายใหทุกโรงเรียนจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและสงเสริมใหภูมิปญญาไดถายทอดความรูใหกับ

นักเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากตนแบบ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรจัดทําหลักสูตรทองถ่ินโดยเนนใหเกิดการเรียนรูคุณลักษณะที่พึงประสงคตามตนแบบของภูมิปญญา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

ในการใหบริการ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลือกที่จะทํางานดานบริการและเพื่อ

ศึกษาการรับมือของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี่ (Bully) โดยคณะผูวิจัย ไดใชวิธีการ

วิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historiography Research) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทางวิชาการหนังสือวารสาร 

บทความ ในการสืบเสาะหาขอเท็จจริง และการวิเคราะหสิ่งตางๆเกี่ยวกับ ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและการ

ทํางานดานบริการ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบส

โนวบอล (Snowball Sampling) กลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

(LGBT) ที่ทํางานดานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการบันทึกขอมูลดวยการจดบันทึก การบันทึกเสียง และการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญมีวิธีการปรับตัวในดานบุคลิกภาพภายในมาก

ที่สุด คือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรับผิดชอบ ปจจัยที่สงผลใหกลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลือกที่

จะทํางานดานบริการมากท่ีสุด คือ ดานความรูสึก ไดแก มีความชื่นชอบหรือสนใจ ในการทํางานบริการ และชอบพบปะ

ผูคน และกลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญมีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี่(Bully) โดยไมตอบ

โตวาทีหรือไมสนใจ และใหบริการตอไป 

คําสําคัญ: ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT), การทํางานบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 10300  
1 Department of Social Sciences,Faculty of Humanities and Social Sciences , SuanSunandhaRajabhat University , Bangkok 10300 

* Correspondingauthor ; e-mail address : rjksng@hotmail.com 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 814 
 

Abstract 

This research aimed to study how people with LGBTgender identity adapt themselves to fit 

with service work and to study the factors that influence LGBT people to choose to work in services 

along with the study onhow LGBT people deal with the situation when being bullied. The research 

team used historical research methods to collect data from academic documents, books, journals, 

and fact-finding articles. And analysis of things about people of diverse gender identity and service 

work. Then using in-depth interviews with snowball sampling technique to reach the samples. Thus, 

the sample subjects in this research were: People of LGBT identity (LGBT) working in services in the 

Bangkok area. After the data and information wererecorded by notes taking and audio recording, it 

was analyzed with Content Analysis 

The research results were found that the majority of the gender identity group had the most 

internal adjustmentwhich was self-confidence and responsibility. The most important factor that 

influence the LGBTgender diversity group to choose to work in the service industry is emotional 

such as having a preference or interest in working in a service or being fond of meeting various 

people. Most of the LGBT people deal with bulliedbynot responding with debating or not paying 

attention and continue to serve their job. 

Keywords:  LGBT, Service Work 

 

คํานํา 

 การที่คนสวนใหญของโลกนี้มีความคิดและตัดสินวามีแคเพศชาย-หญิง ซึ่งอาจสรางความเขาใจผิด ๆ  

จนฝงลึกเปนทัศนคติวาคนที่เปนอยางอื่นนอกเหนือจากชาย-หญิงตามมาตรฐานของคนสวนใหญคือผูที่มีความผิดปกติ 

ทั้งที่คนทุกคนมีสิทธิ์จะเปนอะไรก็ไดเทาที่ใจตองการ มีความเทาเทียมเสมอภาค ไดรับอิสรภาพเหมือน ๆ กัน ถึงแม

ในชวงหลายปที่ผานมานี้ หลาย ๆ ประเทศเริ่มมีการยอมรับในกลุมคนเหลานี้มากขึ้น อาทิเชน สวีเดนถูกจัดใหเปน

ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ที่มีสิทธิทางกฎหมายที่ครอบคลุมมากที่สุด ไตหวัน 

ชาติแรกในเอเชียที่ใหการแตงงานระหวางคูรักเพศเดียวกันเปนสิ่งถูกกฎหมาย หลังจากรัฐสภาผานกฎหมาย "คูชีวิต" ซึ่ง

จะเปดทางใหคูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนเปนคูแตงงานกันไดกับหนวยงานของรัฐสหรัฐอเมริกา                    

ชาติมหาอํานาจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ที่สังคมอเมริกันสวนใหญมีการยอมรับ ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

แตในบางรัฐยังมีขอหามสนับสนุนหรือรณรงคเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธระหวางเพศเดียวกันในสถานศึกษา 

 ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ปจจุบันผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) เริ่มเปดกวางมากขึ้น แต

ก็ยังเจอปญหาการกีดกัน ความไมเทาเทียมกัน เพียงเพราะบางสังคมยังมีแนวความคิดเชิงอนุรักษนิยมที่ยังคงยึดมั่น 

เชื่อในบทบาททางเพศ และไมเชื่อในความเทาเทียม เปนผลใหการรับรองทางกฎหมาย และการปองกันสิทธิ LGBT 

ของไทยยังไมครอบคลุม รวมถึงอคติทางเพศยังคงมีอยู แมวาจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยแตก็ไมใชกับทุกสังคม
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ที่จะมีทัศนคติที่ดีและมีการยอมรับใหกับพวกเขา จึงทําใหกลุมคนเหลานี้ยังตองสรางจุดยืนและคุณภาพชีวิตใหกับ

ตนเองเพ่ือใหเกิดการยอมรับ ทั้งในดานการศึกษา ดานพฤติกรรม ดานสังคม ฯ แตในปจจุบันมีอีกดานหนึ่งที่สําคัญ นั้น

คือ ‘ดานการทํางาน’ ซึ่งเปนอีกดานที่พวกเขาไดนําความสามารถ ทักษะและศักยภาพของตนเองมาใชกับอาชีพการ

งานใหเกิดการยอมรับได ทั้งนี้ผูศึกษาจึงไดใหความสนใจในสวนของดานการทํางานของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ (LGBT) ในประเภทงานดานบริการ 

 จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนพบวา ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) ทํางานบริการเปนจํานวนมาก

ซึ่งถือไดวาเปนปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงมุงให ความสนใจผูที่มีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (LGBT)กับการทํางานบริการ โดยมีวัตถุประสงค คือ1) เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวของผูที่มีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในการใหบริการ2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลือกที่จะทํางาน

ดานบริการและ3) เพื่อศึกษาการรับมือของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี่ (Bully) 

 

วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่อง ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กับการทํางานดานบริการในสังคมไทย  

ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ทางคณะผูวิจัยไดกําหนดกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยเปนกระบวนวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ(qualitative research)ประกอบไปดวยการวิจัยเชิงประวัติศาสตร (historiography research) ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือวารสาร บทความ ในการสืบเสาะหาขอเท็จจริง และการวิเคราะหสิ่ง

ตาง ๆเกี่ยวกับผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) และการทํางานดานบริการ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(Indepth interview) โดยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) ซึ่งผูวิจัยได

ออกแบบคําถามเพื่อใหไดคําตอบสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการวิจัยครั้ง

นี้ ไดแก ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) ที่ทํางานดานบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาจําแนกขอมูลเพื่อหาขอคนพบ

และจัดขอมูลใหมเพื่อทําการอภิปราย 

เครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดมีการสรางแบบสัมภาษณสําหรับนําไปใชในกระบวนการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณเปนแบบกึ่งโครงสรางหรือ

กระบวนการสัมภาษณที่มีลักษณะไมมีขอคําถามที่เปนมาตรฐาน(unstructured or unstandardized interview) 

ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยแหงชาติ โดยมีการดําเนินกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกตองชัดเจนในเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับประเด็นคําถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิเปน

ผูตรวจสอบและใหคําแนะนํา เพื่อที่จะนําขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการปรับปรุงกอนที่จะนําไปใช

ในการดําเนินการสัมภาษณจริง เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองและสมบูรณ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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 การศึกษาวิจัย เรื่อง ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กับการทํางานดานบริการในสังคมไทย ผูวิจัย

ไดอาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บขอมูลรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลจากผู

ที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) จํานวน 10 คน ดังนี้ เลสเบี้ยน (Lesbian) จํานวน 5 คน เกย (Gay) จํานวน 

3 คน ไบเซ็กชวล (Bisexual) จํานวน 1 คน คนขามเพศ (Transgender) จํานวน 1 คน โดยผลการวิจัยจะนําเสนอตาม

วัตถุประสงคการศึกษาดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิจัยดานวิธีการปรับตัวของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในการใหบริการ 

 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n)  

ในดานของวิธกีารปรับตัวของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในการใหบริการ (N=10) 

หมวดหมู ประเภท จํานวนครั้งท่ีผูใหขอมูล

กลาวถึง (ƒ) 

จํานวนของผูใหขอมูลที่

กลาวถึง (n) 

บุคลิกภาพภายนอก รูปรางหนาตา 3 3 

 กิริยาทาทาง 4 4 

 การพูดการสื่อสาร 5 5 

บุคลิกภาพภายใน ความเชื่อมั่นในตนเอง 7 6 

 ความรับผิดชอบ 5 4 

การทํางาน ปรับตัวใหเขากับสังคมใน

องคกร 

6 5 

 การเรียนรู ทําความเขาใจใน

การทํางาน 

4 3 

 

 จากตารางที่ 1 กลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญมีวิธีการปรับตัวในดานบุคลิกภาพภายในมาก

ที่สุด ไดแก มีความเชื่อมั่นในตนเอง (ƒ=7,n=6) และ มีความรับผิดชอบ (ƒ=5,n=4) ตัวอยางคําพูด ของผูใหขอมูล ดังนี้ 

“ ในการทํางานบริการนั้นจะตองปรับตัวในสายตาผูคนเพราะวา 50% ในเรื่องเพศ ผูคนก็ยังมองวาตนนั้นเปนผูหญิง 

และมองวาผูที่มาใชบริการสามารกแยะแยะเรื่องงานและเรื่องสวนตัวได และสวนตัวก็ไมไดสนใจวาจะถูกมองอยางไร ” 

… “ กอนทํางานทําใหรูสึกไมคอยมั่นใจ แตเมื่อทํางานไปแลวทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น ” รองลงมา การปรับตัวในดาน

การทํางาน คือ การปรับตัวใหเขากับสังคมในองคกร (ƒ=6,n=5) การปรับตัวในดานบุคลิกภาพภายนอก คือ การพูด

การสื่อสาร (ƒ=5,n=5) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิจัยดานปจจัยท่ีสงผลใหผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลือกท่ีจะทํางานดานบริการ 

 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานของ 

ปจจัยที่สงผลใหผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลือกท่ีจะทํางานดานบริการ (N=10) 

หมวดหมู ประเภท จํานวนครั้งท่ีผูใหขอมูล

กลาวถึง (ƒ) 

จํานวนของผูใหขอมูลที่

กลาวถึง (n) 

ดานครอบครัว ครอบครัวสนับสนุน 1 1 

 ชวยแบงเบาภาระ

ครอบครัว 

2 2 

ดานความรูสึก สนุกในการทํางานบริการ 1 1 

 มีความชื่นชอบ 

และสนใจในการทํางาน

บริการ 

3 3 

 ชอบพบปะผูคน 3 3 

ดานรายได อยากมีเงินเก็บ 1 1 

 มีรายไดระหวางเรียน 1 1 

ดานการศึกษา ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 2 2 

 

จากตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลใหกลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลือกที่จะทํางานดานบริการ 

มากที่สุด คือ ดานความรูสึก ไดแก มีความชื่นชอบและสนใจในการทํางานบริการ (ƒ=3,n=3) และชอบพบปะผูคน 

(ƒ=3,n=3) รองลงมา ดานครอบครัว เปนการชวยแบงเบาภาระครอบครัว (ƒ=2,n=2) ดานการศึกษา งานบริการเปน

งานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (ƒ=2,n=2) ตามลําดับ ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูล ดังนี้ “ ปจจัยที่ทําใหเลือกทํางานดาน

บริการเปนเพราะวา เรียนการโรงแรมมากอน ซึ่งเปนงานบริการและการจัดการ ซึ่งการเรียนการโรงแรมนั้นจะตองมี

ทักษะดานการเสิรฟ และสวนตัวก็รูสึกไมไดชอบงานบริการสักเทาไหรแตก็สนุกที่ไดทํางานบริการ นอกจากการทํางาน

บริการก็อยากทํางานเบื้องหลังเพราะตอนเรียนมหาวิทยาลัยเรียนนิเทศศาสตรภาพยนต ” … “ ปจจัยที่เลือกงาน

บริการ เพราะเปนความชอบสวนตัว ในการเจอกับผูคนมากหนาหลายตา และตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ทําใหเขามาสู

เสนทางการทํางานดานบริการ ” 
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ตอนที่ 3 ผลการวิจัยดานการรับมือของผูท่ีมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี ่(Bully) 

 ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครั้งที่ผู ใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n)  

ในดานของ การรับมือของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี่ (Bully) (N=10) 

หมวดหมู ประเภท จํานวนครั้งท่ีผูใหขอมูล

กลาวถึง (ƒ) 

จํานวนของผูใหขอมูลที่

กลาวถึง (n) 

บูลลี่เรื่องเพศ ไมสามารถ 

อยูรวมกับคนอื่นได 

ในสังคม 

1 1 

 กลุมคนเพศสภาพ 

(ชาย,หญิง) 

2 2 

ไมตอบโตวาที  

เมื่อถูกบูลลี ่

ไมสนใจและใหบริการตอไป 9 9 

ไมเคยถูกบูลลี่ ผูที่มีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศ เปนที่ยอมรับใน

สังคม 

8 8 

 

จากตารางที่ 3 กลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญมีวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี่โดย

ไมตอบโตวาทีเมื่อถูกบูลลี่มากที่สุด คือ ไมสนใจและใหบริการตอไป (ƒ=9,n=9) รองลงมา ไมเคยถูกบูลลี่ คือ ผูที่มีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเปนที่ยอมรับในสังคม (ƒ=8,n=8) และ บูลลี่เรื่องเพศ คือ กลุมคนเพศสภาพ (ชาย,หญิง) 

(ƒ=2,n=2) ตามลําดับ ตัวอยางคําพูดของผูใหขอมูล ดังนี้ “ ก็จะนิ่งๆ เคยถูกมองนะ แตก็ทําอะไรไมไดเพราะเขาคือ

ลูกคา และใครจะคิดอะไรก็เปนสิทธิ์ของเขา เพราะเราไมไดไปทําอะไรใหใครเดือดรอน ” … “ ไมสนใจ และพยายามไม

ยุงกับเขา ” 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่อง ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กับการทํางานดานบริการในสังคมไทย 

คณะผูวิจัยสรุปผลไดดังนี้ 

 ประเด็นแรก ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีวิธีการปรับตัวในดานบุคลิกภาพภายใน คือ มีความ

เชื่อมั่นในตนเองประเด็นนี้จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการปรับตัว ของกมลรัตน (2542) กลาววา การปรับตัว 

หมายถึง กระบวนการที่บุคคลพยายามปรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ไมวาจะเปนปญหาดานอารมณ ปญหาดาน

บุคลิกภาพและปญหาดานความตองการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม จนเปนสภาพการณที่ตนสามารถทนไดในสังคม

หรือสภาพแวดลอมนั้น ๆดังนั้น ผูวิจัยจึงขอใหคําจํากัดความ การปรับตัวของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในการ

ใหบริการ หมายถึง ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตองมีการปรับเปลี่ยนหรือแกไขตนเอง เชน มีการปรับ



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจําป 2563 หนา 819 
 

บุคลิกภาพในดานการสื่อสาร ดานกิริยาทาทาง มีการปรับตัวในการทํางาน โดยปรับใหเขากับสังคมในองคกร และ

พรอมที่จะเรียนรู ทําความเขาใจ ในงานนั้น ๆ เพื่อใหสังคมในองคการและผูที่มาใชบริการ ไดมีการยอมรับ และมีความ

พึงพอใจในการใหบริการ 

ประเด็นที่สอง ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ(LGBT) เลือกทํางานดานบริการเพราะมีความรูสึกชื่นชอบ 

สนใจในการทํางานบริการ และชอบพบปะผูคนประเด็นนี้จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของ ธิดา สุขใจ 

(2548) กลาววา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เปนแรงผลักดันหรือกระตุนใหบุคคลปฏิบัติหรือแสดง

พฤติกรรมดวยความเต็มใจเพื่อที่จะนํามาซึ่งการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่สําคัญคือความตองการ ความ

พึงพอใจในการทํางาน จะนํามาซึ่งการปฏิบัติที่ดีของบุคลากรทําใหบุคลากรมีความและจงรักภักดีตอองคการ ซึ่งจะเปน 

เงื่อนไขสําคัญตอความสําเร็จขององคการในระยะยาวดังนั้น ผูวิจัยจึงขอใหคําจํากัดความ ปจจัยที่สงผลใหผูที่มีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเลือกที่จะทํางานดานบริการ คือ การที่กลุมผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีแรงจูงใจ

หรือมีการถูกโนมนาวใจ และมีเปาหมาย ในการเลือกที่จะทํางานดานบริการเพราะมีความชอบและสนใจในการทํางาน

ดานบริการ ชอบพบปะผูคน และเพ่ือตองการหารายไดในการเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว 

และประเด็นสุดทาย ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) สวนใหญมีวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกลง

หรือบูลลี่ โดยไมตอบโตวาทีเมื่อถูกบูลลี่(Bully) คือ ไมสนใจและใหบริการตอไปประเด็นนี้จึงมีความสอดคลองกับ

แนวคิดเรื่องการบูลลี่ ของRivers, Duncan, and Besag (2007) อางถึงในสกล วรเจริญศรี(2559)ใหความหมายวา 

พฤติกรรมตาง ๆ รวมทั้งการขมขูคุกคาม การทําใหเกิดความหวาดกลัว การใชคําพูดเยยหยัน เสียดสี ถากถาง ทั้งนี้อาจ

เกิดจากแรงกระตุนโดยความเกลียด หรือความอคติ ความไมสนใจ และความกลัวดังนั้น ผูวิจัยจึงขอใหคําจํากัดความ 

การรับมือของผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อถูกกลั่นแกลงหรือบูลลี่ คือ เปนวิธีการในการปองกันตัวตนของผูที่

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เมื่อถูกกลั่นแกลงจากเพื่อนรวมงานหรือผูใชบริการ เพื่อไมใหสงผลกระทบทางดาน

จิตใจของตนเอง 
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ทัศนคติตอการศัลยกรรมที่สงผลในการเสริมสรางบุคลิกภาพและความตองการขององคกร 
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Attitudes towards surgery that result in enhancing the personality and needs of the 

organization todayCase Study: Bangkok 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยทัศนคติตอการศัลยกรรมที่สงผลในการเสริมสรางบุคลิกภาพและความตองการขององคกรในปจจุบัน

กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเเรงจูงใจที่ทําใหเลือกตัดสินใจ

ทําศัลยกรรม 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูทําศัลยกรรมที่มีตอความกาวหนาในสายอาชีพ เเละ3) เพื่อศึกษาทัศนคติของ

ฝายทรัพยากรมนุษยที่มีตอผูทําศัลยกรรมในการเขารับการสัมภาษณงาน โดยมีกลุมตัวอยางผูใหขอมูลไดเเกนักศึกษา

บุคคลทั่วไปเเละฝายทรัพยากรมนุษย ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณเชิงลึก(In-

depthInterview) เเละการสัมภาษณแบบกรณีศึกษา(case studies) 

        ผลการศึกษาวิจัยพบวา แรงจูงใจที่ทําใหเลือกตัดสินใจทําศัลยกรรม เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพภายนอก

รวมถึงแกไขขอบกพรองของรางกายโดยการเสริม เติม แตง ใหมีลักษณะที่ตนเองพึ่งพอใจ ในปจจุบันการศัลยกรรมถูก

มองวาเปนเรื่องปกติ อีกทั้งยังเปนคานิยมที่บุคคลสวนใหญทําเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมี

ความรูสึกมั่นใจมากขึ้น นักศึกษาและบุคคลทั่วไปใหความสําคัญเกี่ยวกับการศัลยกรรมไปในทางเดียวกัน คือ การ

ทําศัลยกรรมชวยสงเสริมงานในสายอาชีพได โดยการที่มีรูปลักษณภายนอกที่ดีเปนการสรางจุดเดนใหกับตนเอง อีกทั้ง

ยังสรางความมั่นใจในการกลาแสดงออกสามารถเปนทางเลือกในการสรางรายไดเพ่ิมใหกับตนเอง สําหรับฝายทรัพยากร

มนุษยมีความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน โดยรูปลักษณเปนเพียงองคประกอบภายนอก ซึ่งในการทํางานสิ่งที่สําคัญคือ 

ทักษะ ความรู ความสามารถ ชางสังเกต การสื่อสาร และไหวพริบในการแกปญหาเฉาะหนาได ในการคัดเลือกบุคคล

เขาทํางานจะมองถึงความสามารถและบุคลิกภาพมากกวารูปลักษณภายนอกที่ดี และที่สําคัญที่สุดตองมีการบริการดวย

ใจจะทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพ  
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Abstract 

The attitude towards surgery that results in enhancing the personality and needs of the 

organization today is a qualitative research which aimed at studying the motivations for choosing 

surgery. Moreover, it also studies on the attitude of people who had plastic surgery towards career 

advancement and to study human resources' attitudes towards who had plastic surgery during job 

interviews. The sample population of this research consists of students, general people, and 

member of human resources department. The data collection tool was in-depth interviews. 

Research results of motivation factors was found that plastic surgery decisions this is to 

enhance the external personality and correct the flaws of the body by enhancing the self-reliant 

characteristics.At present, Surgery was seen as normal. It is also a value that most individuals make 

in order to transform themselves for the better and feel more confident. Students and the genera 

people are Focusing on surgery in the same direction is that surgery helps promote the profession. 

Exterior appearance having a good   will to create a distinctive point for oneself, It also builds 

confidence in assertiveness that can be an alternative to generate additional income for yourself as 

for the human resources department, there are similar opinions. Where appearance is just an 

external element in the workplace, the most important thing is skill, knowledge, observance, 

communication, and a flair for problem solving. When choosing a person to work, they look at their 

abilities and personality rather than their good looks and most importantly, having service with 

heart will make the job effective. 

Keywords: attitude towards surgery, enhancing job opportunity, appearance 

 

คํานํา 

สังคมไทยในปจจุบันเรื่องความสวยความงาม รูปลักษณภายนอกถือเปนเรื่องที่บุคคลสวนใหญใหความสําคัญ

เปนสิ่งแรก ซึ่งการดูแลรูปลักษณภายนอกของตนเองเปนสิ่งสําคัญเมื่อตองมีการพบปะผูคนมากหนาหลายตาอยูใน

สังคมจึงตองทําใหตนเองดูดีมีเสนหอยูเสมอ ทั้งนี้จึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหคนในสังคมปจจุบันหันมาเสริมความงามดวย

เทคนิคทางการแพทยหรือที่รูจักกัน คือ การศัลยกรรมเสริมความงามโดยการเลือกตัดสินใจทําศัลยกรรมสําหรับแตละ

บุคคลขึ้นอยูกับปจจัยทางพันธุกรรม เชน ความบกพรองของรางกายอยางใดอยางหนึ่งที่มีผลตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและความคิดของตนเองที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของใบหนาและรางกาย อยากที่จะปรับ

เสริมเติมแตงใหดูสวยงามมากขึ้นจากเดิม ซึ่งการทําศัลยกรรมเสริมความงามเปนเหรียญสองดานมีทั้งขอดีและขอจํากัด

หากมีการศึกษาขอมูลอยางดีเลือกบริโภคสื่ออยางถูกตองเหมาะสมก็จะทําใหเกิดผลลัพธที่ดีมีความพึงพอใจใน

รูปลักษณของตนเองมีความเชื่อมั่นมากขึ้น( บุรณีกาญจนถวัลย , 2560) ปจจุบันการศัลยกรรมจึงเปนกระแสนิยมหนึ่ง

ในสังคม ทั้งของเพศหญิงและเพศชายตางเลือกที่จะเสริมความงามดวยการทําศัลยกรรม โดยปจจุบันเทคโนโลยีทาง
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การแพทยเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมเพื่อความงามไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วจึงทําใหผูคนสนใจที่จะทําศัลยกรรมเพื่อ

เปลี่ยนแปลงตนเองใหดูดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการมีรูปลักษณภายนอกจะสามารถสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและ

ดํารงชีวิตประจําวันของตนเองใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับการประกอบอาชีพ (occupational) ในแตละสาย

อาชีพนั้น การที่มีบุคคลทําศัลยกรรมนั้นเปนเรื่องปกติและการทําศัลกรรมยังไมมีผลตอการทํางานแนนอน ซึ่งในการ

ทํางานของแตละอาชีพตองมีการสรรหา(Recruiting)และการคัดเลือก (Selection) บุคลากร เชน เมื่อเปรียบเทียบการ

ทํางานของภาครัฐ ภาคเอกชน และงานบริการทั่วไป กลาวคือ จุดแข็งของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลของภาครัฐ

มีความเปนมาตรฐานดานภาพลักษณ จุดออน คือ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนทําใหเกิดความลาชาสวนภาคเอกชนจุดแข็ง 

คือ ใชวิธีการและชองทางหลายชองทางในการประชาสัมพันธสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรโดยบอกรายละเอียดที่

ตองการอยางชัดเจน จุดออน คือ  สรรหาบุคคลเฉพาะกลุมทําใหสรรหาไดยาก (ฉัตรวีณา เอื้อแท,2559)  เพราะบาง

อาชีพจําเปนตองใชรูปรางหนาตาในการประกอบอาชีพเปนหลัก จึงไมแปลกที่การทําศัลยกรรมจะเปนที่นิยมอยางมาก

ในสังคมไทย นอกจากนั้นการทําศัลยกรรมยังเปนการเสริมความมั่นใจใหกับตนเองอีกทั้งยังเปนการดํารงชีวิตในสังคมที่

ยังคงใหความสําคัญกับรูปลักษณภายนอกอยูเสมอ 

จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนพบวา การศึกษาทัศนคติตอการศัลยกรรมที่สงผลในการเสริมสรางบุคลิกภาพ

และความตองการขององคกรในปจจุบัน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการทําศัลยกรรมจะสงผลใหตนเองมีโอกาสใน

การเขาสังคมและหางานไดงายขึ้น อีกทั้งยังเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีและสรางจุดเดนใหกับตนเองมากขึ้นผลการวิจัย

ครั้งนีเ้ปนประโยชนสําหรับผูสนใจศึกษาเก่ียวกับการศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อใหเกิดความคิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง

ตอโอกาสในการไดรับคัดเลือกสัมภาษณงานสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับการศัลยกรรมเปนทางเลือก

ตัดสินใจที่สงเสริมการพัฒนาสูสายอาชีพ และเปนประโยชนตอองคกรในการทําความเขาใจและเรียนรูตอผูทําศัลยกรรม

เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพใหมีความโดดเดนรอบดาน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาทัศนคติตอการศัลยกรรมที่สงผลในการเสริมสรางบุคลิกภาพและความตองการขององคกรใน

ปจจุบันครั้งนี้ คือ โดยผูวิจัยจะใชแบบกการสัมภาษณเชิงลึก (In-depthInterview) เปนการกําหนดประเด็นคําถามเพื่อ

ใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณ และใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) กลาวคือ กอน

การสัมภาษณผูวิจัยจะเขาไปทําความรูจัก สรางความสัมพันธและความคุนเคยกับผูใหขอมูลหลังจากนั้นจึงเขาไป

ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งการสัมภาษณเปนไปแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) เพื่อสรางความ

เปนกนัเองและยดืหยุนในการตอบคําถามของผูใหขอมูลหลักการสัมภาษณโดยการสังเกต การจดบันทึกผูวิจัยจะทําการ

บันทึกคําตอบในทันทีตามขอเท็จจริงโดยไมใสอคติและความคิดเห็นของผูวิจัยลงไปดวยเพื่อใหไดขอมูลตามขอเท็จจริง

และปองกันการลืมการตั้งสมมติฐานชั่วคราวจากการวิเคราะหขอมูล และการบันทึกเสียงของผูใหขอมูลสําคัญโดยที่การ

บันทึกเสียงของผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยจะทําการขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง เมื่อผูใหขอมูลสําคัญไมขัดของผูวิจัยจะ

ทําการบันทึกเสียงไวซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดของขอมูลไดมากขึ้น โดยไมตองกังวลกับการจดบันทึกภายหลัง ทําให

การสนทนาเปนไปอยางธรรมชาติและใหการสัมภาษณดวยความเต็มใจ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depthInterview) เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

โดยการเตรียมแนวคําถามการสัมภาษณไวลวงหนา เพราะสามารถยืดหยุนและกระทําไดโดยงาย และมีความตอเนื่อง

ของคําถามสามารถเจาะลึกการตั้งแนวคําถามหลักไวกอนลวงหนาเปนแบบกวางๆ เพื่อใหมีจุดยืนและประเด็นที่ตอง

สัมภาษณใชลักษณะคําถามแบบปลายเปดไมมีการกําหนดหรือเรียงลําดับหัวขอคําถามแตเปนการสนทนาแบบ

ธรรมชาติ และไมสรางความอึดอัดแกผูถูกซักถามสําหรับการสัมภาษณสามารถสรุปได 2 แบบ คือ การสัมภาษณแบบ

เปดกวางไมจํากัดคําตอบ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณมีความเปนอิสระที่จะเลาเรื่องตางๆของตนเองรวมถึงประสบการณที่

ทําศัลยกรรม และการสัมภาษณแบบเจาะลึกหรือการสัมภาษณแบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ เปนการสัมภาษณเจาะจงใน

เรื่องที่เปนจุดสนใจของผูวิจัย ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องทัศนคติที่เกี่ยวของกับการศัลยกรรม ผูวิจัยไดใชแนวคําถามนี้ถาม

กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมนักศึกษา กลุมบุคคลทั่วไปและฝายทรัพยากรมนุษยการที่ไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้ผูวิจัยไดเริ่ม

เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2563 ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลซึ่งสอดคลอง

กับวัตถุประสงคโดยแบงตามรายดานของทัศนคติตอการศัลยกรรมที่สงผลในการเสริมสรางบุคลิกภาพและความ

ตองการขององคกรในปจจุบัน กรณีศึกษากรุงเทพมหานครโดยทีผ่ลการวิจัยพบวามีประเด็นและสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

ดานเเรงจูงใจที่ทําใหเลือกตัดสินใจการทําศัลยกรรม 

ตาราง 1 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานเเรงจูงใจที่ทําให

เลือกตัดสินใจการทําศัลยกรรม 18 คน 

หมวดหมู 

(Categories) 

ประเภท 

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ี 

ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) 

จํานวนของ 

ผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) 

คานิยม - คนสวนใหญก็ทํากันทั้งนั้น 

- การโฆษณา 

-แกไขขอบกพรอง 

14 

 

10 

17 

9 

 

10 

15 

ความม่ันใจ - คนชมวาดูด ี

- อยากสวย 

- รูสึกด ี

- หนาตาดี 

- อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

8 

24 

11 

28 

3 

 

7 

13 

11 

16 

3 

 

โอกาส - ทําใหเขาสังคมไดงาย 

- สามารถทําใหหางานได

งายขึ้น 

10 

9 

10 

7 
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จากตาราง 1แรงจูงใจที่ทําใหเลือกตัดสินใจการทําศัลยกรรม คือทําแลวหนาตาดี (ƒ=28)(n=16) อยากสวยขึ้น 

(ƒ=24)(n=13) และแกไขขอบกพรอง(ƒ=17)(n=15) จากคํากลาวของผูใหขอมูลมีความคิดเห็นวาแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจทําศัลยกรรมสวนใหญเกิดจากความคิดที่ไดจากความมั่นใจวา ทําแลวหนาตาดีและอยากที่จะสวยขึ้นกวาเดิม 

โดยความมั่นใจนี้ก็จะสงผลตอโอกาส เชน ทําใหเขาสังคมไดงายขึ้นและสามารถทําใหหางานไดงายขึ้น ในดานของ

คานิยมผูใหขอมูลเลือกท่ีจะตัดสินใจทําศัลยกรรมเพื่อแกไขขอบกพรองของตนเองเปนสวนมากปจจุบันการทําศัลยกรรม

ถือเปนเรื่องธรรมดาสําหรับบุคคลทั่วไปเพราะเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความทันสมัยทําใหการเกิดรอยแผลจากการ

ทําศัลยกรรมที่มีความเรียบเนียนและมีความเจ็บปวดที่นอยลง 

 

ดานการทําศัลยกรรมชวยสงเสริมงานในสายอาชีพอยางไร 

ตาราง  2 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานการทําศัลยกรรม

ชวยสงเสริมงานในสายอาชีพอยางไร 18 คน 

หมวดหมู 

(Categories) 

ประเภท 

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ี 

ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) 

จํานวนของ 

ผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) 

งานบริการ - ดึงดูด 

- สรางจุดเดนในตัวเอง 

- สรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

7 

11 

8 

7 

10 

5 

          จากตาราง 2การศัลยกรรมชวยสงเสริมในสายอาชีพในดานงานบริการ คือสรางจุดเดนในตัวเอง(ƒ=11)(n=10) 

ดึงดูด(ƒ=7)(n=7) และสรางรายไดเพิ่มขึ้น(ƒ=8)(n=5) ดังนั้นจากคํากลาวของผูใหขอมูลมองวาการศัลยกรรมสามารถ

สรางจุดเดนในตัวเองซึ่งอาจเปนการแกไขขอบกพรองทางรูปลักษณภายนอกหรือตกแตงตามแบบลักษณะที่ตนเองพึง

พอใจจะสามารถดึงดูดสายตาฝายสนทนาฝงตรงขามทําใหชวนนามองรวมไปถึงสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น การที่เรามี

รูปลักษณหรือบุคลิกภาพที่ดีจะทําใหมีโอกาสในการหางานไดงายขึ้น โดยเฉพาะงานดานบริการ เชน อาชีพพริตตี้

แอรโฮสเตส ดารา นักแสดง เปนตน 

ดานฝายทรัพยากรมนุษยมีความคิดเห็นอยางไรตอผูทําศัลยกรรม  

ตาราง 3 แสดงจํานวนครั้งที่ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) และจํานวนของผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) ในดานฝายทรัพยากร

มนุษยมีความคิดเห็นอยางไรตอผูทําศัลยกรรม 18 คน 

หมวดหมู 

(Categories) 

ประเภท 

(Themes) 

จํานวนครั้งท่ี 

ผูใหขอมูลกลาวถึง (ƒ) 

จํานวนของ 

ผูใหขอมูลที่กลาวถึง (n) 

สิ่งสําคัญของการ

คัดเลือก 

- ความสามารถ 

- บุคลิกภาพ 

- ชอบสังเกต 

- การสื่อสาร 

- ประสิทธิภาพในการ

9 

29 

7 

21 

18 

6 

12 

2 

5 

6 
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ทํางาน 

-Service Mind 

 

 

9 

 

2 

การศัลยกรรม - มีผลตอการทํางาน 

- ไมมีผลตอการทํางาน 

19 

8 

11 

3 

 

 

จากตาราง 3 ฝายทรัพยากรมนุษยมีความคิดเห็นอยางไรตอผูทําศัลยกรรมซึ่งที่สิ่งสําคัญของการคัดเลือก คือ 

บุคลิกภาพ (ƒ=29)(n =12 )และรองลงมาตามลําดับ ไดแก การสื่อสาร(ƒ = 21)( n = 5 )ประสิทธิภาพในการทํางาน(ƒ 

= 18)( n = 6 ) และสิ่งที่สําคัญของการคัดเลือกท่ีมีจํานวนเทากันคือ Service Mind(ƒ = 9)(n = 2) และ ชอบสังเกต(ƒ 

= 7)( n = 2) ดังนั้นจากคํากลาวของผูใหขอมูลมองวา “สิ่งที่สําคัญของการคัดเลือกสําหรับการทํางานบริการคือเนน

ที่บุคลิกภาพที่ดีและการมีรอยยิ้ม การมีวิสัยทัศนที่ดีการเขาถึงลูกคา สามารถสื่อสารกับลูกคาไดเขาใจตรงกันและ

เปนคนชางสังเกตรวมไปถึงความสามารถผมคิดวามันสําคัญกวารูปลักษณภายนอกและผมมองวาเขานาจะทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ” และเมื่อถามถึงการศัลยกรรมที่มีผลตอการทํางาน (ƒ =19)(n =11) และ ไมมีผลตอการ

ทํางาน (ƒ =8 ) ( n = 3 ) ซึ่งผูใหขอมูลสวนใหญมองวาการทําศัลยกรรมนั้นมีผลตอการทํางานเพราะการที่เรามี

รูปลักษณภายนอกทีด่ี เปนการเพิ่มโอกาสในการหางานไดงายขึ้นแตฝายทรัพยากรมนุษยกลับมองวาการทําศัลกรรมไม

มีผลตอการทํางานเพราะในความจริงหนาตาดีเปนเพียงแคองคประกอบภายนอก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

          จากการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม ไดแก กลุม

นักศึกษาจํานวน 7 คน กลุมบุคคลทั่วไปจํานวน 8 คน และฝายทรัพยากรมนุษย จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 

ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเลือกตัดสินใจทําศัลยกรรม  

          ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวา เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพภายนอกใหมีความมั่นใจในการใชชีวิตมากขึ้น 

เปนการแกไขขอบกพรองของรางกาย โดยการเสริม เติม แตง ใหมีลักษณะที่ตนเองพึ่งพอใจ การมีบุคลิกภาพที่ดีจะทํา

ใหเปนจุดสนใจ และบุคคลสวนใหญมักจะใหความสําคัญกับบุคลิกภาพเปนสิ่งแรก ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด

บุคลิกภาพของ คลักฮอหน(Kluckhohn) ไดกลาววา บุคลิกภาพของมนุษยทั่วไป จะมีลักษณะรวมที่เหมือนกันในฐานะ

เปนมนุษยและจะมีลักษณะสวนหนึ่งที่คลายกับทุกคนในสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเปนสมาชิก แตขณะเดียวกันจะมี

คุณสมบัติที่พิเศษเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ซึ่งสามารถสรางเอกลักษณเปนของตนเองไดโดยการศัลยกรรม ใน

ปจจุบันการศัลยกรรมมองวา เปนเรื่องปกติเพราะมีราคาที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงได อีกทั้งยังเปนคานิยมที่บุคคล

สวนใหญทําเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความรูสึกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นทําใหเขาสังคมไดงาย เชน การ

พบปะ และการสนทนา  
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ปจจัยท่ีมีการสงเสริมในดานของสายอาชีพ 

          ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมนักศึกษา และกลุมบุคคลทั่วไป ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวา การ

ทําศัลยกรรมชวยสงเสริมงานในสายอาชีพได โดยการที่มีรูปลักษณภายนอกที่ดีเปนการสรางจุดเดนใหกับตนเอง อีกทั้ง

ยังสรางความมั่นใจในการกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพซึ่งธิชวดี ยัติสาร (2551) 

ไดกลาวถึงการพัฒนาอาชีพวา หมายถึง กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาอาชีพของบุคคลเพื่อตอบสนอง

ความตองการและพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จในงานอาชีพใหเจริญกาวหนาขึ้นเปนแนวทางการบริหารงาน

บุคคลในการเลื่อนตําแหนง แตงตั้ง รวมทั้งการที่บุคคลรูจักตนเอง วามีความถนัดความสามารถดานใด สามารถเลือก

ทํางานในสิ่งที่ตนมีทักษะ มีความรู ความสามารถ ตรงตามความถนัดความตองการของตนเองเพื่อความมั่นคง กาวหนา

ในอาชีพ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ตัวอยางเชน นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรบริหารกิจการการบิน ทําศัลยกรรม

เพราะ มองวาในอนาคตอยากทําอาชีพแอรโฮสเตส ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวารูปลักษณภายนอกและบุคลิกภาพ ความรู

และความสามารถตองเกงรอบดาน การทําศัลยกรรมถือเปนตัวชวยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จได 

เพราะถาทุกอยางสมบูรณแบบก็มีโอกาสที่จะไดรับคัดเลือกเขาทํางานไดงายขึ้น และกลุมคนทั่วไปมองวา การศัลยกรรม

สามารถเปนทางเลือกในการสรางรายไดเพิ่มใหกับตนเองได เชน การขายของออนไลนถามีรูปลักษณที่นามอง ก็จะมี

ลูกคาสนใจอยากซื้อ เสมือนเปนการเชื่อมั่นในตัวผูขาย บางคนก็ไดรับสินคามาโฆษณาถือวาเปนการใชรูปลักษณที่ดีให

เกิดประโยชนกับตนเอง และยังมีรายไดอีกดวย  

ทัศนคติของฝายทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอผูทําศัลยกรรม 
 ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นวา เรื่องรูปลักษณภายนอกเปนเพียงองคประกอบภายนอก ซึ่งในการทํางานสิ่ง

ที่สําคัญคือ ทักษะ ความรู ความสารถ ชางสังเกต การสื่อสาร และไหวพริบในการแกปญหาเฉาะหนาได ในการคัดเลือก

บุคคลเขาทํางานจะมองถึงความสามารถและบุคลิกภาพ มากกวารูปลักษณภายนอกที่ดีถึงแมวาจะเปนงานสายบริการก็

ตาม และที่สําคัญที่สุดตองมีการบริการดวยใจ จะทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพ แตบางตําแหนงยังคงคัดเลือก

รูปลักษณที่ดีในการทํางาน เพื่อเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร

ของ เกียงศักดิ์ เขียวยิ่ง ( 2550) กลาววา การคัดเลือกบคุลากร เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และเกี่ยวของกับการสรรหา 

แตมีลักษณะตรงกันขาม คือ การสรรหา ถือวามีลักษณะเปนบวก (PositiveFunction) เพราะการสรรหาเปนการ

พยายามดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเขามาทํางานตรงตําแหนงงานที่องคกรตองการ อีกทั้งฝายทรัพยากรมนุษยมี

ความเห็นตรงกันวา การศัลยกรรมมีผลตอการทํางาน กลาวคือ อาจจะในบางตําแหนงงาน หรือบางอาชีพเฉพาะที่มี

ความจําเปนที่จะตองใชรูปลักษณที่ดีภายนอกในการทํางาน เชน ตําแหนงที่ตองทํางานเกี่ยวกับการพบปะสนทนากับ

ลูกคาประจํา จะใหความสําคัญเรื่องรูปลักษณภาพนอกมาก เพราะถือวาเปนภาพลักษณขององคกร และมีความเห็นวา

การศัลยกรรมไมมีผลตอการทํางาน กลาวคือ เพราะตําแหนงงานสวนใหญใชทักษะความรู และความสามารถในการ

ทํางาน ดังนั้นการทําศัลยกรรมไมเปนอุปสรรคตอการทํางานและไมมีผลในการเติบโตในอาชีพมากนัก 

  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ทัศนคติตอการศัลยกรรมที่สงผลในการเสริมสรางบุคลิกภาพและความ

ตองการขององคกรในปจจุบันกรณีศึกษากรุงเทพมหานครพบวาการทําศัลยกรรมเปนการสรางองคประกอบภายนอก
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ของรางกายใหเกิดความพึงพอใจตอบสนองตอตนเอง โดยการแกไขเสริมเติมแตงขอบกพรองใหมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นกวาเดิม ทําใหรูสึกมั่นใจในการใชชีวิตมากขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการเลือกสายอาชีพท่ีมากขึ้น เปนตน 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยคิดวาเปนประโยชนตอบุคคลที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรม เพราะการพัฒนารูปลักษณ

ภายนอกใหดูดีมีผลตอการดําเนินชีวิตในหลายๆดาน เชน การประกอบอาชีพการสรางความมั่นใจในตนเอง เปนตน 

โดยเฉพาะในดานของการประกอบอาชีพ การทําศัลยกรรมชวยใหเกิดโอกาสในเสนทางอาชีพที่เกี่ยวกับงานที่ให

ความสําคัญกับรูปลักษณภายนอกเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับการศัลยกรรมนี้นําไปเปนแนวทางในการ

เลือกตัดสินใจที่สงเสริมการพัฒนาสูสายอาชีพได 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด -19 ของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด และเพ่ือบูรณาการหลักโพชฌงค์
ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่างได้แก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ชั้นปีที่ 1-4 เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยได้แก่แบบทดสอบองค์ความรู้และแบบสอบถาม ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของนิสิต ส่วนมากเป็นนิสิตบรรพชิต มีอายุระหว่าง 
20-24 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ มีการตรวจร่างกายเป็นบางครั้ง โอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและออก
ก าลังกายเป็นบางครั้ง มีการติดตามข่าวทางอินเทอร์เน็ต นิสิตจะป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและกัก
ตัวเองอยู่ที่บ้าน/วัดเพ่ือมิให้ติดต่อโรคโควิด-19 และเป็นนิสิตชาวไทยส่วนมาก, ระดับองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพและการป้องกันจ านวน 45 ข้อ พบว่า นิสิตส่วนมากมีองค์ความรู้และความเข้าใจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และการป้องกันได้คะแนน 20-30 จ านวน 58 รูป/คน ระดับ “ดี” ได้คะแนน 31–40 จ านวน 29 รูป/คน ระดับ “ดี
มาก” ได้คะแนน 11–20 จ านวน 14 รูป/คน ระดับ “พอใช้” ได้คะแนน 0–10 จ านวน 5 รูป/คน ระดับ “ควร
ปรับปรุง” และผู้ที่ได้คะแนนระหว่าง 41–45 มีเพียงสองคนเท่านั้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” และผลการศึกษาพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของนิสิต ปี 2563 รวม 6 ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่านิสิตมีการปฏิบัติบ่อยครั้งทุกด้าน หากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
การจัดการกับความเครียด ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านการท ากิจกรรม
และการออกก าลังกาย และด้านโภชนาการ ตามล าดับ, ส่วนผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของนิสิต ปี
การศึกษา 2562 รวม 5 ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสิตมีการปฏิบัติ
บ่อยครั้งทุกด้าน หากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการรับรู้โอกาส
เสี่ยงของการเกิดโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค ด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคของการการปฏิบัติ และด้านการรับรู้

                                                 
* Corresponding author; e-mail address: sanong250909@gmail.com 
1 อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
1 Lecturer of Political Science Nakhon Phanom Buddhist College. 
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ประโยชน์ของการปฏิบัติ ตามล าดับ, ส่วนผลการวิเคราะห์หลักโพชฌ งค์ในการบูรณาการดูแลสุขภาพ พบว่า 
“โพชฌงค์” หมายถึง “องค์แห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” เป็นหลักธรรมที่ส าคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดปัญญา 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ 7 ประการคือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา ยิ่งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในปี 2563 นี้ เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมาก ต่างมี
ความหวาดระแวงต่อกันและกัน แท้จริงแล้วพระพุทธศาสนามองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ แม้แต่
พระพุทธเจ้าย่อมตกอยู่ในสภาวะของกฎนี้เช่นกัน แต่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยดังปรากฏ
ในพระไตรปิฎกว่า “พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพระชนมายุแปดสิบพรรษา สามารถท างานเผยแผ่ศาสนาวันหนึ่ง 
16–20 ชั่วโมง เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจวันละ 5 ครั้ง/วัน” ทั้งนี้ ใครๆที่มาเฝ้าพระองค์ มักจะกล่าว
สรรเสริญหรือถามพระองค์ถึงเรื่องความมีอาพาธน้อย มีพระโรคเบาบาง ทรงพระก าลังกระปรี้กระเปร่า ทรงพระส าราญ
อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงปรากฏพระนามว่า “มะหากะรุณิโก สัตถา สัพพะโลกะติกิจฉะโก” แปลว่า “พระ
ศาสดา ทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง ทรงเยียวยารักษาสัตว์โลกทั้งมวล” อย่างไรก็ตามในหลักโพชฌงค์ก็เน้นองค์
แรกเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติ เพราะสติคือกุญแจดอกส าคัญของชีวิต สติมาปัญญาเกิด ถ้าสติเตลิดมักจะเกิดปัญหา ที่ผ่าน
มาประเทศไทยมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ชูประเด็นให้คนไทยใส่
ใจดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการรณรงค์และสร้างค่านิยมว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ใครอยากได้ ต้องสร้างเอง”  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกัน, หลักโพชฌงค,์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม, 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 

 

Abstract 
 

 The objectives of this research were as follows: to measure self-care knowledge and the 
prevention of COVID-19 of Nakhon Phanom Buddhist College students, to study self-care behavior 
and prevention of COVOVID-19 and to integrate Enlightenment Seven Factors (Bojjhaṅga) principles 
in self-care and disease prevention. The samples were 1st-4th year students. The tool was test and 

questionnaires, and the statistics used were percentage, mean (x̄) and standard deviation. (S.D.)   
 The research results were  follows: Most of the students answering the questionnaire were 
monks, aged 20-24 years old, studying in 2nd-year students at the B.A. level (Political Science). Most 
of the respondents had physical check-up occasionally and had a chance of diabetes. Most of them 
exercise occasionally and tracked the news on the internet. To prevent COVID-19 transmission, 
students protected themselves by wearing masks and quarantined themselves at home/temples. 
The level of knowledge on health care behavior and self-defense found that Nakhon Phanom 
Buddhist College students had knowledge and understanding of health care and self-defense 
behaviors, 58 persons scored between 20-30 (Good), followed by 29 persons scored between 31–40 
(Better), 14 persons scored between 11–20(Fair), 5 persons scored between 0–10 (should improve), 
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and only two persons scored between 4 1 –4 5  (Excellent). In overall, the results of the study of 
health care behavior of Nakhon Phanom Buddhist College students in the academic year 2019 
included 6 aspects, found that it was practiced frequently. While considering each aspect, students 
practice often in all aspects, arranging in descending order; aspect of interpersonal relation,  aspect 
of stress Management, aspect of spiritual growth, aspect of health responsibility, aspect of physical 
Activity and aspect of nutrition, respectively. In overall, the results of  Health Care Behaviors of 
Nakhon Phanom Buddhist College students in the academic year 2019 included 5 aspects, found 
that it was practiced frequently/very often. While considering each aspect, arranging in descending 
order; aspect of Cues to Action, aspect of perceived susceptibility, aspect of perceived Severity, 
aspect of perceived parriers, and aspect of perceived Benefits, respectively. The results of the 
analysis of the Seven Enlightenment Factors (Bojjhaṅga) principles in the integration of self-care 
found that “Bojjhaṅga”means“the awakening and and crucial principle because it helps in creating 
wisdom. it consists of seven elements: Sati, Dhammavijay, Viriya, Piti, passaddhi, Samadhi and 
Upekkha, in the COVID-1 9  epidemic situation in 2 0 2 0 . both Thailand and other countries in the 
world are greatly affected as well as they are paranoid about each other. Buddhism sees this matter 
as a natural law because even the Lord Buddha would have been fallen under this law, there are 
ways to resolve health problems and illnesses as existed in the Tripitaka - “The Lord Buddha is a 
healthy person, aged 80 years, able to do missionary work for 16-20 hours a day, because the Lord 
Buddha practices Buddhism five times a day.” Here, anyone who came to him often praised him or 
asked him about his ill-fatedness. His disease is sparse. His Highness was rejuvenated. For this 
reason, the Buddha has the name of “ Mahakaruniko sattha sabbalokatikicchago”  meaning “ The 
Prophet has great mercy. He healed all the animals of the world” . However, in the doctrine, the 
first one emphasizes enlightenment, consciousness Because consciousness (sati) is the key to life. 
with consciousness, Mindfulness is born. In the past, Thailand had a 3 0  baht universal health 
insurance policy to treat all diseases. Important strategies that raise concerns for Thai people to 
take care of and promote their health by campaigning and creating values that “Good health, not 
for sale, who wants to have it, must create it by themselves” 
Keyword:  Health Care Behaviors and Prevention, Enlightenment Factors (Bojjhaṅga), 
  Students in Nakhon Phanom Buddhist College, the Outbreak of the COVID-19 
 

บทน า 
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 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ ซึ่งจะน าไปสู่ความปกติสุขในชีวิต โดยทุกคนสามารถกระท าบทบาทของตนได้เหมาะสม ส าหรับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในความคิดของเพนเดอร์ (Pender,1996) นั้น ครอบคลุม 6 ด้านคือ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การท า
กิจกรรมและการออกก าลังกาย การบริโภคนิสัย การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการ
จัดการกับความเครียด การที่นิสิตจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็น
ปัจจัยภายในครอบครัว  และปัจจัยภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง กรีนและครูเตอร์  (Green & Krueter, 1991) เรียก
ปัจจัยเหล่านี้ว่า “ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม” โดยปัจจัยน าคือ สิ่งที่เป็นพ้ืนฐานอยู่ภายในครอบครัว เช่น 
ความรู้และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ปัจจัยเอ้ือคือสิ่งที่เอ้ือให้ครอบครัวปฏิบัติพฤติกรรม เช่น ความเชื่อม่ันถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติและความสะดวกในการปฏิบัติ และปัจจัยเสริมคือการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพของครอบครัว เช่น การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และการมีแบบอย่างจากสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 
 ประเทศจีนถือว่าเป็นต้นน้ าสายธารแห่งเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ก็มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน หาก
พิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีตัวเลขค่อนข้างคงที่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 
จ านวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนได้แซงหน้าจ านวนผู้ติดเชื้อในจีนเป็นที่เรียบร้อย ส่วนเดวิด ไครานอสกี (David 
Cyranoski) จาก nature วารสารด้านสหวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษ เขียนบทความ What China,s 
coronavirus response can teach the rest of the world ได้ระบุว่า ช่วงกลางเดือนมกราคม ทางการจีนประกาศ
มาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยการปิดเมืองอู่ฮ่ัน เมืองศูนย์กลางการแพร่ระบาด และอีก 15 
เมืองในมณฑลหูเป่ย์ ประชาชนกว่า 60 ล้านคนต้องอยู่แต่ในบ้าน เที่ยวบินและการเดินรถไฟทั้งหมดถูกระงับ ทางการ
จีนสั่งปิดถนนทุกสาย และหลังจากนั้นจีนประกาศให้ประชากรในหลายเมือง ประมาณ 760 ล้านคนอยู่แต่ในบ้าน 
สามารถออกจากบ้านได้ในกรณีซื้อหาอาหารและเพ่ือความช่วยเหลือทางการแพทย์เท่านั้น 
 สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2562) ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศ
ทั่ วโลก “ประชาชาติธุรกิจ” (ออนไลน์ : https://www.prachachat.net/world-news/news-41466 วันที่  23 
มีนาคม 2563) ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า/โรคโควิด-19” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
มีนาคม 2563 ว่า นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าประเทศไทยก าลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่
เรียกว่า “เวลาทอง” (Golden time) ซึ่งจะก าหนดอนาคตการระบาดในประเทศ และหากประชาชนไม่ร่วมมือกันจะ
ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะระบาดหนัก ซึ่งโรงพยาบาลของไทยจะรับมือไม่ไหว จึงเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมืออย่าง
จริงจัง เว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน งดเดินทางโดยไม่จ าเป็น กักตัวอยู่ที่บ้าน หากมีอาการป่วยควรปฏิบัติตามค าแนะน าของ
หมออย่างเคร่งครัด ส่วนกรมควบคุมโรค ได้แจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปยังต่างจังหวัด ขอให้
กักตัวอย่างน้อย 14 วัน อย่างเคร่งครัด ไม่รับประทานอาหารหรือใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงสมาชิกครอบครัวใน
ที่พักอาศัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่ไม่ต่ ากว่า 20วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ลูบมือจนแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุย
และใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 
 ส าหรับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีทั้งพระภิกษุสามเณรและนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์จ านวนสามร้อยกว่าชีวิต ซึ่งแต่
ละวันก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีการไปมาหาสู่กันฉันท์พ่ีน้องทั้งคนภายในครอบครัว

https://www.prachachat.net/world-news/news-41466
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และครอบครัวอ่ืนๆ เมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะติดเชื้อจากบุคคลภายนอกครอบครัวก็มีเปอร์เซ็นสูงทีเดียว ฉะนั้น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิให้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นิสิตต้องมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและรู้จักป้องกันตนเองโดยใช้หลักสัตตโพชฌงค์ 
7 ประการคือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา 
 ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีจ านวนนิสิต 358 รูป/คน (ฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม, 
2562) และมีแนวโน้มว่านิสิตจะลดลงทุกปี เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) 
และสถานการณ์อ่ืนๆ เนื่องจากนิสิตเหล่านี้มีทั้งนิสิตที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์อาศัยอยู่ในวัด/ส านักสงฆ์บ้าง บ้านบ้าง 
และหอพักบ้าง รวมทั้งการด าเนินชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัย และการบริการสุขภาพให้กับนิสิต ก็พบว่านิสิตเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ นั่นหมายถึง
รูปแบบวิถีการด าเนินชีวิตของนิสิตได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จากแนวคิดพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นเชื่อว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่นเกิดมาจากความเชื่ อ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและ
อารมณ์ท าให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียดทางอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนเอง
เป็นผู้ใหญ่ มีการลอกเลียนแบบหรือกระท าสิ่งต่างๆเพ่ือให้เกิดการยอมรับในสังคม  อิทธิผลของสิ่งเหล่านี้อาจท าให้มี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด อิทธิพลระหว่างนิสิตต่อกลุ่ม
เพ่ือน เป็นต้น  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและการป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมว่าเป็นอย่างไร ตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
[Health Promotion Model,Pender,1987] รูปแบบความเชื่อทางสุขภาพของเคิร์ท เลวิน [health belief model, 
Kurt Lewin,1960] และบูรณาหลักสัตตโพชฌงค์ในการดูแลสุขภาพมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการก าหนดรูปแบบ วางแผน และก าหนดกลวิธีที่
เหมาะสมในการป้องกัน จะส่งผลให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิตให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคท่ีพึง
ประสงค์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือวัดองค์ความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด-19  
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
3. เพ่ือบูรณาการหลักสัตตโพชฌงค์ในการดูแลสุขภาพ 7 ประการ คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ 

สมาธิ และอุเบกขา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันตามหลักโพชฌงค์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา คณะผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 6 
ส่วนคือ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. ด้านเนื้อหาสาระ คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1 ศึกษาองค์ความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคโควิด-19  
    ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รวม 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านโภชนาการ 
ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย ด้านการจัดการกับความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการ
พัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
    ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันโรค รวม 5 ด้านคือ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ด้านการ
รับรู้ความรุนแรงของโรค ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ ด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคของการการปฏิบัติ และด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

  ส่วนที่ 4 บูรณาการหลักสัตตโพชฌงค์ในการดูแลสุขภาพของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  7 ประการ 
คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา 

 

2. ด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562 จ านวน ๑๖๕ 
รูป/คน โดยใช้สูตรส าเร็จรูปของเครชซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W.Morgan) จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 รูป/
คน แต่มีนิสิตตอบแบบสอบถามจ านวน 108 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔ ประกอบด้วย (1) นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต จ านวน 71 รูป/คน (2) นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน 3 รูป/คน (3) นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 15 
รูป/คน และ (4) นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 19 รูป/คน 
 3. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม 

(Questionnaires) เป็นแบบทดสอบองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองตามหลัก
โพชฌงค์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 

 1) การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหา ส านวนภาษา ความชัดเจนของค าถาม และภาษาที่ใช้ว่าค าถามแต่ละข้อมีความ
สอดคล้องตรงประเด็นที่ศึกษาหรือไม่ ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบ
ประเมินที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่สมบูรณ์ ทุกข้อได้คะแนน 0.60 ขึ้นไป 

 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน คือ 
   (1) ดร.ศตพล  ใจสบาย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
      วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
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   (2) ผศ.ปรีชา  บุญทวี อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
      วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
   (3) นายวิวรรธน์ วงศ์ตาขี่ รองผู้อ านวยการ โรงพยาบาลวังยาง 
 3) น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามความคิดเห็นของผู้คุณวุฒิที่แนะน า หลังจากนั้น 

คณะผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลต่อไป 

 4) คณะผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 

ส่วน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยทางชีวสังคม จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย  สถานภาพ อายุ สาขาวิชา 
ชั้นปีที่ศึกษา ปัจจุบันท่านพักอยู่ที่ใด การตรวจร่างกายประจ าปี ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค  ออกก าลังกายลักษณะใด การ
ติดตามข่าวการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  และการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 และภูมิล าเนาเดิม 
     ตอนที่ 2,3 เป็นแบบทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19 รวมจ านวน 45 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (20 ข้อ) และการป้องกันเชื้อไวรัสโค
วิด-19 (25 ข้อ) คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและได้แบ่งเกณฑ์ในการแปลผล
ออกเป็น 5 ระดับ ด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ คะแนน 0–10 (ควรปรับปรุง) 11–20 (พอใช้) 21–30 
(ดี) 31–40 (ดีมาก) และ 41- 45 (ดีเยี่ยม) 

 ตอนที่ ๔  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการดูแลสุขภาพ รวมจ านวน 30 ข้อ โดยแบ่ง

ออกเป็น 6 ด้านๆละ 5 ข้อ คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านโภชนาการ ด้านการท ากิจกรรมและการ
ออกก าลังกาย ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
   ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจ านวน 25 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 

ด้านๆ ละ 5 ข้อ คือ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค ด้านการรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติ ด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคของการการปฏิบัติ และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 

หมายเหตุ: ตอนที่ 4,5 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบได้จาก 5 ตัวเลือก คือ 
ปฏิบัติสม่ าเสมอ ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินานๆครั้งและไม่เคยปฏิบัติเลย โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียวที่ตรง
กับความคิดเห็นในข้อค าถามนั้น มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     5   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปฏิบัติสม่ าเสมอ” 
     4   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปฏิบัติบ่อยครั้ง” 
     3   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปฏิบัติปานกลาง” 
     2   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปฏิบัตินานๆครั้ง” 
      1   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ไม่เคยปฏิบัติเลย” 
       ส ำหรับกำรพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอำด,2546:100) ดังนี้ 
      4.50-5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับ “ปฏิบัติสม่ าเสมอ” 
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     3.50-4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับ “ปฏิบัติบ่อยครั้ง” 
    2.50-3.49      หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับ “ปฏิบัติปานกลาง” 
    1.50-2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับ “ปฏิบัตินานๆครั้ง” 
    1.00-1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับ “ไม่เคยปฏิบัติเลย” 

 

4. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล: ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ (1) ท าหนังสือถึง
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากนิสิทุกชั้นปี (2) คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ไปสร้างแบบสอบถามด้วยโปรแกรม Google form แล้วลิงค์ไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 รูป/คน ได้ตอบ
กลับมาจ านวน 108 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 77.14 และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์   

 

5. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผลข้อมูล  
   (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ประกอบด้วย  สถานภาพ อายุ สาขาวิชา ชั้นปีที่
ศึกษา ปัจจุบันท่านพักอยู่ที่ใด การตรวจร่างกายประจ าปี ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค  ออกก าลังกายลักษณะใด การติดตาม
ข่าวการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  การป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 และประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ความถี่ ร้อยละ  

 (2) ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ ตอนที่ 2,3 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน 
โดยพิจารณาจากคะแนนที่ท าได้ โดยใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้ ถ้าได้คะแนน 0–10 (ควรปรับปรุง), ถ้าได้คะแนน 11–20  
(พอใช้), ถ้าได้คะแนน 21–30 (ดี), ถ้าได้คะแนน 31–0 (ดีมาก) และถ้าได้คะแนน 41-45 (ดีเยี่ยม) 
  (3) ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 4,5 เพ่ือประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ

พฤติกรรมการป้องกันโรค ปีการศึกษา 2563 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    (4) ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 5 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วประกอบความเรียงให้
ถูกต้อง 

6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย: คณะวิจัยได้ใช้ดังนี้ (1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (2) ค่าร้อยละใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4, และ 5 เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรค โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 

ผลการวิจัย 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของนิสิต พบว่า ด้านสถานภาพ ส่วนมากเป็นนิสิตที่เป็นบรรพชิต รองลงมาคือนิสิตที่เป็น
คฤหัสถ์หญิง นิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ชาย, ด้านอายุ ส่วนมากนิสิตมีอายุระหว่าง 20-24 ปี รองลงมามีอายุ 30 ปีขึ้นไป, ด้าน
สาขาวิชา ส่วนมากเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และอันดับท้ายสุดคือนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ด้านชั้นปีที่
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ศึกษา ส่วนมากเป็นนิสิตชั้นปีที่สอง รองลงมาคือนิสิตชั้นปีที่ 3 และอันดับสุดท้ายคือนิสิตชั้นปีที่ 4, ด้านการตรวจ
ร่างกายประจ าปี ส่วนมากจะตรวจร่างกายเป็นบางครั้ง รองลงมาคือนิสิตไม่เคยตรวจเลย และอันดับท้ายสุดคือนิสิต
ตรวจทุกหกเดือน, ด้านการเสี่ยงต่อการเป็นโรค ส่วนมากนิสิตไม่ระบุการเป็นโรค รองลงมาคือนิสิตเสี่ยงเป็น
โรคเบาหวาน และอันดับสุดท้ายคือนิสิตเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก, ด้านลักษณะการออกก าลังกาย ส่วนมากนิสิตออก
ก าลังกายเป็นบางครั้ง รองลงมาคือนิสิตสบายๆ ขึ้นอยู่กับความ และอันดับท้ายสุดคือนิสิตไม่เคยออกก าลังกายเลย, 
ด้านสื่อที่นิสิตติดตามข่าวการแพร่ระบาดแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ส่วนมากนิสิตติดตามข่าวทางอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ
สื่อทางโทรทัศน์ และอันดับสุดท้ายคือไม่ระบุว่าติดตามข่าวสารทางใด, ด้านการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 
ด้วยวิธีใด ส่วนมากนิสิตจะป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รองลงมาคือนิสิตกักตัวเองอยู่ที่บ้านพัก/วัด ด้าน
ประเทศส่วนมากเป็นนิสิตชาวไทย และเป็นนิสิตชาวต่างประทศ (สปป.ลาว)  

2. ผลการวัดองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค รวมจ านวน 45 ข้อ (การดูแล 20 
ข้อ และการป้องกัน 25 ข้อ) พบว่า นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มีองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคดังนี้ ส่วนมากนิสิตได้คะแนน 20-30 จ านวน 58 คะแนน อยู่ระดับ “ดี” รองลงมาได้
คะแนน 31–0 จ านวน 29 รูป/คน ระดับ “ดีมาก”, ผู้ได้คะแนน 11–20 จ านวน 14 รูป/คน ระดับ “พอใช้”, ผู้ได้
คะแนน 0–10 จ านวน 5 รูป/คน อยู่ระดับ “ควรปรับปรุง” และผู้ที่ได้คะแนน 41–45 จ านวน 2 รูป/คน อยู่ระดับ “ดี
เยี่ยม”  

 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ปีการศึกษา 2562 รวม 6 ด้าน โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีการปฏิบัติบ่อยครั้งทุกด้าน หากเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย มีดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านการพัฒนาด้านจิต
วิญญาณ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย และด้านโภชนาการ 
ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ปีการศึกษา 2562 รวม 5 ด้าน 

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านิสิตมีการปฏิบัติบ่อยครั้งทุกด้า น หาก
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 
ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค ด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคของการการปฏิบัติ และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติ ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองตามหลักโพชฌงค์ ของวิทยาลัยสงฆ์
นครพนม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19” คณะผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ส าคัญมาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของนิสิต พบว่า ด้านสถานภาพ ส่วนมากเป็นนิสิตที่เป็นบรรพชิต, มีอายุระหว่าง 20-24 ปี 

เป็นนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่สอง, ส่วนมากจะตรวจร่างกายเป็นบางครั้ง โอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและ
จะออกก าลังกายเป็นบางครั้ง, มีการติดตามข่าวทางอินเทอร์เน็ตส่วนมาก, เพ่ือมิให้ติดต่อโรคโควิด -19 นิสิตจะป้องกัน
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ตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและกักตัวเองอยู่ที่บ้าน/วัด และส่วนมากจะเป็นนิสิตชาวไทยมากกว่านิสิตชาว
ต่างประเทศ (สปป.ลาว) 
 2. ระดับองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค รวมจ านวน 45 ข้อ (การดูแลสุขภาพ 
20 ข้อ และการป้องกันโรค 25 ข้อ) พบว่า นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มีองค์ความรู้และความเข้าใจพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและการป้องกันโรคดังนี้ ส่วนมากได้คะแนนระหว่าง 20-30 จ านวน 58 รูป/คน ระดับ “ดี”, รองลงมาได้
คะแนนระหว่าง 31–40 จ านวน 29 รูป/คน ระดับ “ดีมาก”, ได้คะแนน 11–20 จ านวน 14 รูป/คน ระดับ “พอใช้”, 
ได้คะแนนระหว่าง 0–10 จ านวน 5 รูป/คน ระดับ “ควรปรับปรุง” และผู้ที่ได้คะแนนระหว่าง 41–45 มีเพียงสองคน
เท่านั้น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คณะผู้วิจัยมีทัศนะว่าวิทยาลัยสงฆ์นครพนมควรมีแผนพัฒนานิสิตให้มีความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค หรือเชิญวิทยากรที่มีความช านาญมาให้ความรู้แก่นิสิต 

 3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ปีการศึกษา 2562 รวม 6 

ด้าน โดยภาพรวมนิสิตมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม และยอดแก้ว 
แก้วมหิงสา (2556:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน... กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี จ านวน 396 คน...ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ ย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านเพศ ระดับชั้นปี และคณะที่ก าลังศึกษา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนปัจจัยด้านอายุที่
แตกต่างกัน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองดังนี้คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านการพัฒนาด้านจิต
วิญญาณ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านการท ากิจกรรมและการออกก าลังกาย และด้านโภชนาการ   

 4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันตนเองของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ปีการศึกษา 2562 รวม 4 
ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก ในขณะเดียวกัน นิสิตก็มีการปฏิบัติบ่อยครั้งทั้งห้าด้านคือ ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค ด้านการรับรู้ต่อ
อุปสรรคของการการปฏิบัติ และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ ตามล าดับ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่านิสิตมีแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเป็นโรคแล้วแต่ป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ าในกรณีที่ หาย
จากการ เจ็ บ ป่ วย เป็ น โรคแล้ ว  ส มดั งที่ ผู้ รู้ ได้ บ อกแน วท างใน การป้ อ งกั น โรค ไว้  3 ระดั บ [ออน ไลน์ ] 
http://003400health.blogspot.com) คือ 1) การป้องกันก่อนการเกิดโรค หมายถึง การกระท าหรืองดการกระท า
ใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นโรคหรือเกิดการเจ็บป่วยขึ้น เช่น การดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้
เจ็บป่วยได้ง่าย การระวังไม่ให้ยุงลายกัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 2) การ
ป้องกันโรคในระยะที่เกิดโรค หมายถึง การกระท าหรือการงดกระท าใดๆ ที่จะท าให้อาการเจ็บป่วยจากโรคท่ีเป็นอยู่นั้น
ไม่รุนแรงมากขึ้น หรือหายป่วยจากโรคนั้นโดยเร็วที่สุด เช่น การกินยาและปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งเมื่อป่วย และ 3) การ
ป้องกันโรคเมื่อหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว หมายถึง การกระท าหรือการงดกระท าใดๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย
หรือเกิดเป็นโรคนั้นซ้ าอีกภายหลัง 

http://003400health.blogspot.com/
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5. ผลการวิเคราะห์หลักสัตตโพชฌงค์เพื่อบูรณาการในการดูแลสุขภาพ พบว่า “โพชฌงค์” หมายถึง “องค์
แห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” แสดงว่าหลักสัตตโพชฌงค์นี้ส าคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู้ เพราะการ
ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญา ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจขั้นที่จะท าให้ตรัสรู้นี้ มีความหมายลึกซึ้งลงไปมี 7 ประการ
คือ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโค
วิด-19 ในปี 2563 นี้ นับว่าเป็นช่วงที่คนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมาก ท าให้การด าเนินชีวิตในแต่ละ
วันของผู้คนต้องล าบากตรากตร า ไม่สะดวกและไม่สบายเหมือนปกติ ทุกคนล้วนมีความหวาดระแวงต่อกันและกัน 
แท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งสอนให้บุคคลมองความจริงทุกอย่างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แม้แต่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตกอยู่ในสภาวะของกฎนั่นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บป่วยซึ่งแน่นอนว่าหาก
บุคคลผู้ศึกษาในพุทธประวัติจะพบว่า พระพุทธองค์มีพระโรคเหมือนกับคนทั่วไป แต่ทรงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพและความเจ็บป่วยดังแสดงให้เห็นจากพระไตรปิฎกว่า “พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพระชนมายุ 80 พรรษา 
สามารถท างานเผยแผ่ศาสนาวันหนึ่ง 16–20 ชั่วโมง ใครๆที่มาเฝ้าพระองค์ มักจะกล่าวสรรเสริญหรือถามพระองค์ถึง
เรื่องความมีอาพาธน้อย มีพระโรคเบาบาง ทรงพระก าลังกระปรี้กระเปร่า ทรงพระส าราญอยู่เสมอๆ” (อาชว์ภูริชญ์ 
น้อมเนียน,ผศ.ดร. [ออนไลน์] https://www.silpa-mag.com/culture/article) ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระพุทธ
องค์ในด้านการทรงเป็นแบบอย่างของผู้รักษาสุขภาพที่ดีจนแสดงออกมาถึงเหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงรับเข้ามาภายใต้
พระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติด้วยพระสัพพัญญุตญาณจึงท าสังฆะของพระพุทธองค์มีการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจอยู่ใน
สภาพปกติ หรือจะเรียกด้วยศัพท์ทางการแพทย์ปัจจุบันว่า “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” ด้วยเหตุผลนี้ พระพุทธ
องค์จึงปรากฏพระนามตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่า “มะหากะรุณิโก สัตถา สัพพะโลกะติกิจฺฉะโก” แปลว่า “พระ

ศาสดา ทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง ทรงเยียวยารักษาสัตว์โลกทั้งมวล” (ขุ.เถร (ไทย) 26/722/462)  
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทุกคนต้องด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท หมายความว่าเราต้องมีสติรู้ตัวอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ต้องไม่ประมาทเลินเล่อตามหลักสัตตโพชฌงค์ข้อที่ 1 คือ “สติ” เพราะสติคือ
กุญแจดอกส าคัญของชีวิต สติมาปัญญาเกิด ถ้าสติเตลิดมักจะเกิดปัญหา ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ชูประเด็นให้คนไทยใส่ใจดูแลและส่งเสริมสุขภาพ  ด้วยการ
รณรงค์และสร้างค่านิยมว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ใครอยากได้ ต้องสร้างเอง”  
  พอสรุปว่า นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง/มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับ
ความเครียด ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง ด้านการท ากิจกรรมและการออก
ก าลังกาย และด้านโภชนาการ ตามล าดับ, ส่วนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติบ่อยครั้ง/มาก
เช่นเดียวกัน แสดงว่านิสิตให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นอย่างดี หากวิเคราะห์หลักสัตต
โพชฌงค์ในการบูรณาการดูแลสุขภาพของนิสิตแล้ว พบว่าโพชฌงค์ที่หมายถึงองค์แห่งผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็น
หลักธรรมที่ส าคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดปัญญา ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 ในปี 
2563 นี้ นิสิตต้องน าหลักโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือป้องกันโรคโควิด -19 มิให้ติดต่อ
ตนเองและคอยระมัดระวังมิให้เชื้อโรคไปแพร่คนอ่ืนด้วยแท้จริงแล้วพระพุทธศาสนามองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของกฎ
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ธรรมชาติ แม้แต่พระพุทธเจ้าย่อมตกอยู่ในสภาวะของกฎนี้เช่นกัน แต่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและความ
เจ็บป่วยดังปรากฏในพระไตรปิฎกว่า “พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพระชนมายุแปดสิบพรรษา สามารถท างานเผย
แผ่ศาสนาวันหนึ่ง 16–20 ชั่วโมง เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจวันละ 5 ครั้ง/วัน” ทั้งนี้ ใครๆที่มาเฝ้า
พระองค์ มักจะกล่าวสรรเสริญหรือถามพระองค์ถึงเรื่องความมีอาพาธน้อย มีพระโรคเบาบาง ทรงพระก าลัง
กระปรี้กระเปร่า ทรงพระส าราญอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงปรากฏพระนามว่า “มะหากะรุณิโก สัตถา 
สัพพะโลกะติกิจฉะโก” แปลว่า “พระศาสดา ทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง ทรงเยียวยารักษาสัตว์โลกทั้งมวล” 

อย่างไรก็ตามในหลักโพชฌงค์ก็เน้นองค์แรกเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติ เพราะสติคือกุญแจดอกส าคัญของชีวิต สติมาปัญญา
เกิด ถ้าสติเตลิดมักจะเกิดปัญหา ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค 
ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ชูประเด็นให้คนไทยใส่ใจดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการรณรงค์และสร้างค่านิยมว่า “สุขภาพดีไม่
มีขาย ใครอยากได้ ต้องสร้างเอง”  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1) ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 
  2) วิทยาลัยสงฆ์นครพนมควรสนับสนุนให้นิสิตมีเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ 
 3) วิทยาลัยควรจัดหาสถานที่ให้นิสิตได้เล่นกิจกรรมเพื่อลดความเครียด  
  4) วิทยาลัยสงฆ์ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ  
  5) วิทยาลัยสงฆ์ควรมีสถานที่ท ากิจกรรมและสถานที่ออกก าลังกาย    

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
2) ควรศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของอาจารย์และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
3) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

  4) ควรศึกษาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามแนวพระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่
ส่งผลต่อความตั้งใจการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจ านวน 210 ชุด ใช้การสุ่มแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ, ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการ, ฟู้ดแพนด้า, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

Abstract 
 The purposes of this research was tostudy the relationship and effects of Perceived Business 
Alliance Affecting the Intention Join venture Food Panda of Entrepreneurs in the Mahasarakham 
University area. The data were collected by 210  questionnairesPurposive Sampling,which selected 
by Simple sampling technique. The frequency, percentage, average, standard deviation, multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis were used for data analysis. 
 
Key word: Perceived Business Alliance, IntentionJoin venture, Food Panda, Mahasarakham University 
area 
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บทน า 
 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป ทั้งการศึกษา 
การอยู่อาศัย รวมไปถึงการกินอยู่ ประกอบกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้คนในสังคมไม่ออกจากบ้าน หรือ 
ทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ก็ได้มีการสั่งแบบเดลิเวอรี่มาส่งบ้านแทนซึ่ง การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ หรือ ฟู้ด เดลิเวอรี่ 
(Food Delivery)มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563  โดยมีส านัก
เศรษฐกิจต่างๆ ประเมินมูลค่าตลาดสูงถึง 35,000ล้านบาท และมีการเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 14 ต่อปี ซึ่งขยายตัวสูง
กว่าอุตสาหกรรมอาหาร และค้าปลีกของประเทศถึงร้อยละ 3 – 4(ศูนย์วิจัยกสิกร, 2562) เนื่องจากบริการส่งอาหาร
(Food Delivery) ในปัจจุบันค่อนข้างตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาใช้
บริการ บริการส่งอาหารกันอย่างแพร่หลาย และที่ส าคัญ มีการใช้ซ้ าอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้จึงเห็นผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในชุมชนท้องที่ต่างๆ สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้จัดส่งอาหาร (Partner) แพลตฟอร์ม Food Panda  
 ฟู้ดแพนด้า (Food Panda)เป็นบริษัทในเครือของ Delivery Hero มีจุดเริ่มต้นจากประเทศเยอรมนี ให้บริการ
ใน 50 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ปัจจุบันในเขตกรุงเทพ จะเห็น 
Foodpandaอยู่ ทั่ ว ไป  แต่ถ้ าไปตามหั วเมื องในต่ างจั งหวัด  เช่ น  เชี ยงใหม่  คื อผู้ ให้ บริการหลัก  แสดงว่ า  
กลยุทธ์ธุรกิจของ Foodpandaคือ ป่าล้อมเมือง เน้นตลาดต่างจังหวัดมากกว่า(PranSuwannatat, 2020) ความ
น่าสนใจคือ กลยุทธ์แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจบริการส่งอาหาร(Food Delivery) ในต่างจังหวัด ท าให้ผู้คน
ในต่างจังหวัดสามารถใช้งาน ได้เหมือนกับเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ทั้งพฤติกรรม ขนาด
ของขอบเขตสถานที่ รายได้เฉลี่ยต่อคนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน โดยใช้ข้อมูลจาก กรมพัฒนาชุมชนในแต่ละจั งหวัด
เพ่ือวิเคราะห์มองหาตลาดต่างจังหวัด (Butter Cutter, 2019) ซึ่งมหาสารคามเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเติบโตสูง 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบการไปด้วยนิสิตจ านวน 40,986 
คน (กองทะเบียนและประมวลผล , 2562) เป็นแหล่งตลาดส าคัญส าหรับธุรกิจส่งอาหาร ซึ่งธุรกิจที่ส าคัญเช่น Grab 
Food หรือฟู้ดแพนด้า (Food Panda)เป็นต้น ซึ่งฟู้ดแพนด้า (Food Panda)เป็นเจ้าแรกที่เข้ามาเปิดตลาดในจังหวัด
มหาสารคาม และยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner)มากกว่า 1 ,000 ราย 
(Foodpanda.co.th, 2020)และมีความน่าสนใจในตลาดเป็นอย่างยิ่ง 
 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจการกับฟู้ดแพนด้า มีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งร้านอาหาร ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่และเบเกอรี่และร้านสตรีทฟู้ด โดยกลยุทธ์ของฟู้ดแพนด้า (Food Panda)มุ่งเน้นไปยังเขต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งเขตพ้ืนในเมือง และ เขตพ้ืนที่ขามเรียง โดยสังเกตุได้จากจ านวนร้านอาหารในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner)กับ Food Panda มีจ านวนร้อยละ 71 ซึ่งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

จากการทบทวนวรรณกรรมนิยามค าศัพท์ กรอบแนวคิด และสมมุติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ดแพนด้าของ
ผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิยามศัพท์ กรอบแนวคิด และสมมุติฐานในการศึกษาดังนี้ 
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 การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ (Perceived Business Alliance) หมายถึง การประเมิน ประสบการณ์ ในการ
ร่วมมือกันในระยะหนึ่ง โดยมีการร่วมแบ่งปันทรัพยากรของทั้ง 2 ฝ่ายน ามารวมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ธีรกิ
ติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2540)การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 
  1. การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง เป็นระดับความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อ
การใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างาน ความรวดเร็ว และ ความถูกต้อง (Davis, 1989) 
  2. ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)หมายถึง กระบวนการรับรู้ว่าการใช้เทคโนโลยี
นั้นๆ ส่งให้ผลทราบถึงการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน 
(Davis, 1989) 
  3. ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use)หมายถึงการประเมินผลจากประสบการณ์ พฤติกรรม 
ความพร้อมของการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลที่เป็นอิทธิพลจากทัศนคติของบุคคลหนึ่งที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น 
(Davis,1989) 
  4. การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk)หมายถึง การประเมินผลจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
ใช้งาน ซึ่งเก่ียวข้องกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 
  5. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using)หมายถึง ประสบการณ์จากการใช้งาน ระดับ
ความเชื่อมั่นส่วนบุคคลที่มีต่อเทคโนโลยีนั้นๆ 
 ความตั้งใจร่วมกิจการ (Intention Joint venture)หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวบุคคลในการเข้าร่วม
กิจการ ที่ประเมินจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ เช่น พบเห็นผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ เข้าร่วมกันเป็นอย่างมาก จึงมี
ความสนใจที่จะเข้าร่วม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยมีฐานความคิดว่าการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจการฟู๊ดแพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดังสมมติฐานงานวิจัย และรูปภาพที่ 1 ดังนี้ 
  สมมติฐานงานวิจัย 1 การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  สมมติฐานงานวิจัย 2 ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  สมมติฐานงานวิจัย 3 ความตั้งใจที่จะใช้งานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  สมมติฐานงานวิจัย 4 การรับรู้ถึงความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  สมมติฐานงานวิจัย 5 ทัศนคติต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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รูปที่ 1 แบบจ าลองการศึกษาวิจัย 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การศึกษานี้มีอุปกรณ์และวิธีการศึกษาดังนี้ 
  1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร (Entrepreneur) บริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเขตพ้ืนที่ในเมืองและเขตพ้ืนที่ขามเรียงซึ่งทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่ชัดจ านวน 717 ราย 
(Foodpanda.co.th, 2020) 
  2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร (Entrepreneur) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยขนาดกลุ่ มตั วอย่ างจากประชากรจ านวน  248 ราย โดย เปิ ดตาราง 
Krejcie&Morgan (1970) การแจกแบบสอบถามจะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือใน
การตอบได้โดยถูกจ ากัดด้วยขอบเขตพ้ืนที่ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 27 
กันยายน และรวมเวลาทั้งสิ้น 5 วัน จ านวนแบบสอบถามขั้นต่ าที่ยอมรับได้เป็นจ านวน 248 ชุด แต่ได้แบบสอบถาม 
210 ชุด ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็นการรับรู้ถึงประโยชน์ จ านวน 5 ข้อ การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน จ านวน 4 ข้อ ความตั้งใจที่จะใช้งานจ านวน 3 ข้อ การรับรู้ความเสี่ยง จ านวน 3 ข้อ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งา น 
จ านวน 3 ข้อ และ ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 4 มีจ านวน 4 ข้อ ค าถามมีลักษณะของข้อค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อค าถามใหม่จากนิยามปฏิบัติการเพ่ือให้เข้ากับบริบท 
3.3 ความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรง 
 การทดสอบเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 30 ชุดแรก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมิติของตัวแปรทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่
ระหว่าง 0.511-0.736 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.40 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น 
(Reliability) ในระดับท่ียอมรับได้ (Nunnally & Bernstein1994) 

ความตั้งใจที่จะใช้งาน 

H1 
การรับรู้ถึงประโยชน์ 

ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู๊ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

H2 
ความง่ายในการใช้งาน 

การรับรู้ถึงความเสี่ยง 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 

H3 

H4 

H5 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
สมการพยากรณ์ของการศึกษา มีดังนี้ 
 

JOIN=β1+β01USE+β02EOU+ β03ITU+ β04PR+ β05ATU +1 
 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์แสดงผลดังนี้ 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ VIFs 

ตัวแปร JOIN USE EOU ITU PR ATU VIFs 

MEAN 19.947 19.742 20.600 11.809 12.019 16.714  

S.D. 1.820 2.185 2.220 1.484 1.744 1.608  
USE 0.199** -     1.046 

EOU -0.008 0.149* -    1.374 

ITU 0.370** 0.163* 0.475** -   1.824 
PR 0.285** 0.039 0.442** 0.617** -  1.713 

ATU 0.122 0.016 0.032 -0.087 -0.005 - 1.018 
*มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 1 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้ง 
5 ด้าน มีค่าตั้งแต่ 1.018 – 1.824 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity [7] เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการรับพันธมิตรทางธุรกิจ
แต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระเองอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง -0.005 – 0.617 จากนั้น มีความสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 0.300 และไม่เกิน 0.800 ซึ่งมีความสัมพันธ์แต่
ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได้ดังตาราง 2 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ การรับรู้ถึงประโยชน์ (USE) (β01=0.007; p<0.05) มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 ดังการศึกษาของ ฉัตร ชูชื่นและศิริกุล ตุลาสมบัติ(2561) ได้พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ ท าให้เกิดการใช้
งานระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ 
นวรัตน์ ป้องจิตใส และ วศิณ ชูประยูร (2562) ได้พบว่าอรรถประโยชน์ ของคลาวด์คอมพิวติง มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
และน าคลาวด์คอมพิวติงไปใช้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ SMEs และ สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ 
Venkastesh&Bala(2008) ที่ชี้ว่าการรับรู้ประโยชน์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือระดับความอุตสาหะใน
การใช้งานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทาง  
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ตารางที่ 2การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจและความตั้งใจเข้าร่วม
กิจการฟูด้แพนด้า 

การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ 

ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการ 
ฟู้ดแพนด้า 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่  ( a ) 
การรับรู้ถึงประโยชน์ (USE) 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (EOU) 
ความตั้งใจที่จะใช้งาน (ITU) 
การรับรู้ความเสี่ยง (PR) 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (ATU) 

11.279 
0.141 
-0.246 
0.485 
0.175 
0.186 

1.810 
0.052 
0.058 
0.100 
0.083 
0.069 

6.232 
2.739 
-4.224 
4.831 
2.117 
2.691 

0.000* 
0.007* 
0.000* 
0.000* 
0.035* 
0.008* 

F = 13.626p = 0.000AdjR2= 0.232 
*มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (EOU)β02=0.000; p<0.05)มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจ
ในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2ดังการศึกษาของ สุทัศน์ รุ่งระวิว
รรณ (2560) ได้พบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ขนาดเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัฒน์ชัย นากงาม (2561) ได้พบว่าปัจจัยด้านความง่ายในการ
ใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดเพ่ือขายสินค้า ที่สามารถท าความเข้าใจ และเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองเป็นไปในทิศทางเชิงบวกของ
ผู้ประกอบการรายย่อยในเขตจังหวัดปทุมธานี และ สอดคล้องกับข้อค้นพบของ นวรัตน์ ป้องจิตใส และ วศิณ ชูประยูร 
(2562) ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการตระหนักถึงความง่ายในการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงในการท าธุรกรรมในกระบวนการ
ธุรกิจของ SMEs 

 ความตั้งใจที่จะใช้งาน (ITU)β03=0.000; p<0.05)มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้า
ร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ดังการศึกษาของ ธวัฒน์ชัย นากงาม 
(2561) ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดเพ่ือขายสินค้า โดยเฉพาะเรื่องของธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด  ซึ่งสอดคล้องกับ สุทัศน์ รุ่งระ
วิวรรณ (2560) ได้พบว่า การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้รู้สึกมีความตั้งใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
อันดับแรกเมื่อต้องด าเนินงานประกอบธุรกิจ  

 การรับรู้ความเสี่ยง (PR)β04=0.035; p<0.05)มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ดังการศึกษาของขวัญใจ พุ่มจันทร์ และ 
ศรัณย์ ธิติลักษณ์ (2562) ที่พบว่าการรับรู้ความเสี่ยง ระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โค้ด การสร้างบัญชี ข้อมูลส่วนตัว เกิด
จากการยืนยันตัวตน เมื่อผู้ประกอบการทราบถึงความเสี่ยงนี้ท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  
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 และด้านสุดท้ายทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (ATU)β05=0.035; p<0.05)มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อ
ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ 
(2560) ได้พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้รู้สึกถึงการลดต้นทุนของการด าเนินงาน และต้นทุนทางธุรกิจได้ ท า
ให้ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีที่จะตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัฒน์ชั ย นาก
งาม (2561) พบว่า ด้านทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ด ในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว กับการใช้งานระบบ ช่วยให้
การขายสินค้าบรรลุเป้าหมาย ท าให้ผู้ประกอบสามารถตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย ผล 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ความตั้งใจที่จะใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานของการศึกษา เรื่อง การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่ายอมรับ
สมมติฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
1.ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี  
 การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจยังมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษาในบริบทของผู้ประกอบการ Foodpanda อีกทั้งยัง
เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่พ่ึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งนี้แนวคิดในการเป็นพันธมิตร องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการเป็นพันธมิตร ยังมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการรับรู้
ต่างๆของผู้ประกอบการ Foodpanda ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสาเหตุหรือผลลัพธ์อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.ข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติ 
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 ฟู้ดแพนด้าเป็นแพลตฟอร์มในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็น
โอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านอาหารสตรีทฟู้ด ควรพิจารณาในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือศักยภาพในการแข่งขัน 
3.ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เนื่องจากการศึกษานี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 5 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จ ากัด
ในการเก็บข้อมูล 
4.ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในอนาคต 
 4.1 ควรศึกษาและเพ่ิมตัวแปรการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจให้หลากหลายมากกว่านี้ 
 4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mix Method)เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความ
ต้องการและประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบขององค์ประกอบของการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของธุรกิจร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารในอ าเภอเมือง
มหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 153  ชุด ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแบบเจาะจงโดยแบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถาม ณ สถานที่ประกอบกิจการด้วยตัวเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  มี
การทดสอบเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ ครอนบาค มิติของตัวแปรทั้งหมด มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.447-0.694 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการสร้างพันธมิตรในทางธุรกิจ ด้านความ
ผูกพัน ด้านหน้าที่ทางพันธมิตร ด้านประสบการณ์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  
ค าส าคัญ : ปัจจัยในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ธุรกิจขนส่งอาหาร, ธุรกิจร้านอาหาร 
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Abstract 
 The purposes of this research was to study the relationship and Impact of Business Alliance 
Factors Affecting the Efficiency of Operations of the Restaurant Businesses Participating in the Food 
Delivery Business in Mueang Maha Sarakham District. The data was collected by  questionnaires. 
Provided to sample, which selected by systematic random sampling was used to select the sample 
groups of restaurant businesses join on food delivery businesses in Mueang Maha Sarakham District. 
The statistics used in the research consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation. 
Multiple correlation analysis And multiple regression analysis There is a test of confidence of the 
tool. By using the alpha coefficient according to Cronbach's method, the dimensions of all the 
variables The alpha coefficient was between 0.447-0.694. Factors for building a business alliance 
The Engagement, Duty, Experience had a correlation and impact on the efficiency of work. 
Statistical significance.  
Keywords: Business Alliance Factors, Efficiency of Operations, Food Delivery Business, Restaurant 
Businesses 

  
บทน า 

 ธุรกิจขนส่งอาหาร (Food Delivery) ในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา การแข่งขันของธุรกิจขนส่งอาหารเป็นไปอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะบริการขนส่งของสด อาหารจานด่วน(FastFood) 
อาหารส าเร็จรูป แม้แต่บริการรับสั่งเมนูโปรดจากร้านที่ลูกค้าเลือกเอง ผ่านโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่น จนท าให้
ชื่อของแบรนด์ธุรกิจขนส่งอาหารมีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น Grab Food Food Panda Line Man Gojek และอ่ืนๆอีก
หลายเจ้ากลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส านักเศรษฐกิจต่างๆ ประเมินว่าตลาดธุรกิจจัดส่งอาหารนี้มีมูลค่ามากกว่า 
3.5 หมื่นล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยมูลค่าตลาดของธุรกิจขนส่งอาหารเติบโตต่อเนื่องถึง
ร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมอาหารและค้าปลีกที่เติบโตตามเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ร้อยละ 3-4 ต่อปี โดยรูปแบบการท าธุรกิจโดยทั่วไปคือมีรายได้จากการคิดค่าคอมมิชชั่นจากร้านอาหารร้อย
ละ 20-35 จากส่วนแบ่งยอดขายนอกจากนี้ยังจะมีค่าบริการจัดส่งเพ่ิมเติมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการด้วยซึ่งจะคิดตาม
ระยะทางจากร้านค้ามายังจุดจัดส่ง แต่ละแบรนด์ก็จะมีโปรโมชั่นเพ่ือจูงใจพาร์ทเนอร์ร้านอาหารและพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่ง
สินค้าแตกต่างกันออกไป (มนต์ชัย วงษ์กิตตไกรวัล,2563) พร้อมกันกับเกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่ว
โลกนั้น ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนไปเนื่องจากรัฐบาลประกาศมาตรการให้ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึง
ธุรกิจอ่ืน ๆ ให้ปิดช่วงคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่ในกรณีของธุรกิจร้านอาหารมีข้อยกเว้นให้สั่งอาหารกลับ
บ้านได้ ยิ่งท าให้ธุรกิจธุรกิจขนส่งอาหารยิ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวน
มาก 
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 เดิมนั้นจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก จากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัด ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยพละศึกษามหาสารคาม จึง
ท าให้ธุรกิจขนส่งอาหารในจังหวัดมหาสารคามเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ าเภอเมืองเนื่องจากมีการ
เปิดตัวธุรกิจขนส่งอาหารชื่อดังอย่าง Food Panda และ Grab Food เป็นจุดแรกในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบกับ
เป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในจังหวัดมหาสารคามจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
ขนส่งอาหารในจังหวัดมหาสารคาม  
 ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านพันธมิตรของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจ
ธุรกิจขนส่งอาหารในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากยังไม่ค่อยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากนัก ซึ่ง
ลักษณะความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนส่งอาหารและธุรกิจร้านอาหารมีความร่วมมือทางพันธมิตรในลักษณะกิจการร่วม
ค้า (Joint Venture) ผู้ศึกษาจึงได้น าเอาองค์ประกอบการสร้างพันธมิตรของธุรกิจมาศึกษาว่าจะสามารถส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยที่จะน ามาศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ (Trust) 2) ความผูกพัน 
(Engagement) 3) หน้าที่ทางพันธมิตร (Duty) และ 4) ประสบการณ์ด้านพันธมิตร (Experience) โดยการศึกษานี้
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางพันธมิตรระหว่างธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจขนส่งอาหาร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจธุรกิจขนส่งอาหารในอ าเภอเมืองมหาสารคาม ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ประกอบธุรกิจธุรกิจขนส่งอาหารหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทนี้น าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจในอนาคตได้ต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรมนิยามค าศัพท์ กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง ผลกระทบของปัจจัยในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคามมีนิยามค าศัพท์ กรอบแนวคิด และ
สมมติฐานในการศึกษาดังนี้ 
 1. องค์ประกอบการสร้างพันธมิตรของธุรกิจ คือ ปัจจัยในการสร้างพันธมิตรหรือร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบด้วย  
   1.1 ความไว้วางใจ (Trust) ความไว้วางใจเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งมีความเชื่อใจว่าอีก
บุคคลหนึ่งจะปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ คอยดูแลเอาใจใส่ สามารถอาศัยพ่ึงพากันได้ 
หรือปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ (Limwongthong, 2014: 142) 
   1.2 ความผูกพัน (Engagement) ความผูกพัน หมายถึง ความผูกพันระหว่างองค์การที่เป็นคู่พันธมิตร เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการกระท าต่างๆ  ที่เกิดขึ้นโดยคู่ค้าหรือคู่พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพยายามที่จะ
พัฒนาและรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์และแสดงออกมาให้เห็นถึงสิ่งที่มากกว่าที่ สัญญา เพ่ือที่จะพัฒนาและรักษา
เสถียรภาพความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างกัน (รัตนา สีดี, 2559) 
   1.3 หน้าที่ทางพันธมิตร (Duty) การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างองค์การ ที่สามารถ
สนับสนุนให้ความสามารถขององค์การให้มีประสิทธิภาพจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้ (Kale  et  al.,  2002) 
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   1.4 ประสบการณ์ด้านพันธมิตร (Experience) บทเรียนที่ได้รับหรือความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจในอดีตขององค์การ  (Heimeriks  & Duyster,  2007) 
 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ เกณฑ์ที่ใช้วัดผลความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีการ
พิจารณาทั้งในผลผลิตที่ท าได้กับความคุ้มค่า และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหารคือ ความมีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน (Operational Effectiveness) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) และพฤติกรรม
ในการท างาน นั้นหมายถึง องค์กรต้องสามารถท าก าไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งขัน การ
วัดผลงานท าได้โดยการเทียบกับเป้าหมาย ถ้าหากสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ว่างไว้ก็แสดงว่า มีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (พีรญา ชื่นวงศ์, 2560) ซ่ึงส าหรับธุรกิจร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารนั้นผู้ศึกษาได้
วัดจากผลประกอบการ กับพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคหลังจากที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ดังสมมติฐานในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานงานวิจัย 1 ความไว้วางใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานงานวิจัย 2 ความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

สมมติฐานงานวิจัย 3 หน้าที่ทางพันธมิตรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานงานวิจัย 4 ประสบการณ์ด้านพันธมิตรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 การศึกษาครั้งนี้ มีแนวคิดที่จะน าทฤษฎีรูปแบบพันธมิตรธุรกิจ (เจษฎา พงศ์พิริยะกาญจน์, 2553) ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของธุรกิจร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม โดย
มีสมมติฐานดังรูปที่ 1 
 
ปัจจัยในการสร้างพันธมิตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แบบจ าลองในการศึกษา 

 
 โดยสมมติฐานการศึกษาทั้ง 4 สมมติฐานสามารถน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองในการวิจัยได้ดังรูปที่ 1 ที่แสดงอยู่
ข้างต้น 
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ประสบการณ ์
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อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษานี้มีอุปกรณ์และวิธีการศึกษาดังนี้ 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ธุรกิจร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารในเขต
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จ านวน 200 แห่ง ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแบบเจาะจงโดยแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ไปแจก
แบบสอบถาม ณ สถานที่ประกอบกิจการด้วยตัวเอง โดยเก็บแบบสอบถามได้จ านวนทั้งสิ้น 153 ชุด  
 2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็นปัจจัยในการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจประกอบด้วย 4 ด้าน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1 ด้าน มีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อค าถามใหม่จากนิยามปฏิบัติการเพ่ือให้เข้ากับบริบท 

3. ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงการทดสอบเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 
200 ชุด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมิติของตัวแปร
ทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.447-0.694 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคต้องมากกว่า 0.60 
ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน (Reliability) ในระดับท่ียอมรับได้ (Sekaran, 2003, p. 311) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 สมการพยากรณ์ของการศึกษา มีดังนี้ 

 EFF=β1+β01TRUST+β02ENG+β03DUTY+β04EXP +1   
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์ แสดงผล
ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  

ตัวแปร EFF TRUST ENG DUTY EXP 

Mean 4.1830 4.0327 4.1983 4.2048 4.1721 

S.D. 0.4096 0.39136 0.43164 0.43111 0.41553 

EFF -     

TRUST .345* -    

ENG .507** .372** -   

DUTY .541** .398** .436** -  

EXP .590** .136** .399** .459** - 

*มีนัยยะส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.10   
**มีนัยยะส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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จากตาราง 1 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ปัจจัยในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ทั้ง 4 ด้าน มีค่าตั้งแต่ 1.281–1.547 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black, 2006) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระปัจจัย
ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระเองอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 และ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.136–0.590 จากนั้น มีความสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 0.300 
และไม่เกิน 0.800 ซึ่งมีความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณได้ดังตาราง 2 
 

ตารางที่ 2 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างปัจจัยในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 

ปัจจัยในการสร้างพันธมิตรในทางธุรกิจ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) 

t P-value สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ 
ความไว้วางใจ (TRUST) 
ความผูกพัน (ENG) 
หน้าที่ทางพันธมิตร (DUTY) 
ประสบการณ์ (EXP) 

0.338 
0.133 
0.197 
0.210 
0.383 

0.335 
0.069 
0.066 
0.069 
0.067 

1.007 
1.932 
2.994 
3.058 
5.690 

0.316 
0.055 
0.003* 
0.003* 
0.000* 

F  = 36.697  p  =  0.000b  AdjR2=  0.484 
*มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยในการสร้างพันธมิตรในทางธุรกิจ ด้านความผูกพัน (ENG=0.003; p<0.05) ด้าน
หน้าที่ทางพันธมิตร (DUTY=0.003; p<0.05) ด้านประสบการณ์  (EXP=0.000; p<0.05) มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (EFF) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 , 3 , 4 
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สรุปผล 
 ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยในการสร้างพันธมิตรในทางธุรกิจกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการศึกษา 

  1. ความไว้วางใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมย่อมรับ 
  2. ความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยอมรับ 
  3. หน้าที่ทางพันธมิตรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยอมรับ 
  4. ประสบการณ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยอมรับ 
 

  จากตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานของการศึกษา เรื่อง ผลกระทบของปัจจัยในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของธุรกิจร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารในเขต
อ าเภอเมืองมหาสารคามพบว่ายอมรับ 3 สมมติฐาน ในส่วนถัดไปเป็นการอภิปรายผลการศึกษา 
  1. ด้านความความผูกพันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร (ENG=
0.003; p<0.05) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 สอดคล้องกับ(รัตนา สีดี, 2559) ที่พบว่าความ
ผูกพันด้านพันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทยท าให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ และสอดคล้องกับ (Mujahid MohiuddinBabu, 2020) ที่พบว่าในการสร้างคุณค่าที่สร้างร่วมกัน
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนจ าเป็นที่จะต้องมีความผูกพันระหว่างพันธมิตร 
  2. ด้านหน้าที่ทางพันธมิตรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร (DUTY=
0.003; p<0.05) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3  สอดคล้องกับ(รัตนา สีดี, 2559) ที่พบว่าการมี
พันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทยท าให้กิจการมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น และสอดคล้องกับ 
(George Nakos, 2019) ที่พบว่าพันธมิตรของ SMEs ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสื่อกลางในความสัมพันธ์ด้าน
ประสิทธิภาพ และขยายมุมมองด้านความรู้และทรัพยากรของบริษัท 
  3. ด้านประสบการณ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร (EXP=0.000; 
p<0.05) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4  สอบคล้องกับ(รัตนา สีดี, 2559) ที่พบว่าประสบการณ์
ด้านพันธมิตรธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดไทยต้องการบรรลุเป้าหมายในการสร้างประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับ (Zeynep Emden, 2005) ประสบการณ์ในด้านพันธมิตรสามารถลดความเสี่ยงในการ
ประสานงานจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ส าหรับในการศึกษาเกี่ยวข้องในอนาคตผู้ศึกษาคิดว่าจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากธุรกิจ
ร้านอาหารที่เข้าร่วมกับธุรกิจขนส่งอาหารมีจ านวนมากและเพ่ิมข้ึนทุกวันและเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 
2. ข้อเสนอแนะต่อธุรกิจขนส่งอาหาร 
  จากแบบสอบถามที่ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเกี่ยวกับค่าคอมมิสชั่นที่ธุรกิจขนส่ง

อาหารเรียกเก็บค่อนข้างที่จะสูงเกินไปส าหรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจขนส่งอาหาร

ที่สามารถน าไปปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรในอนาคตได้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนมีความสัมพันธ์

และผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและที่พักในจังหวัดมหาสารคามท่ีเป็นพันธมิตรกับอโกด้าโดย
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน41ชุดใช้การสุ่มแบบเจาะจงเลือกผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในจังหวัด
มหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้าสถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์พันธมิตรทาง
ธุรกิจแบบเกื้อหนุนมีความสัมพันธ์และผลทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและที่พักในจังหวัด
มหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้า 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน,ประสิทธิภาพการด าเนินงาน, โรงแรมและท่ีพัก, อโกด้า 
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Abstract 
 The purposes of this researchwas to study the effects of Complementary Business Alliances 
Strategy affecting the Operational Efficiency of hotels and accommodations in MahaSarakham 
alliance with Agoda. The data were collected by 41 questionnaires provided to sample, which 
selected by purposive sampling technique that specified Hotel and accommodationin 
MahaSarakham alliance with Agoda. The frequency, percentage, average, standard deviation, 
multiple correlation analysis and multiple regression analysis were used for data analysisThe 
research results were found that Complementary Business Alliances Strategy There is a relationship 
and a positive effect on the Operational Efficiency of hotels and accommodations in MahaSarakham 
alliance with Agoda. 
Keywords: Complementary Business Alliances Strategy, Operational Efficiency, Hotel and 
accommodation, Agoda 

 
บทน า 

 โรงแรมเป็นสถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้นเพ่ือบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัยอาหาร
และบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทางซึ่งมีบริการต่างๆเพ่ือความสะดวกของผู้ที่มาพักซึ่งเรียกว่า 
"แขก" (guest) (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,2563) แต่ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากทั้งเศรษฐกิจและการค้า
โลกที่หดตัวและยังถูกซ้ าเติมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ท าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออก
มาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดจนท าให้เกิดการหยุดชะงักอย่างฉับพลันของ
เศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมต้องปิดชั่วคราว บางแห่งถึงขั้นปิดกิจการในขณะเดียวกันพฤติกรรม
ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปและจะพิจารณาโรงแรมที่ต้องการเข้าพักไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ราคาดีที่สุดโรงแรมจะต้องเริ่ม
วางแผนการรับมือและเรียกความน่าเชื่อถือจากนักท่องเที่ยวกลับคืนมาให้มากที่สุดโรงแรมจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งพันธมิตรที่
โรงแรมนิยมเข้าร่วมพันธมิตรด้วยคือ อโกด้า 
 อโกด้า (Agoda.com) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการจองที่พักออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกอโกด้ามีส านักงาน
ใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์และส านักงานย่อยอีก 53 แห่งในเมืองใหญ่กว่า 30 ประเทศพร้อมพนักงานมากกว่า 3 ,700 
คนทั่วโลกอโกด้ามีพันธมิตรที่พักมากกว่า 2 ล้านแห่งซึ่งรวมที่พักประเภทอพาร์ตเมนต์วิลลาบ้านพักส่วนตัวและโรงแรม
(Agoda. 2563 :เว็บไซต์) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข่างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและที่พักในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับAgoda โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทดสอบว่ากลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือไม่อย่างไรซึ่งท าการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงแรมและที่พักในจังหวัดมหาสารคามผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ธุรกิจโรงแรมในการวางแผนกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพการด าเนินงานในอนาคตได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรมนิยามค าศัพท์กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและที่
พักในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้ามีนิยามค าศัพท์กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการศึกษาดังนี้ 
1. กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน 
 กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน (Complementary Strategic Alliances)เป็นแนวทางที่พันธมิตรทาง
ธุรกิจจะแบ่งปันทรัพยากรและความสามารถที่ต่างฝ่ายมีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันหุ้นส่วนใน
การเป็นพันธมิตรอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรชื่อเสียง
ทางการตลาดรูปแบบสไตล์การด าเนินงานหลายธุรกิจมีประสิทธิผลในการด าเนินงานมากขึ้นเมื่อมีร่วมกันเป็นพันธมิตร
กับธุรกิจอื่น(พูลสวัสดิ์เผ่าประพัธน์,2550) 
2.ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operational Efficiency) ผลลัพธ์ที่สามารถสร้างออกมาโดยมีการก าหนดขั้นตอน
และการปฏิบัติงานมีการวัดและการประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สุดารัตน์ภูสมนึก , 2562) ดังนั้นกิจการที่มีการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจย่อมท าให้
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้นการวิจัยมีฐานความคิดว่ากลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของโรงแรมและที่พักในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้าได้ดังสมมติฐานงานวิจัยและรูปภาพที่1
ดังนี้ 
สมมติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานงานวิจัย1กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและ
ที่พักในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบ
เกื้อหนุน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอ
โกด้าใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือ
ผู้จัดการโรงแรมณสถานที่ประกอบกิจการด้วยตัวเองจ านวน 41 ชุด(Agoda,2563) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่าง
วันที่19–23 กันยายน 2563รวมเวลาทั้งสิ้น 5 วัน  
2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิด
ตามวัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน(Complementary 
Strategic Alliances)จ านวน 4 ข้อ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน(Operational Efficiency) จ านวน 4 ข้อ มีลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อค าถามใหม่จากนิยามปฏิบัติการ
เพ่ือให้เข้ากับบริบท 
3ความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรง 
 การทดสอบเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม30ชุดแรกโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมิติของตัวแปรกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน
(Complementary Strategic Alliances)มี ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ แอลฟ า0.703และประสิท ธิภ าพการด า เนิ น งาน
(Operational Efficiency)มีค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟา0.734ซึ่ งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า
0.40(Nunnally and Bernstein, 1994)ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน (Reliability) ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
ผลการวิจัย 
 สมการพยากรณ์ของการศึกษา มีดังนี้ 

EFF=β1+β01CSA +1 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์ แสดงผลดัง 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ VIFs 

ตัวแปร EFF CSA VIFs 

Mean 3.811 3.921  
S.D. 0.483 0.713  
EFF -   
CSA .045** - 1.000 

**มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 1 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบ
เกื้อหนุน มีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได้ดังตาราง 2 
ตารางที่  2 การทดสอบสัมประสิทธิการถดถอยอย่างง่ายระหว่างกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
(Operational Efficiency) 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่  ( a ) 
กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน (CSA) 

3.097 
0.182 

0.417 
0.105 

7.428 
1.740 

0.000 
0.090* 

F  =3.028  p  =  0.090  AdjR2=  0.048 

*มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

 จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน (CSA) (β01=0.182; p<0.10) มีความสัมพันธ์
และผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน (EFF) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์และผลกระทบของกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนและประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของโรงแรมและที่พักในจังหวัดมหาสารคามท่ีเป็นพันธมิตรกับอโกด้า 
ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย ผล 

กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรม
และท่ีพักในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้า 

ยอมรับ 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานของการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบ
เกื้อหนุน และ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและที่พักในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นพันธมิตรกับอโกด้า พบว่า
ยอมรับสมมติฐานการศึกษา  
           ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมและอโกด้ามีการช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ เช่น ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการช าระเงิน การโฆษณาหรือการส่งเสริมทางการตลาด และความสามารถที่ต่างฝ่ายมีเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงแรมและที่พักดังการศึกษาของรัตนาสีดี(2559)พบว่าการสร้าง
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พันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจสปาและนวดไทย และ
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภารดี ส าราญรื่น (2555) พบว่า 
กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประกายดาว ดีปาละ (2651)กลยุทธ์พันธมิตรทาง
ธุรกิจโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้Grab Application ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับที่ 
0.05 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
1. ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี 
 กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุนยังมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษาในบริบทของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย ทั้งนี้แนวคิดกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจยังมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของ
กลยุทธ์พันธมิตรในธุรกิจโรงแรมในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสาเหตุหรือผลลัพธ์ของกลยุทธ์พันธมิตรอันจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
2. ข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติ 
 ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักกับอโกด้าควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจแบบเกื้อหนุน เพราะ
เป็นการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการช าระเงิน การโฆษณาหรือการส่งเสริมทางการตลาด  ซึ่งท าให้สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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Business Alliance Strategy Affects Marketing Performance of Thong Fah Pracharat  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่
ส่งผลต่อความตั้งใจการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจ านวน 210 ชุด ใช้การสุ่มแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่าการ
รับรู้พันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจที่จะใช้งาน 
การรับรู้ถึงความเสี่ยง ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์และผลทางบวกต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ด
แพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ค าส าคัญ: การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ, ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการ, ฟู้ดแพนด้า, ผู้ประกอบการ 
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Abstract 
 The purposes of this research wastostudy the relationship and effects of Perceived Business 
Alliance Affecting the Intention Join venture Food Panda of Entrepreneurs in the Mahasarakham 
University area. The data were collected by 210QuestionnairesPurposive Sampling,which selected 
by Simple sampling technique. The frequency, percentage, average, standard deviation, multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis were used for data analysis.The research results 
were found that The perception of business partners in all5areas consists of Perceived Usefulness. 
Perceived Ease of Use, Intention to Use, Perceived Risk, Attitude toward Using.There was a positive 
relationship and a positive effect on the intention to join the foodpanda business of entrepreneurs 
in the Mahasarakham University area. 
Keywords: Perceived Business Alliance, IntentionJoin venture, Food Panda, Entrepreneurs 

 
ค าน า 

 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป ทั้งการศึกษา  
การอยู่อาศัย รวมไปถึงการกินอยู่ ประกอบกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้คนในสังคมไม่ออกจากบ้าน หรือ 
ทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ก็ได้มีการสั่งแบบเดลิเวอรี่มาส่งบ้านแทนซึ่ง การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ หรือ ฟู้ด เดลิ
เวอรี่ (Food Delivery)มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563  โดยมีส านัก
เศรษฐกิจต่างๆ ประเมินมูลค่าตลาดสูงถึง 35,000ล้านบาท และมีการเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 14 ต่อปี ซึ่งขยายตัวสูง
กว่าอุตสาหกรรมอาหาร และค้าปลีกของประเทศถึงร้อยละ 3 – 4(ศูนย์วิจัยกสิกร, 2562) เนื่องจากบริการส่งอาหาร 
(Food Delivery) ในปัจจุบันค่อนข้างตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาใช้
บริการ บริการส่งอาหารกันอย่างแพร่หลาย และที่ส าคัญ มีการใช้ซ้ าอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้จึงเห็นผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในชุมชนท้องที่ต่างๆ สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้จัดส่งอาหาร (Partner) แพลตฟอร์ม Food Panda  
 ฟู้ดแพนด้า (Food Panda)เป็นบริษัทในเครือของ Delivery Hero มีจุดเริ่มต้นจากประเทศเยอรมนี ให้บริการ
ใน 50 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทย เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ปัจจุบันในเขตกรุงเทพ จะเห็นฟู้ด
แพนด้าอยู่ทั่วไป แต่ถ้าไปตามหัวเมืองในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ คือผู้ให้บริการหลัก แสดงว่ากลยุทธ์ธุรกิจของ ฟู้ด
แพนด้าคือ ป่าล้อมเมือง เน้นตลาดต่างจังหวัดมากกว่า(PranSuwannatat, 2020) ความน่าสนใจคือ กลยุทธ์แย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในต่างจังหวัด ท าให้ผู้คนในต่างจังหวัดสามารถใช้
งาน ได้เหมือนกับเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ทั้งพฤติกรรม ขนาดของขอบเขตสถานที่ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน โดยใช้ข้อมูลจาก กรมพัฒนาชุมชนในแต่ละจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์มองหา
ตลาดต่างจังหวัด (Butter Cutter, 2019) ซึ่งมหาสารคามเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเติบโตสูง 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตจ านวน 40,986 คน 
(กองทะเบียนและประมวลผล, 2562) เป็นแหล่งตลาดส าคัญส าหรับธุรกิจส่งอาหาร ซึ่งธุรกิจที่ส าคัญเช่น Grab Food 
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หรือฟู้ดแพนด้า (Food Panda)เป็นต้น ซึ่งฟู้ดแพนด้า (Food Panda)เป็นเจ้าแรกที่ เข้ามาเปิดตลาดในจังหวัด
มหาสารคาม และยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner)มากกว่า 1 ,000 ราย 
(Foodpanda.co.th, 2020)และมีความน่าสนใจในตลาดเป็นอย่างยิ่ง 
 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจการกับฟู้ดแพนด้า มีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งร้านอาหาร ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า คาเฟ่และเบเกอรี่และร้านสตรีทฟู้ด โดยกลยุทธ์ของฟู้ดแพนด้า (Food Panda)มุ่งเน้นไปยังเขต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งเขตพ้ืนในเมือง และ เขตพ้ืนที่ขามเรียง โดยสังเกตุได้จากจ านวนร้านอาหารในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner)กับ Food Panda มีจ านวนร้อยละ 71 ซึ่งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 การศึกษาครั้งนี้ มีแนวคิดที่จะน าทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Davies, 1989)ใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
เข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้าของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีสมมติฐานดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 สมมติฐานงานวิจัย 
 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้มีอุปกรณ์และวิธีการศึกษาดังนี้ 
  1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร (Entrepreneur) บริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเขตพ้ืนที่ในเมืองและเขตพ้ืนที่ขามเรียงซึ่งทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่ชัดจ านวน 717 ราย 
(Foodpanda.co.th, 2020) 
  2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร (Entrepreneur) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยขนาดกลุ่ มตั วอย่ างจากประชากรจ านวน  248 ราย โดย เปิ ดตาราง 
Krejcie&Morgan (1970) การแจกแบบสอบถามจะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือใน
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การตอบได้โดยถูกจ ากัดด้วยขอบเขตพ้ืนที่ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 27 
กันยายน และรวมเวลาทั้งสิ้น 5 วัน ผู้วิจัยใช้การเดินแจกแบบสอบถามเอง และท าการรอ 1 วัน จึงไปเก็บ ได้
แบบสอบถาม 210 ชุด ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็นการรับรู้ถึงประโยชน์ จ านวน 5 ข้อ การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน จ านวน 4 ข้อ ความตั้งใจที่จะใช้งานจ านวน 3 ข้อ การรับรู้ความเสี่ยง จ านวน 3 ข้อ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  
จ านวน 3 ข้อ และ ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้ามีจ านวน 4 ข้อ ค าถามมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อค าถามใหม่จากนิยามปฏิบัติการเพ่ือให้เข้ากับบริบท 
ความเชื่อม่ันและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 30 ชุดแรก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมิติของตัวแปรทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
อยู่ระหว่าง 0.511-0.736 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.40 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น 
(Reliability) ในระดับท่ียอมรับได้ (Nunnally & Bernstein, 1994) 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

สมการพยากรณ์ของการศึกษา มีดังนี้ 
 

JOIN=β1+β01USE+β02EOU+ β03ITU+ β04PR+ β05ATU +1 
 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์แสดงผลดังนี้ 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ VIFs 

ตัวแปร JOIN USE EOU ITU PR ATU VIFs 

MEAN 19.947 19.742 20.600 11.809 12.019 16.714  

S.D. 1.820 2.185 2.220 1.484 1.744 1.608  

USE 0.199** -     1.046 

EOU -0.008 0.149* -    1.374 

ITU 0.370** 0.163* 0.475** -   1.824 

PR 0.285** 0.039 0.442** 0.617** -  1.713 

ATU 0.122 0.016 0.032 -0.087 -0.005 - 1.018 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 1 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้ง 
5 ด้าน มีค่าตั้งแต่ 1.018 – 1.824 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Multicollinearityเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการรับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละ
ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง -0.005 – 0.617 จากนั้น มีความสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 0.300 และไม่เกิน 0.800 ซึ่งมีความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ตัว
แปรเดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได้ดังตาราง 2 
 
ตารางที่ 2การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างการรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจและความตั้งใจเข้าร่วม

กิจการฟู้ดแพนด้า 

การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ 

ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการ 
ฟู้ดแพนด้า 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่  ( a ) 
การรับรู้ถึงประโยชน์ (USE) 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (EOU) 
ความตั้งใจที่จะใช้งาน (ITU) 
การรับรู้ความเสี่ยง (PR) 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (ATU) 

11.279 
0.141 
-0.246 
0.485 
0.175 
0.186 

1.810 
0.052 
0.058 
0.100 
0.083 
0.069 

6.232 
2.739 
-4.224 
4.831 
2.117 
2.691 

0.000* 
0.007* 
0.000* 
0.000* 
0.035* 
0.008* 

F = 13.626p = 0.000AdjR2= 0.232 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจ การรับรู้ถึงประโยชน์ (USE) (β01=0.007; p<0.05) มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 ดังการศึกษาของ ฉัตร ชูชื่นและศิริกุล ตุลาสมบัติ(2561) ได้พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ ท าให้เกิดการใช้
งานระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ 
นวรัตน์ ป้องจิตใส และ วศิณ ชูประยูร (2562) ได้พบว่าอรรถประโยชน์ ของคลาวด์คอมพิวติง มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
และน าคลาวด์คอมพิวติงไปใช้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ SMEs และ สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ 
Venkastesh&Bala(2008) ที่ชี้ว่าการรับรู้ประโยชน์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือระดับความอุตสาหะใน
การใช้งานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทาง  

 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (EOU)β02=0.000; p<0.05) มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจใน
การเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2ดังการศึกษาของ สุทัศน์ (2560)  
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ได้พบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัฒน์ชัย นากงาม (2561) ได้พบว่าปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งานระบบคิว
อาร์โค้ดเพ่ือขายสินค้า ที่สามารถท าความเข้าใจ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นไปในทิศทางเชิงบวกของผู้ประกอบการ
รายย่อยในเขตจังหวัดปทุมธานี และ สอดคล้องกับข้อค้นพบของ นวรัตน์ ป้องจิตใส และ วศิณ ชูประยูร (2562)  
ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการตระหนักถึงความง่ายในการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงในการท าธุรกรรมในกระบวนการธุรกิจ
ของ SMEs 

 ความตั้งใจที่จะใช้งาน (ITU)β03=0.000; p<0.05) มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้า
ร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ดังการศึกษาของ ธวัฒน์ชัย นากงาม 
(2561) ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดเพ่ือขายสินค้า โดยเฉพาะเรื่องของธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด  ซึ่งสอดคล้องกับ สุทัศน์ รุ่งระ
วิวรรณ (2560) ได้พบว่า การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้รู้สึกมีความตั้งใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
อันดับแรกเมื่อต้องด าเนินงานประกอบธุรกิจ  

 การรับรู้ความเสี่ยง (PR)β04=0.035; p<0.05) มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อความตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ดังการศึกษาของขวัญใจ พุ่มจันทร์ และ 
ศรัณย์ ธิติลักษณ์ (2562) ที่พบว่าการรับรู้ความเสี่ยง ระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โค้ด การสร้างบัญชี ข้อมูลส่วนตัว เกิด
จากการยืนยันตัวตน เมื่อผู้ประกอบการทราบถึงความเสี่ยงนี้ท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  

 และด้านสุดท้ายทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (ATU) β05=0.035; p<0.05) มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อ
ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ 
(2560) ได้พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้รู้สึกถึงการลดต้นทุนของการด าเนินงาน และต้นทุนทางธุรกิจได้ ท า
ให้ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีที่จะตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัฒน์ชัย นาก
งาม (2561) พบว่า ด้านทัศนคติในการใช้งานคิวอาร์โค้ด ในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว กับการใช้งานระบบ ช่วยให้
การขายสินค้าบรรลุเป้าหมาย ท าให้ผู้ประกอบสามารถตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น 
 

สรุป 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้าของ
ผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่ายอมรับสมมติฐานการศึกษา ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย ผล 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
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3. ความตั้งใจที่จะใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจการฟู้ดแพนด้า 
ของผู้ประกอบการในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 

  
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับฟู้ดแพนด้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพ้ืนที่ขามเรียง และอ าเภอเมือง 
ส าหรับการตอบแบบสอบถามได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอขอบคุณคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่สนับสนุนพื้นที่ในการท าวิจัย 
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กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาด 
ของร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม 

Business Alliance Strategy Affects Marketing Performance of Thong Fah Pracharat 
Restaurant in Maha Sarakham Province 

 
กัญชพร กลิ่นศรสีุข¹*, อารีรัตน์ ปานศุภวัชร2, ปวรปรัชญ์ หงสากล3 และ สุพัฒตรา นัดธีร์3 

Kunchaporn KlinSrisuk¹*, Areerat Pansuppawatt², Pawornprat Hongsako3 and Supattra Nuttee3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลการ

ด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 297 
ชุด ใช้การสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ความถี่,ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ,ผลการด าเนินงานทางการตลาด,ร้านธงฟ้าประชารัฐ 
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Abstract 
 This study aimed to study business alliance strategies that have relationship and impact on 
the marketing performance of Thong Fah Pracharat Restaurant in Maha Sarakham Province. The data 
were collected with 297 questionnaires. The statistics used in this research include Frequency, 
percentage, mean, standard deviation, multiple correlation analysis And multiple regression analysis 
 
Keywords: Perceived Value, Brand Trust, Electronic Word of mouth, E-WOM, Breast Pump of Mother 
 

บทน า 
การบริหารงานขององค์กร นับตั้งแต่อดีตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดองค์กรส่วนใหญ่มีการบริหารงาน

ด้วยการน าเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการต่างๆมาปรับใช้ จ าเป็นต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือความอยู่รอด โดยกล
ยุทธ์พันธมิตรธุรกิจก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่าง 

มากในการท าธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความสามารถระหว่างธุรกิจด้วยกัน
ในการใช้พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพ่ือที่จะการพัฒนาองค์การจะประกอบด้วยความร่วมมือหลายด้านเข้าร่วมกันโดย 
(นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และ นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2561) ได้อธิบายไว้เป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ผู้วิจัยจะ
เลือกแต่ตัวแปรที่ท าการศึกษาเพียงเท่านั้น (1)ความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ คือ ทักษะการบริหารงาน 
ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน เงินทุน และทรัพยากรบุคคลในการท างาน เปรียบเสมือน การแสดงออกในการให้ความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ (2)ความร่วมมือด้านการตลาด คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนข้อมูลทาง
การตลาด และสนับสนุนฐานข้อมูลลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการตลาด และจะช่วยให้ธุรกิจสามารถซื้อ
สินค้าหรือวัตถุดิบในราคาท่ีลดลง  

นอกจากนี้การท าธุรกิจนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พันธมิตรทางธุรกิจเป็นอีกกลยุทธ์ เพ่ือที่จะผลักดันองค์กรและสามารถตอบสนอง
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบไปด้วย (1)ด้านความไว้วางใจ คือ การที่ทั้ง 2 ธุรกิจ เคารพในข้อตกลงที่ได้ก าหนด
กันไว้ มีความเชื่อมั่นในพันธมิตรว่ามีความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรที่ตกลงตามความต้องการ (2)ด้านการไม่มี
วัตถุประสงค์แอบแฝง คือ การปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน มีการท าข้อตกลงสัญญาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มี
เจตนาฉวยโอกาสจากพันธมิตรเพ่ือหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

ผลการด าเนินงานทางการตลาด เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานด้านการตลาด ซึ่งมีผลการด าเนินงานด้าน
การตลาดในช่วงระยะเวลานั้นว่าสามารถวัดคุณค่าและผลการด าเนินงานของช่วงไตรมาส ที่ก าหนดได้ว่ามีความ
เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ ตลอดจนพิจารณาในรูปแบบของยอดขาย ก าไร ส่วนแบ่งตลาด และผล
ประกอบการ (จุฑาภรณ์ ไชยา, 2550 : 7) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจส่งผลต่อผลการด าเนินงานทาง
การตลาดของร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจที่มี
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ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือไม่อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับธุรกิจร้านธงฟ้าประชารัฐ
ในการใช้กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการด าเนินงานในอนาคตได้ 

 
การทบทวนวรรณกรรมนิยามศัพท์ กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้าประชารัฐใน
จังหวัดมหาสารคาม มีนิยามค าศัพท์ กรอบแนวคิด และสมมติฐาน ในการศึกษาดังนี้ 

1. พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการร่วมลงทุนระหว่าง 2 องค์การหรือมากกว่า 
เพ่ือก้าวสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้การแบ่งปันทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงสินทรัพย์ทรัพย์สินทาง 

ปัญญา ทรัพยากรบุคคล เงินทุน เทคโนโลยี ความสามารถ ศักยภาพ ตลอดจนทรัพยากรด้านอ่ืนๆ2. ผลการ
ด าเนินงานทางการตลาด (Firms’ market performance) หมายถึง การที่บริษัทมีสวนแบ่งทางการตลาดคิดเปนกี่
เปอรเซ็นจากกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงบริษัทมีสวนแบง ตลาดเพ่ิมขึ้น หรือลดลงจากการที่
มีคุณคาตราสินคาในใจลูกคาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

3. ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือ โครงการธงฟ้าประชารัฐ เป็นแนวทางที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัด
ขึ้นเพ่ือลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยังเป็นกลไก
ส าคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ผู้มีรายได้น้อยน าบัตรมารูดซื้อสินค้าราคาประหยัด  

จากที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้า
ประชารัฐในจังหวัดมหาสารคามได้ดังสมมติฐานงานวิจัย และรูปภาพที่ 1 ดังนี้ 

สมมติฐานงานวิจัย 1 ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของร้าน
ธงฟ้าประชารัฐ 
  สมมติฐานงานวิจัย 2 ด้านความร่วมมือทางการตลาดมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้า
ประชารัฐ 
  สมมติฐานงานวิจัย 3 ด้านความไว้วางใจมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้าประชารัฐ 
  สมมติฐานงานวิจัย 4 ด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงมีผลต่อผลการด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้า
ประชารัฐ 
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รูปที่ 1 แบบจ าลองการศึกษาวิจัย 
 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

3.1 การศึกษานี้มีอุปกรณ์และวิธีการศึกษาดังนี้ 
  1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยก าหนดเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ในจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด1,289 ร้าน 
  2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
พิจารณาจากเกณฑ์ของ Krejcie and Earyle W. Morgan. (1970) สามารถค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 297 
ชุด แต่สามารถเก็บได้เพียง 100 ชุด ซึ่งเก็บแบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่21 กันยายน–30 กันยายน 2563 และรวมเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิด
ตามวัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็นด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์จ านวน 3 ข้อ ด้าน
ความร่วมมือทางการตลาดจ านวน 3 ข้อ ด้านความไว้วางใจจ านวน 3 ข้อ ด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงจ านวน 3 
ข้อ และผลการด าเนินงานทางการตลาดมีจ านวน 3 ข้อค าถาม มีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อค าถามใหม่จากนิยามปฏิบัติการเพ่ือให้เข้ากับบริบท 
3.3 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 
 การทดสอบเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 30 ชุดแรก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมิติของตัวแปรทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
อยู่ระหว่าง 0.778-0.923 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.40 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น 
(Reliability) ในระดับที่ยอมรับได้ (Nunnally & Bernstein1994)  
 

ผลการด าเนินงานทางการตลาด ด้านความร่วมมือทางการตลาด 

H1 

H2 

ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ 

ด้านความร่วมมือทางการตลาด 

ด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง 

H3 

H4 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
สมการพยากรณ์ของการศึกษา มีดังนี้ 

MPY=β1+β01SM+β02MA +β03 TR+ β04  OP+1  (1) 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์ แสดงผล
ดัง 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ VIFs 

ตัวแปร MPY SM MA TR OP VIFs 

Mean 3.508 3.027 3.357 3.470 3.527  
S.D. 0.561 0.855 0.758 0.599 0.609  
SM .498** -    1.799 
MA .520** .657** -   2.126 
TR .472** .402** .534** -  1.631 
OP .549** .413** .479** .536** - 1.538 

*มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 1 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท า
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ทั้ง 4 
ด้าน มีค่าตั้งแต่  1.538–2.126 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจแต่ละ
ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวอิสระเองอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.402–0.675 จากนั้น มีความสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 0.300 และไม่เกิน 0.800 ซึ่งมีความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ตัวแปร
เดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได้ดังตาราง 2 
ตารางที่ 2 การทดสอบสัมประสิทธิการถดถอยอย่างง่ายระหว่างกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจและผลการด าเนินงานทาง
การตลาด 

กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ 
ผลการด าเนินงานทางการตลาด 

t p-value สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่  ( a ) 
ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ 
ด้านความร่วมมือทางการตลาด 
ด้านความไว้วางใจ 
ด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง 

1.237 
0.137 
0.118 
0.126 
0.290 

0.294 
0.069 
0.084 
0.093 
0.089 

4.210 
2.001 
1.408 
1.350 
3.257 

0.000 
0.048* 
0.162 
0.180 
0.002* 

F  = 17.448  p  =  0.000*  AdjR2=  0.399 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (SM) (β03=0.137; 

p<0.05) และด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง (OP) (β04=0.290; p<0.05) มีความสัมพันธ์และผลกระทบผลการ
ด าเนินงานทางการตลาด (MPY) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 4 
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังมีคนจ านวนมากที่มีฐานะยากจน รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเข้าช่วยเหลือโดยที่มีการ
จัดตั้งร้านธงฟ้า หรือ โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพ่ือช่วยในการลดค่าครองชีพและประชาชนยังมีโอกาสในการเลือกซื้อ
สินค้าในราคาที่เป็นธรรม ดังนั้นกลยุทธ์พันธมิตรจึงมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์
พันธมิตรธุรกิจ 2 ด้านได้แก่ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ และด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงมีผลต่อผล
การด าเนินงานทางการตลาด เนื่องจากในการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐมีการแบ่งปันทักษะการบริหารงาน และ
การสร้างความชัดเจนโดยมีการท าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้สึกที่ดีและ
สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพราะค านึงว่าเพ่ือให้องค์กรของตนเองนั้นประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล รัตนมณี และคณะ (2561) พบว่า แนวคิดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มีการ
ร่วมมือกันระหว่าง 2 องค์กรหรือมากกว่า โดยมีการแบ่งปันทรัพยากร ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงบุคคลตลอดจน
ทรัพยากรในด้านอื่น ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ (Plan,2000; Porter, 1990; Faulkner,1995, Gulati,1998) ซึ่งได้กล่าวไว้ในภาพรวมจะเป็นการ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปในแง่มุมและรูปแบบต่างๆ เช่นความร่วมมือ การลงทุน 
การแลกเปลี่ยน การแบ่งปัน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายคือส่วนแบ่งการตลาดที่เพ่ิมขึ้น ก าไรที่มากขึ้น การลดต้นทุน การ
กระจายความเสี่ยง  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พิริยสิงห์ และคณะ (2554) พบว่า องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากประสิทธิผล
พันธมิตรทางการตลาด ด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการสร้างความส าเร็จของธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบและ
ความสัมพันธ์กัน 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
1. ข้อเสนอแนะทางทฤษฎี 
 1.1 ในด้านความร่วมมือด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ให้รัฐบาลมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การแบ่งปัน
ทักษะบริหารงาน และการสร้างอ านาจการต่อรองในตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กลับผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ อีกท้ังยังเป็นการดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาเข้าร่วมโครงการให้ดูน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น 
 1.2 ขยายฐานการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ  
2. ข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติ 
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 2.1 จากการเข้าไปส ารวจในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ยังไม่ค่อยมีการน าเสนอวัตถุดิบเพ่ือ
การเกษตร หรือสินค้า O-top จงึขัดกับนิยามที่รัฐบาลได้ให้ไว้ 
3. ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 3.1 การศึกษาร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
และได้เก็บกลุ่มตัวอย่าง 100 ร้าน ผลการศึกษาจึงอาจมีการคลานเคลื่อน 
 3.2 ระยะเวลาในเก็บข้อมูล เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 10 วัน จึงท าให้สามารถ
เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 4.1 ควรท าการศึกษาและเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม เพราะในงานวิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่างได้เพียง 100 กลุ่ม 
ข้อมูลในการวิเคราะห์จึงอาจไม่เพียงพอ 
 4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสามารถ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินงานร้านธงฟ้าประชารัฐในอนาคต เพราะวิจัยที่ท าเกี่ยวกับร้านธงฟ้าประชารัฐยังถือว่ามีน้อย 

 
สรุป 

 ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์และผลกระทบของกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจกับผลการด าเนินงานทางการตลาด
ของร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม 
ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย ผล 

1. ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ยอมรับ 
2. ด้านความร่วมมือทางการตลาด ปฏิเสธ 

3.ด้านความไว้วางใจ ปฏิเสธ 

4.ด้านการไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง ยอมรับ 
 

จากตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการศึกษาตามสมมติฐานของการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจส่งผลต่อผล
การด าเนินงานทางการตลาดของร้านธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารคาม พบว่ายอมรับทั้ง 2 สมมติฐานการศึกษา ใน
ส่วนถัดไปเป็นการอภิปรายผลการศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดมหาสารมที่ช่วยตอบแบบสอบถามและ

ขอขอบคุณอาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ค าปรึกษาในการวิจัย  
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การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4Cs ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

The 4Cs Marketing Strategies Application that Affected on Making Decision to 
Buying Online Shopping of Student and Staff in Si Songkhram Industrial Technology 

college Nakhonphanom University 
 

กิตติศักดิ์ มะลัย1,  ปิ่นอัมภรณ์ มะลัย2 และ ปิยะรตัน์ อนงค์ไชย3 

Kittisak Malai1, Pinampron Malai2 and Piyarat Anongchai 3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS  ที่มีต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 186 คน ที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัย พบว่า การ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร มีความ 
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ โดยรวม  ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า
ออนไลน์ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเดิมที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และส่งเสริมให้
บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญในทุกกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การตลาดขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ 
ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS,  กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
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Abstract 
 This study aimed at the investigate the effects of 4Cs marketing strategies application on 
making decision to buying online shopping of student and staff in si songkhram industrial 
technology college nakhonphanom university. A questionnaire is used as an instrument for 
collecting data from 186 customers that experienced in buying online shopping of si songkhram 
industrial technology college Nakhonphanom University. The statistic methods used for analyzing 
the collected data were multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The finding 
indecatde the 4Cs marketing strategies application on customer solution, customer cost and 
communication had positive relationships with and effects on making decision to buying online 
shopping. Therefore, online product business operator should pay attention to marketing strategies 
application. The new marketing strategies of planning on effective in the starting from reviewing the 
existing marketing strategies on appropriate and personnel of encourage to realize the importance 
in activity all the organization for the make order to the efficiency in business operation achieve 
according in objective on the organization. 
Keywords: 4Cs Marketing Strategies Application, Decision to Buying Online Shopping 
 

บทน า 
ในปัจจุบันวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถปรับตัว  เข้ากับยุคสมัยที่

เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ขยายสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย จนกลายเป็นระบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ผู้คน
สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้เกิดรูปแบบการติดต่อซื้อขายสินค้าในลักษณะที่เรียกว่า
ตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น การซื้อสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เป็นระบบของตลาดที่เน้นความสะดวกสบายของ
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเป็นส าคัญ สามารถช าระเงินได้จากทุกสถานที่โดยผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บ  ที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะของ
คอมพิวเตอร์ หรือ เว็บเบราเซอร์ (Web-Browser) ซึ่งผู้บริโภคสามารถค้นหาและซื้อสินค้าที่ตนเองสนใจได้ โดยไปที่
เว็บไซต์ของร้านค้าปลีกโดยตรงหรือค้นหาจากผู้ขายรายอ่ืนโดยใช้เครื่องมือค้นหา อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
เป็นต้น ซึ่งจะแสดงผลิตภัณฑ์และราคาเดียวกันกับสินค้าของผู้ค้าปลีกรายอื่น ๆ (สิริพล ตันติสันติสม. 2558) และตลาด
การซื้อขายสินค้าในลักษณะนี้ เรียกว่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce ) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการจ าหน่าย สินค้าและบริการ ให้สามารถน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สู่คนทั่วโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินการซื้อขายสินค้าและบริการมี
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ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลา อันสั้น (อ าพล นววงศ์เสถียร, 2557) และมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของตลาด
อย่างต่อเนื่อง และจากการส ารวจข้อมูล ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce) ประจ าปี 2562 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง ปี 2561 จ านวน 1.26 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 1.30 ล้านล้านบาท ในปี 2562 
คิดเป็น 3.17% รองลงมา ธุรกิจการให้บริการที่พัก ปี 2561 จ านวน 0.91 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 0.98 ล้านล้าน
บาท ในปี 2562 คิดเป็น 7.69% (ส านักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563)  

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS (4Cs Marketing Strategies Application ) คือการบูรณาการกลยุทธ์
การตลาดแนวใหม่เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิตอลที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ซึ่งอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นกลไกล 

ขับเคลื่อนการตลาด เพ่ือให้ผู้ขายสินค้าสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าในปัจจุบัน และ
สามารถใช้แก้ปัญหาของผู้บริโภคได้ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคได้เสียไปในแง่ของความรู้สึกและตัวเงิน ความ
สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร และกระบวนการในการซื้อสินค้า ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer Solution) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Customer Cost) ด้านความสะดวก (Convenience) และด้านการ
สื่อสาร (Communication) (Pradeep and Aspal. 2011) กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์  (Decision to 
Buying Online Shopping) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกโดยตรง
หรือค้นหาจากผู้ขาย รายอ่ืนโดยใช้เครื่องมือค้นหาสินค้าผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีโดยน าหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยในการตัดสินใจเพ่ือให้ผิดพลาดน้อยที่สุด ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ  ที่สามารถประเมินทางเลือกได้ ซึ่งการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดของความส าเร็จในมุมของการตลาดและธุรกิจ โดยผู้บริโภคจะ
เริ่มรู้จักและมีความคุ้นเคยกับแบรนด์มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการรับรู้ข้อดีของแบรนด์นั้น แล้วเกิดการชื่นชอบ และเมื่อเกิด
ความต้องการก็จะค้นหาข้อมูลของแบรนด์นั้น ๆ ด้วยตนเองเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนของตัวตนของแบรนด์สินค้า ราคา ไป
จนถึงการบริการ ซึ่งจะสะท้อนมาจากคุณค่าท่ีมี โดยผลจากการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอโดยผู้ขายสินค้าออนไลน์นี้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านขั้นการรับรู้ (Problem Recognition) 2) ด้านขั้นการค้นหาข้อมูล 
(Information Search) 3) ด้านประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of Alternative ) 4) ด้านขั้นการตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) และ5) ด้านขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) (Kotler P. and Keller K. 
2012) 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่าการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS  มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม หรือไม่อย่างไร ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
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น าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ สามารถด าเนินงาน
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อไป 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐานของการวิจัย 
ในการวิจัยนี้  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS  ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและมีผลกระทบต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี ้
 

ภาพประกอบ  1 
โมเดลของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS (4Cs Marketing Strategies Application) หมายถึง การบูรณาการกลยุทธ์
การตลาดแนวใหม่เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิตอลที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ซึ่งอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นกลไกลขับเคลื่อนการตลาด (Pradeep and Aspal. 2011) 
ประกอบด้วย 
 2.1.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Customer Solution) หมายถึง ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
สินค้าในปัจจุบัน และต้องสามารถใช้แก้ปัญหาของผู้บริโภคได้ 
 2.1.2 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Customer Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในแง่ของความรู้สึกและตัว
เงิน ซึ่งมีความรู้สึกคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้จ่ายออกไป 
 2.1.3 ด้านความสะดวก (Convenience) หมายถึง ความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้าและข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้ารวมถึงกระบวนการในการซื้อสินค้า เช่น ช่องทางการซื้อสินค้า การช าระ
เงิน และการจัดส่งสินค้า ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
 2.1.4 ด้านการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การน าเสนอข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS (MSCA) 
1. ด้านความต้องการของผู้บริโภค (MSA) 
2. ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (MSB) 
3. ด้านความสะดวก (MSC) 
4. ด้านการสื่อสาร (MSD) 
 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสนิค้าออนไลน์ (DBOS)   
1. ด้านขั้นการรับรู ้(DBA) 
2. ด้านขั้นการค้นหาข้อมลู (DBB) 
3. ด้านประเมินผลทางเลือก (DBC) 
4. ด้านขั้นการตัดสินใจซื้อ (DBD) 
5. ด้านขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ (DBE) 
 

 H1 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Decision to Buying Online Shopping) หมายถึง ล าดับ ขั้นตอนในการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าท่ีถูกน าเสนอโดยผู้ขายสินค้าออนไลน์ (Kotler P. and Keller K. 2012) ประกอบด้วย 
 2.2.1 ด้านขั้นการรับรู้ (Problem Recognition) หมายถึง การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดย
อาจเกิดจาก 2 ปัจจัย คือปัจจัยภายใน ได้แก่ ความหิว ความกระหาย หรือต้องการปัจจัย 4 และปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
การเห็นจากดูโฆษณาในสื่อต่าง ๆ  
 2.2.2 ด้านขั้นการค้นหาข้อมูล (Information Search) หมายถึง ความต้องการของลูกค้าที่ถูกกระตุ้นจาก
นักการตลาดในระดับท่ีมากพอจนท าให้เกิดความพยายามในการค้นหาเพ่ือยอมรับหรือรับรู้ข้อมูลในตัวสินค้ามากข้ึน 
 2.2.3 ด้านประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative ) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จาการค้นหา 
และแยกแยะคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เช่น การมีคุณค่าในความรู้สึก ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการ ประโยชน์ที่ได้รับ และ คุณภาพกับราคา เป็นต้น 
 2.2.4 ด้านขั้นการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง การเลือกสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่าและ
ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเน และ
ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนเอาไว้ 
 2.2.5 ด้านขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ภายหลังจากท่ีได้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไปแล้ว 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์จะต้องให้ความส าคัญต่อการน า
กลยุทธ์การตลาด มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้การจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพ ท าให้กิจการสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้  
ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสมมติฐานไว้ ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัย  :  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เคยมีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ จ านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งด าเนินการจัดเก็บแบบสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 186 คน และ
ได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น จ านวน 186 ชุด  เป็นแบบสอบถามที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด คิดเป็นอัตราผล
ตอบกลับร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับ  Aaker,  Kumar  และ  Day (2001 : 1) ได้น าเสนอว่า  การส่งแบบสอบถาม
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ต้องมีอัตราตอบกลับ อย่างน้อยร้อยละ 20  จึงจะถือว่ายอมรับได้ว่ามีขนาดแบบสอบถามที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
ข้อมูล รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น  30 วัน  นับตั้งแต่วันที่  1 – 30 กรกฎาคม  2563 
การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS  เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน  จ านวน 20 ข้อ  
ได้แก่  1) ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Customer Solution) จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้บริโภคในด้านความหลากหลายของสินค้าออนไลน์ ความสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างอิสระตามความ
ต้องการ  โปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ ความทันสมัย แบรนด์สินค้า การรับประกันหลังการขาย และความคุ้มค่าของสินค้า
ออนไลน์  2) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Customer Cost) จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับราคาสินค้า 
สินค้าออนไลน์มีราคาถูกกว่าสินค้าตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป การซื้อสินค้าออนไลน์ช่วยให้ลูกค้า
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือไปซื้อสินค้า ค่าบริการจัดส่งสินค้าออนไลน์มีความเหมาะสมและมีการ
จัดส่งสินค้าฟรีในบางรายการ และมีการรับประกันหลังการขาย หากเกิดความเสียหายในการจัดส่งสินค้า หรือหลังการ
ใช้งานภายในระยะเวลาการรับประกัน 3) ด้านความสะดวก (Convenience) จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับ ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร กระบวนการในการซื้อสินค้า ช่องทางการเลือกซื้อสินค้า การช าระเงิน 
และการจัดส่งสินค้า 4) ด้านการสื่อสาร (Communication) จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การรีวิว
สินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย  การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า รูปแบบในการโฆษณา และข้อมูลร้านค้ามีจ านวน
มาก กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ (Decision to Buying Online Shopping) เป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านขั้นการรับรู้ (Problem Recognition) จ านวน 4 ข้อ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การตระหนักถึงปัญหา ความต้องการใช้ประโยชน์จากสินค้านั้นในชีวิตประจ าวัน  ความ
ต้องการซื้อสินค้าทันทีเมื่อมีความสะดวกสบาย ความต้องการซื้อสินค้าเมื่อถูกชักจูงจากที่ได้เห็นในการโฆษณาสินค้า 
หรือจากการชักจูงของเพ่ือนร่วมงาน คนรอบข้าง หรือคนในครอบครัว 2) ด้านขั้นการค้นหาข้อมูล (Information 
Search) จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การรับทราบข้อมูลสินค้าจากการบอกต่อจากเพ่ือนร่วมงาน คน
รอบข้าง หรือคนในครอบครัว การค้นหาข้อมูลสินค้าจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม การรับทราบข้อมูลจากการบอกต่อของผู้ใช้สินค้า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การรีวิวสินค้ าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และรับทราบข้อมูลจากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3) 
ด้านประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative ) จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การน าข้อมูลที่
ได้มาจาการค้นหามาแยกแยะคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด เช่น การมีคุณค่าในความรู้สึก ความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการ ประโยชน์ที่ ได้รับ และ คุณภาพกับราคา 4) ด้านขั้นการตัดสินใจซื้อ (Purchase 
Decision) จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด การซื้อสินค้าออนไลน์มีความปลอดภัยด้านการเงิน และคุ้มค่ามากกว่า การซื้อสินค้าออนไลน์มีความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้อสินค้าตามร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป และรูปแบบการให้บริการของ
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ร้านค้าออนไลน์มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้ชีวิติในสังคมยุคปัจจุบันมากกว่า 5) ด้านขั้นพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ (Post Purchase Behavior) จ านวน 4 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า
ออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับระดับราคาของสินค้าที่ท่านจ่ายซื้อ ความพึงพอใจ ในรูปแบบของการจ่ายช าระเงินค่าสินค้า
ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์และกลับมาซื้อสินค้าออนไลน์ซ้ าอีกและความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ และแนะน าคนรอบข้างให้ซื้อสินค้าออนไลน์ตาม 
คุณภาพของเครื่องมือวัด 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  โดยการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation  ซึ่งการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 
4CS มีค่าอ านาจจ าแนก  (r)  อยู่ระหว่าง  0.484 - 0.797 และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  0.508 – 0.700 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally (1978 : 12)  ได้น าเสนอว่าการทดสอบค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้อเกิน  0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้าน  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.798 – 0.851  และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 
0.705 – 0.865 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้น าเสนอว่า การหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ในระดับมากกว่า 0.70 เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างได้ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณทดสอบผลกระทบของการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์การตลาด 4CS ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้ 
 

  สมการ   DBOS =  β0+ β1 MSA+ β 2MSB+ β 3MSC +  β 4MSD + 
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ผลลัพธ์การวิจัยและอภิปรายผล 
ตาราง 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS กับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
โดยรวม ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ตัวแปร DBOS MSA MSB MSC MSD VIFs 

X  3.85 3.97 3.88 4.10 4.14  
S.D. 0.43 0.38 0.47 0.58 0.60  

DBOS  0.491* 0.476* 0.421* 0.653*  
MSA   0.494* 0.528* 0.468* 1.644 
MSB    0.514* 0.352* 1.505 
MSC     0.472* 1.690 
MSD      1.411 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ การประยุกต์ใช้
กลยุทธ์การตลาด 4CS  มีค่าตั้งแต่  1.411-1.690 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า  ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มี
นัยส าคัญในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black. 2006 : 585) 
ตาราง  2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ โดยรวม ของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าออนไลน์ โดยรวม 

T p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

  ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงที่  ( a ) 
ด้านความต้องการของผู้บริโภค (MSA) 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (MSB) 
ด้านความสะดวก (MSC) 
ด้านการสื่อสาร (MSD)  

0.894 
0.164 
0.216 
-0.012 
0.367 

0.253 
0.076 
0.059 
0.051 
0.044 

3.540 
2.170 
3.656 
-0.246 
8.262 

0.001 
 0.031* 
 0.000* 
0.806 

 0.000* 
F  = 46.942  p  =  0.000  Adj R2=  0.498 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตาราง 2  พบว่า การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
และด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ โดยรวม  
เนื่องจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของราคาและแบรนด์สินค้าออนไลน์ สามารถเลือกซื้อได้
อย่างอิสระตามความต้องการภายใต้ข้อจ ากัดด้านเวลา  มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษของสินค้าประเภทต่าง ๆ สินค้ามีความ
ทันสมัย ให้เลือกซื้อ มีการรับประกันหลังการขาย คุณภาพสินค้าคุ้มค่ากับการจ่ายซื้อ มีบริการจัดส่งสินค้าด้วยราคา
ค่าบริการมีเหมาะสมช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร
ของตลาดออนไลน์ เพ่ือรับทราบข้อมูลของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์ (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคให้ความส าคัญเกี่ยวกับสินค้ามีความ
หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการมากท่ีสุด รองลงมา คือสินค้ามีความทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกในการค้นหาและ
เลือกซื้อ มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการมีราคาให้เลือกซื้อที่หลากหลายมากที่สุด รองลงมา คือการเรียกเก็บเงินตรง
ตามยอดเงินจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ราคา
สินค้าถูกกว่าการซื้อด้วยวิธีอ่ืนหรือซื้อผ่านช่องทางอ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิศศยานันท์ เจริญพูล (2560 : 
138) ได้ศึกษา กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซ พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน Customer Cost มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขั้นการค้นหาข้อมูล โดย
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน Customer Cost  ในด้านความปลอดภัยในการซื้อ
สินค้าผ่านระบบโมบายคอมเมิร์ซแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงจะมีการสืบค้นข้อมูล การค้นหาข้อมูล
ด้วยตนเอง  การบอกต่อจากเพ่ือนครอบครัว การบอกต่อของผู้ใช้ (รีวิว) รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา 
นักร้อง เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการรีวิวสินค้าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อสินค้าออนไลน์ได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาระดับสูงจะน าข้อมูลที่ได้จากการค้นพบมาพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจนกว่าจะมั่นใจก่อน 
น าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 1.1 นักวิจัยควรศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานเอกชน หรือ ผู้บริโภคที่
เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ประจ า เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร ซึ่งอาจท าให้
งานวิจัยมีประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
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 1.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ เช่น ค่านิยมสมัยใหม่ วัฒนธรรมสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการวิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเพ่ือให้
ผลการวิจัยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 1.3 ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น เป็นการ
สอบถามแบบเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน และเจาะลึกใน
หัวข้อเฉพาะที่ต้องการ สามารถท าให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี ถ้าเกิดความเข้าใจผิดสามารถแก้ไขได้ทันที 
วิธีการนี้ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด 
 

ประโยชน์ของการวิจัย 
 ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ สามารถน าข้อสนเทศท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1. ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS ด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS ด้านต้นทุน
ของผู้บริโภค เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการและเหมาะสม สามารถประหยัด
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายได ้จนเกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจซื้อสินค้า   

3. ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS ด้านการ
สื่อสาร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าถูกน าเสนอถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน และรวดเร็ว ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการวิจัย 

 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4CS มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ ควรน าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผน
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 896 
 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ให้

การอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้  
ขอขอบคุณผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม ที่ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องในการศึกษาวิจัยอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

สิริพล ตันติสันติสม. (2558). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ีผลตอ่การตดัสินใจ 
 ซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก . การค้นคว้าอิสระ 

 ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์. 2560. ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 2563. รายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน 
 อินเตอร์เน็ตในไทย ปี 2562 (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563. จาก www.etda.or.th. 
อลิศศยานันท์ เจริญพูล. 2561. กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางผ่านระบบ 
 โมมายคอมเมิร์ซ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
อ าพล นววงศ์เสถียร. 2557. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์กรุงเทพมหานคร.  
 วารสารปัญญาภิวัฒน์. 
Aaker, David A., V. Kumar and George S. Day. 2001. Marketing Research. New York : John Wiley 

  & Sons.  
Bauboniene, Z. and Guleviciute, G. 2015. E-commerce Factors Influencing Consumers Online 
 Shopping Decision. Socail Technologies Journal.  
Black, K. 2006. business statistics for contemporary decision making. 4th ed.  USA  : 
 John Wiley & Son.   
Kotler P. and Keller K. 2012. Marketing Management four tenth. New jersey.  

Pearson Education. 
Nunnally, J.C. 1978. Psychometric theory (2nd ed.). New York: Mc Graw-Hill. 
Nunnally, J. C. and I. H. Bernstein. 1994. Psychometric Theory. 3rd ed. New York : 
 Mc Graw-Hill.  

http://www.etda.or.th/


งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 897 
 

 

 

 

 

 

Pradeep Kr. and Jugesh Aspal. 2011. Break Down of Marketing P's : A New Evolution, 
 VSRD. Internationnal journal of Business & management Research, I (3), 69-79. 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 898 
 

การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อประสทิธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

The Marketing mix Strategies Application that Affected on Operation Efficiency of 
Hotel Business inUpper North-East 2. 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบของการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
เชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จ านวน369 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่าการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้าน
การส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยรวมดังนั้นผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญเกี่ยวการประยุกต์ใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดเดิมที่มีอยู่ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญในทุกกิจกรรม
ตามแผนกลยุทธ์การตลาดขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ 
ค าส าคัญ: การประยุกตใ์ช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์, ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
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Abstract 
 This study aimed at the investigate theeffects of the marketing mixstrategies application 
onoperation efficiency of hotel business inupper north-east 2.A questionnaire is used as an 
instrument for collecting data from 369 hotel business executive inupper north-east 2. The statistic 
methods used for analyzing the collected data were multiple correlation analysis and multiple 
regression analysis. The finding indecatde the marketing mix strategies application onproduct, place, 
promotion, people, physical evidence and presentation and processhad positive relationships with 
and effects onoperation efficiency. Therefore, hotel business operator should pay attention to 
marketing strategies application. The Newmarketing strategiesof planning on effective in the starting 
from reviewing the existing marketing strategies on appropriate and personnel of encourage to 
realize the importance in activity all the organization for the make order to the efficiency inbusiness 
operationachieve according in objective on the organization. 
Keywords: Marketing mix Strategies Application, Operational Efficiency 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564 
) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุน
ภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ และศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเน้นการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (ส านักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2562 : เว็บไซต์) และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีความส าคัญและก าลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการขยายตัวด้าน
การท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากโรงแรมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ให้บริการด้านที่พักอาศัย หากโรงแรมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวใด
สามารถสร้างความประทับใจ มีความสะดวกสบาย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 
นักท่องเที่ยวก็มักตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นซ้ าอีก และจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านการท่องเที่ยว 
พบว่า ทุกประเทศมีอัตราการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย  

การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing mix Strategies Application )คือการ
น าเอาเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งบริษัทน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนประสมทางการตลาดเป็นแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่เมื่อกิจการผสมผสานเครื่องมือ
เหล่านี้ถือว่าเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานส่วนประสมทางการตลาดแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่มดังที่ เรียกกันว่าคือ “7Ps” อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
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จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Environment) และกระบวนการบริการ(Process) (สุดาพร กุณฑลบุตร. 2557) 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operation Efficiency) เป็นความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้
บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ทั้งในรูปตัวเงินและไมใช่ตัวเงินส่งผลท าให้องค์กรเกิดผลก าไร
สูงสุดและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรอยางยั่งยืน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2562 : เว็บไซต์) ซึ่งธุรกิจสามารถวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)ด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้า (Customer Satisfaction) 2) ด้านการลดต้นทุนขององค์กร (Cost Reduction) 3) ด้านการเพ่ิมขึ้นของ
ลูกค้า (Customer Increased) 4) ด้านประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี (Technological Efficiency) (ศิริ โอภาสพงษ์. 
2554 : 23-25) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต้องมีการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพ่ือน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ 
หรือลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่าการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2หรือไม่อย่างไร ซึ่งท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถด าเนินงานบรรลุได้
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการของไทยต่อไป 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐานของการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้  การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานจากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  ได้ดังนี้ 

ภาพประกอบ  1 
โมเดลของการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
  

การประยุกต์ใช้ส่วนประสมการตลาดเชิงกลยุทธ์
(Marketing Mix Strategies Application) 
1. ด้านผลติภณัฑ์(Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
5.ด้านบุคลากร (People) 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 
7. ด้านกระบวนการ (Process) 
 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน(Operation 
Efficiency) 
1.ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) 
2.ด้านการลดต้นทุนขององค์กร (Cost Reduction) 
3.ด้านการเพิ่มขึ้นของลูกคา้ (Customer Increased) 
4.ด้านประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลย ี(Technological 
Efficiency) 
 

 H1 
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 2.1 การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์  (Marketing Mix Strategies Application) 
หมายถึงการน าเอาปัจจัยทางการตลาดมาใช้เป็นเครื่องมือหลักเพ่ือให้สามารถมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ ในราคาที่ยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นความคุ้มค่า รวมถึงมีการ
จัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูง
ใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องโดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น  7 ปัจจัย (7Ps) 
(สุดาพร กุณฑลบุตร. 2557) ได้แก่ 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความความต้องการของลูกค้าให้
เกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์สีราคาคุณภาพตราสินค้าบริการและ
ชื่อเสียงของผู้ขาย 

2.1.2 ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึง
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจากProduct ราคาเป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้าผู้บริโภค
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาจึงต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้าซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการแข่งขัน 

2.1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้
เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบัน
การตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วยการขนส่งการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคง
คลัง 

2.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การน าเอาเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคลโดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 

2.1.5 บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน (Employees) ที่เป็นสมาชิกทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ต่างๆ ในองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันพนักงานต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่ดีสามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้ามีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

2.1.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง คุณภาพโดยรวม Total 
Quality Management :TQM)  เช่นการให้บริการของสายการบินต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า(Customer-Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดความรวดเร็วหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ 

2.1.7 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมการส่งมอบคุณภาพของสินค้าและการ
ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  (Customer Satisfaction) ในการบริหาร
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การตลาด ซึ่งผู้บริหารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคด้วยเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาด 

2.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operation Efficiency) หมายถึงความสามารถของผู้บริหารในการใช้
ปัจจัยทรัพยากรที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและตอบสนองความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ศิริ โอภาสพงษ์. 2554 : 23-25)ประกอบด้วย 

2.2.1 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) หมายถึงการท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความพึงพอ
ใจความคุ้มค่าและเกิดความประทับใจในตัวสินค้าและบริการจนน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

2.2.2 ด้านการลดต้นทุนขององค์กร (Cost Reduction) หมายถึงการน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหาร
จัดการในเรื่องของฐานข้อมูลลูกค้าเก่าโดยการแนะน าสินค้าและบริการขององค์กรให้กับลูกค้าใหม่ๆซึ่งจะท าให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการหาลูกค้ารายใหม่ๆให้กับธุรกิจ 

2.2.3 ด้านการเพ่ิมขึ้นของลูกค้า (Customer Increased) หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเกิด
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าโดยอาศัยสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภคเก่าอันจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของผู้บริโภครายใหม่
ที่น าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

2.2.4 ด้านประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี  (Technological Efficiency) หมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการของการรักษาลูกค้าให้กับองค์กรแล้วสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลและแยก
ประเภทลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างเป็นระบบและสะดวกง่ายต่อการใช้งานในอนาคตต่อไป  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมจะต้องให้ความส าคัญต่อการน ากลยุทธ์การตลาด มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ท าให้กิจการมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้  ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสมมติฐานไว้ ดังนี้ 
 
สมมติฐานการวิจัย:  การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบ 
    เชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
จ านวน689คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งด าเนินการจัดเก็บแบบสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด จ านวน698 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น จ านวน 369 ชุด  เป็นแบบสอบถามที่ถูกต้อง
และครบถ้วนทั้งหมด คิดเป็นอัตราผลตอบกลับร้อยละ 52.87ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, Kumar  and  Day (2001 : 1) 
ได้น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20  จึงจะถือว่ายอมรับได้ว่ามีขนาด
แบบสอบถามที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น  90 วัน  นับตั้งแต่วันที่  1
มิถุนายน – 30 สิงหาคม  2563 
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3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 7ด้าน  

จ านวน 28 ข้อ  ได้แก่  1) ผลิตภัณฑ์ (Product) จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายใน ขนาดพ้ืนที่และการจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในห้องพัก ความสะดวกต่อการใช้งาน การรักษาชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของโรงแรม และระบบการรักษาความปลอดภัย2) ด้านราคา (Price)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการแสดงราคาห้องพักอย่างชัดเจนและแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย ห้องพักมีหลายราคา 
ความเหมาะสมของการก าหนดราคาห้องพักกับความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับ และราคาห้องพักมีความเป็นมาตรฐาน3) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการจองห้องพัก ระบบการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการจองห้องพักแบบออนไลน์ การจองห้องพัก
และบริการด้านอ่ืนๆ ณ จุดบริการของโรงแรม ช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามีที่ความหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว 4)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ
ให้บริการผ่านสื่อต่างๆ ที่หลายหลาย การส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมต่างๆของภูมิภาค 
กลยุทธ์การจัดแพ็คเกจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นกลุ่มคณะ และรูปแบบการให้บริการในลักษณะร่วมกับกรุ๊ปทัวร์
ต่างๆ5) ด้านบุคลากร (People) จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งกายของบุคลาดรมีความสุภาพ
เรียบร้อยและมีชุดปฏิบัติงาน แยกเป็นสายงานอย่างชัดเจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานทุกระดับ ความใส่ใจใน
การให้บริการแก่ลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้มีความทันสมัยมากขึ้นเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่6) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ
รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครันและมีความทันสมัยบรรยากาศที่ดี ท าเล
ที่ตั้งท่ีเหมาะสมและการจัดแบ่งพ้ืนที่การให้บริการด้านต่าง ๆ แยกเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ 7) ด้าน
กระบวนการ (Process)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเน้น
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการ
ให้บริการที่เป็นระบบโดยยึดหลักความต้องการใช้บริการของลูกค้าเป็นส าคัญ และการสนับสนุนให้บุคลากรมีการคิดค้น
รูปแบบการบริการใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการในการใช้บริการของลูกค้า 

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Operational Efficiency)เป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 4ด้าน 
จ านวน 16ข้อ ได้แก่1)ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการให้บริการ การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการปรับปรุงระบบการให้บริการตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากลูกค้า และการได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในเรื่องการบริหารจัดการของโรงแรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2)ด้านการลดต้นทุนขององค์กร (Cost Reduction)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถวิเคราะห์
ความต้องการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม การจัดหางบประมาณและทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมีความสม่ าเสมอ การควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและ
มาตรฐานที่ก าหนด และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีการน ากลับมาใช้ซ้ าอีกในส่วนที่สามารถใช้ได้3)ด้านการ
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เพ่ิมขึ้นของลูกค้า (Customer Increased)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องความสามารถในการแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่จากรูปแบบของการส่งเสริม
การตลาดได้อย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมจ านวนลูกค้าและเพ่ิมก าไรตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และการรักษา
ลูกค้าเดิม 

และเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง4)ด้าน
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี (Technological Efficiency)จ านวน 4ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในเรื่องการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงการน าเครื่องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริการลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบาย บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ กับบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 คุณภาพของเครื่องมือวัด 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  โดยการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation  ซึ่งการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดเชิงกลยุทธ์ มีค่าอ านาจจ าแนก  (r)  อยู่ระหว่าง0.571 - 0.922และประสิทธิภาพการด าเนินงานมีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง  0.741 – 0.944ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally (1978 : 12)  ได้น าเสนอว่าการทดสอบค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้อเกิน  0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้าน  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.689 – 0.919และประสิทธิภาพการด าเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  อยู่ระหว่าง 
0.844 – 0.955 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้น าเสนอว่า การหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ในระดับมากกว่า 0.70 เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณทดสอบผลกระทบของการประยุกต์ใช้
ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้ 
 

  สมการ   OPE = β0+ β1 MA+ β 2MB+ β 3MC + β 4MD+ β 5MD+ β6MD+  

       β 7MD + 
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ผลลัพธ์การวิจัยและอภิปรายผล 
ตาราง 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ กับประสิทธิภาพ                 
การด าเนินงานของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตัวแปร OPE MA MB MC MD ME MF MG VIFs 

X  4.40 4.60 4.63 4.54 4.12 4.38 4.65 4.54  

S.D. 0.64 0.52 0.49 0.59 0.81 0.58 0.48 0.60  

OPE  0.896* 0.906* 0.905* 0.769* 0.803* 0.843* 0.899*  

MA   0.893* 0.912* 0.535* 0.636* 0.966* 0.751* 4.463 

MB    0.799* 0.702* 0.663* 0.740* 0.693* 3.658 

MC     0.549* 0.669* 0.736* 0.840* 3.602 

MD      0.574* 0.472* 0.598* 3.118 

ME       0.600* 0.879* 2.215 

MF        0.899* 5.921 

MG         8.074 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ การประยุกต์ใช้
ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์  มีค่าตั้งแต่  2.215-8.074 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า  ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส าคัญในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black. 2006 : 585) 
 
ตาราง  2การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
กับประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยรวมของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

Marketing Mix Strategies 
Application 

 

Operation Efficiency 
Total 

T p-value 
Regression 
coefficient  

S.D. 

Constant( a ) 
1. Product 
2. Price 
3. Place 
4. Promotion 

0.616 
0.639 
-0.091 
-0.223 
0.355 

0.156 
0.101 
0.091 
0.084 
0.031 

3.961 
6.334 
-1.008 
-2.661 
11.404 

0.000* 
 0.000* 
0.314 

 0.008* 
0.000* 
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5. People 
6. Physical Evidence and Presentation 
7. Process 
 

-0.190 
-0.419 
0.793 

0.037 
0.085 
0.083 

-5.171 
-4.945 
9.566 

0.000* 
0.000* 
0.000* 

F  = 63.885  p  =  0.000  Adj R2=  0.815 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตาราง 2  พบว่า การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยรวมเนื่องจากรูปแบบการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปท าให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการต่างมองหารูปแบบของการบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
เช่น การมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครันมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในห้องพักที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยมีวิธีการท างานที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น มีระบบการจอง
ห้องพักแบบออนไลน์  มีช่องทางติดต่อสื่อสารและให้บริการผ่านสื่อต่างๆ ที่หลายหลาย บุคลากรของโรงแรมมีความใส่
ใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นต้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรลาภ ประโยชน์อมรกุล (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์รีสอร์ท ภูเก็ต  พบว่า ปัจจัยด้ านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรม อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ล าดับ คือ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญเทพ ยะติวัฒน์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวชายไทยในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญในการเลือกที่พักแรมมากที่สุด คือ ด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชน์ของการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. นักวิจัยควรศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจท าให้งานวิจัยมีประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน เช่น 
การควบคุมภายใน การวางแผนงบประมาณ เป็นต้นทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการวิเคราะห์
รูปแบบของการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผลการวิจัยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น เป็นการ
สอบถามแบบเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วน และเจาะลึกใน
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หัวข้อเฉพาะที่ต้องการ สามารถท าให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี  ถ้าเกิดความเข้าใจผิดสามารถแก้ไขได้ทันที 
วิธีการนี้ก่อให้เกิดผลการวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด\ 
ประโยชน์ของการวิจัย 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สามารถน าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบ
ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2. ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการและเหมาะสม สามารถ
ประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้ จนเกิดความพึงพอใจ  

3. ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการถูกน าเสนอถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
และรวดเร็ว ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
ด้านบุคลากร เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด มีความประทับใจและพึงพอใจ เกิดการกลับมาใช้
บริการซ้ าอีก 

5. ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้พ้ืนที่ต่างๆ ของโรงแรมได้อย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

6. ผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
ด้านกระบวนการ เพื่อให้ขั้นตอนการท างานมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ควรน าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การตลาด เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม   
ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

Production Cost Analysis to and Return of an Investment Pickled Fish 
ofThabosongkhram, Sisongkhram District, Nakhonphanom Province  

 
ปิยะรัตน์ อนงค์ไชย1* กิตติศักดิ์ มะลัย และ ปิ่นอัมภรณ์ มะลยั1 

Piyarat Anongchai1*, Kittisak Malai and Pinamporn Malai1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มต าบลท่าบ่อ
สงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตปลาส้มรายย่อยในพื้นที่ต าบลท่าบ่อสงคราม จ านวน 15 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตและรายได้ ส าหรับวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
(IRR) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตปลาส้มมีการลงทุนในส่วนของค่าสิ่งปลูกสร้างโรงเรือน เครื่องมืออุปกรณ์ 51,152 บาทต่อราย 
ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปลาส้ม 779,712 บาท ค่าแรงงาน 42,576 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต 46,003.90 บาท รวม
ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 868,291.90 บาท รายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 907,200 บาท ก าไรสุทธิ 252,801 บาท จุดคุ้มทุน 
46,816 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 8 เดือน มูลค่าสุทธิเท่ากับ 14,701.95 บาท และยอดผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขายคิด
เป็นร้อยละ 27.87 

 

Abstract 
 This research purposes were to study production cost and retun of an investment pickle 
productsThabosongkhramSisongkhram District Nakhonpharom The data was collected by using 
questionnaires from small fish producers in Thabosongkhramsubdistrictof 15 samples for use in the 
analysis of production costs and revenues for analyzing the Break Even Point Payback Period : PB 
Net Present Value :NPV and the InternalRate of Return :IRR The study found that The fish producer 
has invested in the cost of building houses Equipment 51,152 baht per person cost of raw materials 
used in fish sauce production 779,712 baht Labor 42,576 baht Manufacturing Overhead 46,003.90 
baht Total cost of production 868,291.90 baht Revenue from sales of pickle fish 907,200 baht Net 
profit 252,801 baht Break Even Point 46,816 baht Payback Period 8 month Net worth equal to 
14,701.95 baht and the net return on sales as a percentage 27.87 
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บทน า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  ตามภูมิศาสตร์มีพ้ืนที่กว้างใหญ่กว่าทุกภาคลักษณะภูมิประเทศเป็นที่

ราบสูงแห้งแล้งกันดาร ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยมาก จึงมีแม่น้ าส าคัญหลายสาย เช่น แม่น้ าโขง แม่น้ า
สงคราม แม่น้ าอูนเป็นต้น ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์โดยมีพันธุ์ปลามากมายหลายชนิดที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ปลาบึก ปลา
โจก ปลานาง ปลาสวาย ปลาค้าว ปลาเผาะ ปลากด ปลาแข้ ปลาขบ ปลาแขยง ปลาอีตู๋ปลาหมู ปลาหลาดปลา
ตะเพียนทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนองน้ า อ่างเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาเล็ก ปลาน้อย 
มากมาย เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาเข็ม ปลารากกล้วยเป็นต้น ซึ่งชาวอีสานนิยมน ามาท าอาหาร เช่น ท าห่อ
หมก รับประทานได้ทั้งตัว (เต็มศิริวีสเพ็ญ. 2536 : 26-27) โดยทั่วไปชาวอีสานเป็นสังคมชนบท ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพท านาท าไร่เป็นพื้นฐาน ท าการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักอยู่ในระดับเพ่ือยังชีพ และเลี้ยงตนเองชาวอีสานมีการผลิต
อาหารและเครื่องใช้ที่จ าเป็นให้เพียงพอแก่การด ารงชีวิต โดยพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก นอกจากปลูกข้าวหรือการ
ท านาแล้ว การท ามาหากินรองลงมา ได้แก่ การจับปลา การจับปลานี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับชาวนา เพราะว่าอาหาร
หลักที่ใช้รับประทานอาหารคือปลา เห็นได้จากการเรียกอาหารทั่วไปว่า “กินข้าวกินปลา” ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ปลาเป็น
อาหารควบคู่กับข้าว (อคินรพีพัฒน์. 2529 : 1-2) ปลาจึงเป็นอาหารส าคัญของชาวอีสาน มนุษย์เรียนรู้โดยธรรมชาติว่า
สิ่งแวดล้อมใดสามารถน ามาเป็นอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต้องแปรรูปก่อนมนุษย์จึงสร้างสรรค์วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาหารไว้แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิศาสตร์ อันเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร (จินดารัตน์ อาจศิ
ริ. 2536 : 1) อาหารที่ท าจากปลามีหลายชนิด เช่น ต้มปลา แกงปลา ลาบปลา ปิ้งปลา ป่นปลา ปลาร้า ปลาจ่อม หมก
ปลาหม่ าปลา ย่างปลา นึ่งปลา ส้มปลาน้อย เผาปลา และส้มปลา นอกจากใช้ภูมิปัญญาในการประกอบอาหารชนิด
ต่างๆแล้วยังใช้ภูมิปัญญาในการเก็บถนอมรักษาอาหาร เพ่ือจะเก็บไว้รับประทานได้นานวัน โดยไม่ให้อาหารเน่าเสียซึ่ง
ชาวอีสานมีวิธีถนอมอาหารตั้งแต่โบราณสืบทอดกันมา เช่น การท าปลาตากแห้ง การดอง การหมัก การถนอมอาหาร
สามารถท าได้ทั้งพืชและสัตว์ อาหารที่นิยมรับประทานและเก็บไว้นานก็คือ เนื้อเค็ม ส้มหมู หม่ า แจ่วบองปลาร้า ปลา
ส้ม (เต็มศิริวีสเพ็ญ. 2536 : 36-37) 

บ้านท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนดังเดิมที่มีการก่อตั้งหลายร้อยปี 
โดยอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลพ้ืนฐานต าบลท่าบ่อสงคราม) สภาพบริเวณที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่ม คนในชุมชน
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท านาและท าสวนเป็นหลัก  การที่ชุมชนตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าสงครามในช่วงฤดูฝน
ของทุกปีฝนตกชุกจะประสบปัญหาน้ าท่วมเลยจึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ได้ตกต่ าแต่การที่ชุมชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ า
สงครามซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้การจับปลาของคนในชุมชนจึงสามารถจับได้ในปริมาณที่มาก ปลา
ที่เหลือจากการจ าหน่ายปลาสดชาวบ้านท่าบ่อได้มาแปรรูปเป็นปลาส้มเพ่ือให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานๆ ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและพัฒนาจนสามารถยกระดับมาตรฐาน
สินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์OTOP ประจ าต าบลท่าบ่อสงคราม อีกทั้งยังสามารถจดสิทธิบัตรและขอการรับรองจากส่วน
ราชการ ให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ประเภทอาหาร  ในปี  2549  และระดับ  5  ดาว  ในปี  2551 และยังเป็น
สินค้าที่ขึ้นชื่อของอ าเภอศรีสงครามอีกด้วย ปัจจุบันปลาส้มของกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากปลาบ้านท่าบ่อได้รับความ
นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรสชาติอร่อย สามารถเก็บได้นาน และได้ผลิตออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ 
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นอกจากกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากแล้วยังมีกลุ่มผู้ผลิตปลาส้มแบบรายย่อย  แต่ในกระบวนการผลิตยังไม่มีการจัดท า
รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นรายได้   ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีเพียงการจดบันทึก
ไว้ในสมุดเท่านั้น 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบลท่า
บ่อสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  และประเมินผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
จากผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ผลิตปลาส้มและผู้ที่สนใจเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.  เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 
  2.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงคราม  
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
  3.  เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงคราม  
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงคราม  
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  เป็นไปตามข้ันตอนที่สมบูรณ์  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ต้นทุนการผลิต 
1. วัตถุดิบทางตรง 
2.  ค่าแรงงานทางตรง 
3.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
4.  ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

รายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 
1.  รายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 
2.  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผล
พลอยได้ 

ผลตอบแทนจากการผลิตปลาส้ม 
1.จุดคุ้มทุน   
2.  ระยะเวลาคืนทุน   
3.  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ   
4.  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง   
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ผลิตปลาส้มดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากผู้ผลิตปลาส้มหมู่ที่  4  และหมู่ที่  6
ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จ านวน 15 คน จากประชากรทั้งหมด 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถามผู้ผลิตปลาส้ม  โดยแบ่งออกเป็น 4  ส่วน  ดังนี ้
    ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิตปลาส้ม 
    ส่วนที่  2  ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตปลาส้ม 
    ส่วนที่  3  ข้อมูลรายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 
    ส่วนที่  4  ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้ผลิตปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

1.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยการน าข้อมูลที่จากแบบสอบถามของผู้ผลิต
ปลาส้มมาท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตปลาส้มรายย่อย  ดังนี้ 
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  (Production cost analysis) 
 1.วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญของการผลิตสินค้าหรือผลิ ตภัณฑ์ส าเร็จรูป
โดยทั่วไป ซึ่งต้นทุนที่เก่ียวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจถูกแบ่งออกเป็น2 ลักษณะ คือ 

 1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตและสามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใดรวมทั้งเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น ปลาสดจัดเป็นวัตถุดิบทางตรงในกระบวนการผลิตปลาส้ม   

 1.2  วัตถุดิบทางอ้อม(Indirect materials)  หมายถึง  วัตถุดิบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการผลิต
สินค้า แต่ไม่ใช้วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น เกลือ  กระเทียม  น้ าตาล  ผงชูรส  ถือเป็นส่วนประกอบใน
กระบวนการผลิตปลาส้ม 

2.  ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
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2.1 ค่าแรงงานทางตรง(Direct  labor)  หมายถึง  ค่าแรงงานต่างๆที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อม
ในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น 
คนงานที่ท าหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตปลาส้ม 

2.2  ค่าแรงงานทางอ้อม(Indirect  labor) หมายถึง  ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรง
ที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น  เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานท าความสะอาดเครื่องจักรและโรงงาน  
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบ ารุง ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคนงาน เช่น ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้าง 
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต 

3.  ค่าใช่จ่ายการผลิต (Manufacturing  Overhead)  ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่งรวบรวม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง  เช่น วัตถุดิบทางอ้อม 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอ่ืนๆ ได้แก่  ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย  ค่าภาษี เป็นต้น 
การวิเคราะห์ผลตอบแทน 

1. จุดคุ้มทุน (Break  Even  Point)  คือ  การขายที่ไม่ท าให้มีก าไรหรือขาดทุน  หรือจุดที่ยอดขายเท่ากับ
ต้นทุนรวม  หรือจุดที่ก าไรเท่ากับศูนย์  จุดคุ้มทุนเป็นจุดที่มีความส าคัญต่อการลงทุนเพราะว่าเป็นจุดที่ท าให้ผู้ลงทุน
ตัดสินใจได้  หมายความว่าเมื่อเลยจุดนี้ไปก าไรจะเกิดขึ้น  และถ้ายังไม่ถึงจุดนี้เกิดการขาดทุน  (เสนาะ  ติเยาว์  และก่ิง
กนก  พิทยานุคุณ 2547 : 113) 

   จุดคุ้มทุน  =  ต้นทุนคงที่                . 
         ขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 
การประเมินโดยไม่ค านึงถึงค่าปัจจุบันของเงิน  คือ 
1.  ต้นทุนคงที่  (Fixed  Costs : FC)  ค่าใช้จ่ายคงที่  เช่น  ค่าเครื่องจักร  ค่าโรงงาน  ค่าที่ดิน  เงินเดือน  

และค่าใช้จ่ายที่คงที่ที่ไม่ว่าจะแปรเปลี่ยนปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์  หรืออีกนัยหนึ่งคือมีค่าใช้จ่ายคงที่ไม่ว่าจะมี
ปริมาณการผลิตเท่าไร 

2.  ต้นทุนผันแปร  (Variable  Costs: VC)  ค่าใช้จ่ายแปรผัน  เช่น  ค่าวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  โดยตรง  อีกนัย
หนึ่งคือ ค่าท่ีแปรผันตามปริมาณการผลิต 

3.  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย  (Variable Costs  per  Unit : V)  เช่น  ในการผลิตปลากระป๋อง  มีปลาใน
กระป๋องและกระป๋อง  เป็นต้นทุนแปรผันต่อหน่วย 

2.ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period : PB)  เป็นวิธีที่จะประเมินว่าเงินที่จ่ายลงทุนในโครงการนั้นจะได้รับ
กลับคืนมาเต็มจ านวนต้องใช้เวลานานเท่าไร  ถ้าค านวณค่างวดเวลาคืนทุนได้ค่าน้อย  แสดงว่าการลงทุนในโครงการนั้น
ได้รับการคืนทุนเร็ว  จึงสมควรลงทุนในโครงการนั้น  งวดเวลาคืนทุนสามารถค านวณได้  2  กรณี  ดังนี้ 
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   กรณีท่ี  1  กระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกปี 
     ระยะเวลาคืนทุน  =        จ านวนเงินลงทุน       . 
       กระแสเงินสดที่ได้รับต่อปี 
   กรณีท่ี  2  กระแสเงินสดที่ได้รับแต่ละปีมีมูลค่าไม่เท่ากัน  การพิจารณาจากกระแสเงินสด
สุทธิแต่ละปีสะสมรวมกันจนเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรก 
 

3. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net  Present  Value : NPV)  หรือ  คิดลดกระแสเงินสด  (Discounted  Cash  
Flow)  เป็นการเปรียบเทียบเงินสดลงทุนเริ่มแรก  (Initital  Cash  Investment)  กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ  (Net  Cash  Flow)  ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอัตราคิดลด 

 
  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV)  =  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรวม – จ านวนเงินลงทุน 
 

4. วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal  Rate  of  Return : IRR)เป็นการค านวณหาอัตราผลตอบแทน
จากกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ การลงทุนที่มีผลท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคตเท่ากับ
เงินลงทุนจ่ายเริ่มแรกจึงเป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ได้รับจากการลงทุน 

 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  (IRR)  =  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเท่ากับ 

    มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย 
   อัตราผลตอบแทนคิดลดที่ค านวณได้ควรเท่ากับ หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 

2.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ผู้ผลิตปลาส้มมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  และประเมินผลการผลิตปลาส้ม  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มครั้งนี้ได้มีก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ผลิต
ปลาส้ม  15  ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิตปลาส้ม  

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป  พบว่า  ผู้ผลิตปลาส้ม  สวนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน ร้อยละ 100.00 อายุ 
51 ปีขึ้นไป  จ านวน 7 คน ร้อยละ 46.67 รองลงมา คือ  31-40ปี จ านวน 3 คน ร้อยละ 20.00 สถานภาพ คือ สมรส 
จ านวน 11คน ร้อยละ 73.33  รองลงมาคือ  หย่าร้าง/ม่าย  จ านวน  4  คน  ร้อยละ  26.67  ระดับการศึกษา  คือ  
ประถมศึกษา  จ านวน  8  คน  ร้อยละ  53.33  รองลงมา  คือมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  4  คน  ร้อยละ 26.67  
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รายได้ต่อเดือนจากการผลิตปลาส้มหรือท างานอ่ืน  คือ  มีรายได้ต่ ากว่า  20,000  บาท  จ านวน  10  คน  ร้อยละ  
66.67  รองลงมา  คือ  มีรายได้  40,001  บาทข้ึนไป  จ านวน  5  คน  ร้อยละ  33.33  ประสบการณ์ในการผลิตปลา
ส้ม  คือ  อายุ  11 – 20  ปี  จ านวน  9  คน  ร้อยละ  60.00  รองลงมา  คือ  อายุ  31  ปีขึ้ นไป  จ านวน  4  คน  
ร้อยละ  26.67  ความรู้ในการผลิตปลาส้ม  คือ ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  จ านวน  9  คน  ร้อยละ  60.00  รองลงมา  
คือเรียนรู้จากผู้ผลิตด้วยกันเอง  จ านวน  4  คน  ร้อยละ  26.67  แหล่งเงินทุน  คือ  เงินทุนส่วนตัว  จ านวน  9  คน  
ร้อยละ  60.00รองลงมา  คือ  กองทุนหมู่บ้าน  จ านวน  3  คน  ร้อยละ  20.00 

 
2. ด้านต้นทุนการผลิต 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดต้นทุนการผลิตปลาส้มต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

ต้นทุนการผลิต 
1. วัตถุดิบ 
     1.1 ปลาสด 
     1.2 ข้าวเหนียงนึ่งสุก 
     1.3 กระเทียม 
     1.4 น้ าตาล 
     1.5 เกลือ 
     1.6 ผงชูรส  

 
 

585,420.00 
18,240.00 
38,556.00 
2,016.00 

127,920.00 
7,560.00 

 
 

67.42 
2.10 
4.44 
0.24 
14.73 
0.87 

รวมวัตถุดิบ 779,712.00 89.80 

2. ค่าแรงงานทางตรง 
     2.1 ค่าแรงงาน 

 
42,576.00 

 
4.90 

รวมค่าแรงงาน 42,576.00 4.90 
3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
   3.1 ค่าใช้จ่ายผันแปร 
     1. ค่าถุงพลาสติก 
     2. ค่ายางรัด 
   3.2 ค่าไฟฟ้า 
   3.3 ค่าน้ าประปา 
   3.4 ค่าน้ ามันรถ 

 
 

2,880.00 
1,872.00 
8,208.00 
5,196.00 

14,796.00 

 
 

0.33 
0.22 
0.95 
0.60 
1.70 

รวมค่าใช้จ่ายผันแปร 32,952.00 3.80 
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ 
     3.2.1 ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 

 
3,043.40 

 
0.35 
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     3.2.2 ค่าเสื่อมราคามีด 
     3.2.3 ค่าเสื่อมราคาเขียง 
     3.2.4 ค่าเสื่อมราคากะละมัง 
     3.2.5 ค่าเสื่อมราคาถังน้ า 
     3.2.6 ค่าเสื่อมราคาตู้แช่ 
     3.2.7 ค่าเสื่อมราคาตาชั่ง 
     3.2.8 ค่าเสื่อมราคาถาด 

345.00 
456.00 

2,295.00 
1,192.00 
3,382.50 
1,240.00 
1,098.00 

0.04 
0.05 
0.26 
0.14 
0.39 
0.14 
0.13 

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ 13,051.90 1.50 
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 

(ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร + ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี) 
 

46,003.90 
 

5.30 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 

(วัตถุดิบรวม+ค่าแรงงานรวม+ค่าใช้จ่ายในการผลิต) 
 

868,291.90 
 

100.00 

 
จากตารางที่ 1 ด้านข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต  พบว่า  ผู้ผลิตมีการลงทุนเริ่มแรกในส่วนของค่าสิ่งปลูกสร้าง

โรงเรือน  ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตปลาส้มรวมทั้งหมด  51,152  บาทต่อราย  ต้นทุนการผลิต  
ประกอบด้วยวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปลาส้ม  คือ  ปลาส้ม 585,420  บาท  คิดเป็นร้อยละ  67.42  เกลือ  
127,720  บาท  คิดเป็นร้อยละ  14.73  ค่าแรงงานทางตรงเป็นคนงานที่ท าหน้าที่ในกระบวนการผลิตปลาส้ม  คิดเป็น
รายวัน  เฉลี่ยต่อปี  42,576  บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.90  ค่าใช้จ่ายในการผลิต  จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร  ไม่ว่าจะ
เป็นค่าน้ ามัน  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ า  เฉลี่ยต่อปี  32,952  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.80  ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่  เป็นค่า
เสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตคิดตามเฉลี่ยตามอายุการใช้งานประมาณ  1  ปี  จะมีค่าเฉลี่ย
รวม  13,051.90  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.56  รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรและค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่  
46,003.90  บาท  คิดเป็นร้อยละ  5.3  รวมต้นทุนการผลิตปลาส้มทั้งสิ้นต่อปี  868,291.90  บาท 
 
3. ผลตอบแทนในการผลิตปลาส้ม 
ตารางท่ี  2  รายละเอียดรายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

1. จ านวนปลาส้มที่ผลิตได้(ต่อปี) 
   1.1 ปลาส้ม (กิโลกรัม) 

 
8,100.00 

 
 

รวม(กิโลกรัม) 8,100.00  
2. ราคาจ าหน่ายและรายได้ที่เกิดข้ึน 
   2.1 ปลาส้ม 
     ขนาดถุงละ  1  กิโลกรัม  ราคา
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กิโลกรัมละ  112  บาท  จ าหน่ายได้  
8,100  กิโลกรัม 

 
907,200.00 

 
100.00 

3. ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
   3.1 ปลาส้ม (ราคา)  80.79 

 
654,399.00 

 
72.13 

รวมรายได้ 907,200.00  

4. ก าไรสุทธิต่อปี 252,801.00  
5. ยอดผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย (252,801 / 907,200) 27.87 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ผลิตปลาส้มผลิตปลาส้มเฉลี่ย 8,100 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งมีราคาจ าหน่ายปลาส้ม ขนาด 1 

กิโลกรัม ราคา 112 บาท ต้นทุนการผลิต 80 .79 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ต่อปี 907,200 บาท  และมีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 252,801 บาท 
ตารางท่ี  3  การประเมินการลงทุนผลิตปลาส้ม 

รายการ ผลที่ได้จากการค านวณ 

จุดคุ้มทุน 
ระยะเวลาคืนทุน 
มูลค่าสุทธิ 
ผลตอบแทนสุทธิ 

46,816  บาท 
8  เดือน 

14,701.95  บาท 
ร้อยละ  27.87 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ผลิตปลาส้มมีจุดคุ้มทุน (Break  Even  Point)  46,861บาท  ระยะเวลาคืนทุน  

(Payback  Period : PB)  ไม่เกิน  8  เดือน  มูลค่าสุทธิเท่ากับ 14,701.95 บาท และยอดผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขาย
คิดเป็นร้อยละ 27.87 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  ต าบล
ท่าบ่อสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ผลิตปลาส้ม  หมู่ที่  4 และ 6  
ต าบลท่าบ่อสงคราม  ซึ่งผู้ผลิตปลาส้มมีการจัดท าข้อมูลเพียงการจดบันทึกรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายไว้เพียง
บางส่วนเท่านั้น  ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งนี้  มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
1. ด้านต้นทุนการผลิตพบว่า ผู้ผลิตมีการลงทุนเริ่มแรกในส่วนของ ค่าสิ่งปลูกสร้างโรงเรือน ค่าเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตปลาส้มรวมทั้งหมด 51,152 บาทต่อราย ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบใน
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กระบวนการผลิตปลาส้ม  คือ  ปลาส้ม 585,420  บาท  คิดเป็นร้อยละ  67.42  เกลือ  127,720  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
14.73  ค่าแรงงานทางตรงเป็นคนงานที่ท าหน้าที่ ในกระบวนการผลิตปลาส้ม  คิดเป็นรายวัน  เฉลี่ยต่อปี  42,576  
บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.90  ค่าใช้จ่ายในการผลิต  จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร  ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ ามัน  ค่าไฟฟ้า  ค่า
น้ า  เฉลี่ยต่อปี  32,952  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.80  ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่  เป็นค่า เสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตคิดตามเฉลี่ยตามอายุการใช้งานประมาณ  1  ปี  จะมีค่าเฉลี่ยรวม  13,051.90  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  1.56  รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรและค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่  46,003.90  บาท  คิดเป็นร้อยละ  5.3  
รวมต้นทุนการผลิตปลาส้มทั้งสิ้นต่อปี  868,291.90  บาทซึ่งในส่วนของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตแต่ละปีจะมีต้นทุนที่
สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิต  ค่าน้ ามันรถที่ใช้ในการเดินทางไปจ าหน่ายปลาส้มแต่ละเดือน
เพราะส่วนมากผู้ผลิตปลาส้มจะออกไปจ าหน่ายปลาส้มในต่างจังหวัดท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ิมข้ึน 

2.  ด้านรายได้  จากการศึกษาในครั้งนี้  ผู้ผลิตปลาส้มเฉลี่ย 8,100 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งมีราคาจ าหน่ายปลาส้ม 
ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 112 บาท ต้นทุนการผลิต 80 .79 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ต่อปี 907,200 บาท และมีก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงาน 252,801 บาท นอกจากจะมีรายได้จ าหน่ายที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปีแล้ว  และในการท าปลาส้มอ่ืน  คือ  
รายได้จากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้  คือ  ขี้ปลา  ไข่ปลา  และเกล็ดปลาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี 

3.  ด้านผลตอบแทน  จากการผลิตปลาส้ม  ต าบลท่าบ่อสงครามผลิตปลาส้มเฉลี่ย 8,100 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งมี
ราคาจ าหน่ายปลาส้ม ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 112 บาท ต้นทุนการผลิต 80 .79 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ต่อปี 907,200 
บาท และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 252,801 บาทมีจุดคุ้มทุน (Break  Even  Point) 46,861  บาท  มูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 14,701.95 บาท ยอดผลตอบแทนสุทธิต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 27.87  และมีระยะเวลาคืนทุน  ระยะไม่เกิน  
8  เดือน  เนื่องจากจ านวนการผลิตปลาส้มเพิ่มขึ้นทุกปี  และรายได้ก็เพ่ิมข้ึนด้วยท าให้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาคืนทุน
เร็วขึ้น 

4. ด้านการประเมินผลการผลิตปลาส้ม พบว่า จากกระบวนการผลิตควรมีการพัฒนาปลาส้มให้สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน และควรมีการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
โดยมีการส่งเสริมจากกรมวิทยาศาสตร์ด้านคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค 

 1.  ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการผลิตปลาส้มมากขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริม
นอกเหนือจากการท านา  และเป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนสู่เมือง 
 2.  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปลาส้มให้กับผู้ที่สนใจภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง 
 3.  ควรมีการสร้างแบบฟอร์มในการจัดท าบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ผลิตปลาส้มเพ่ือให้สามารถบันทึก
บัญชีได้เอง 
 4.  ควรมีการจัดอบรมแนะน าวิธีการจัดท าบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ปลาส้ม 
ให้กับผู้ผลิตปลาส้ม 
 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 919 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้ผลิตปลาส้ม ที่ช่วยให้การอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาให้การ

สนับสนุนและให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องในการศึกษาวิจัย 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กิ่งกนก  พิทยานุคุณและคณะ.  2541.  การบัญชีต้นทุน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
จินดารัตน์  อาจศิริ.  2536.  ปลาแตกวิถีชีวิตชาวอ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม.  วิทยานิพนธ์ 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ดวงมณี  โกมารทัต.  2548.  การบัญชีต้นทุน.  พิมพ์ครั้งที่  10.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
เต็มศิริวีสเพ็ญ.  2536.  อาหารพื้นบ้านอีสาน.   
เสนาะ  ติเยาว์  และก่ิงกนก  พิทยานุคุณ.  2547.  บัญชีบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่  15.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   
อรวรรณ  เชื้อเมืองพาน.  2550.  ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตร 

กว๊านพะเยา  จังหวัดพะเยา.  การค้นคว้าแบบอิสระ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 920 
 

อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในรูปตัวเงินของเกษตรกรต่อกลยุทธก์ารรับซื้ออ้อย 
ของโรงงานน้้าตาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

Monetary Marginal Utility of Farmer on Purchasing Strategies of  
Sugarcane Mill in Eastern Region of Thailand 

 
รัตนาภรณ์ ลีลาพากเพียร1* และ พัชรี ผาสุข1* 

Rattanaporn leelapakpine1* and Padcharee Phasuk1* 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross sectional study) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิ เคราะห์
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมในรูปตัวเงินของเกษตรกรต่อกลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาล กลุ่มตัวอย่างเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้วและชลบุรีจ านวน 390 ราย จากโรงงานน้ าตาลในภาคตะวันออก 4 โรงงานเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ( = 0.05)วิเคราะห์ปัจจัยด้วยตัวแบบ
เชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป(Generalized Linear Models) โดยปรับการกระจายตัวของข้อมูลตัวแปรอิสระและข้อมูลตัว
แปรตามให้เข้ามาสู่การกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) โดย Gaussian และ Link function และใช้
เทคนิคราคาเงา (Shadow pricing Method) ในการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงินในการขายและรับ
ซื้ออ้อย และผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.62 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
ร้อยละ 46.62 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 46.15มีพ้ืนที่ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 92 ไร่ รายได้จากการปลูกอ้อย
เฉลี่ย 5,562.13 บาทต่อไร่  ต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกอ้อย 5,016.6 บาทต่อไร่  แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 3 คน 
การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาลในภาคตะวันออก จะใช้กลยุทธ์ในการรับซื้อ 2 วิธี คือ กลยุทธ์การรับซื้อแบบพันธ
สัญญาและสัญญาซื้อขายอ้อย กรณีที่ เกษตรกรเลือกขายอ้อยโดยใช้กลยุทธ์พันธสัญญาจะท าให้เกษตรกรได้
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงินเท่ากับ 12,435.5 บาทต่อปีที่เพ่ิมจากรายได้เฉลี่ยในการขายอ้อยต่อปี  และ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายอ้อยของเกษตรกรอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ รายได้ในการขายอ้อย 
ปริมาณพ้ืนที่ปลูกอ้อย และสมาชิกในครัวเรือนปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการขายอ้อยในระดับมากที่สุด คือ
ปุ๋ยราคาแพง ขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างรถบรรทุกแพง 
ค้าส้าคัญ: การรับซื้อและขายอ้อย,เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย, โรงงานน้ าตาล 
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Abstract 

This study is a cross-sectional study with the objective of analyzing the farmers' monetary 
marginal utility on sugarcane purchasing strategies of sugar factories. The sample consisted of 390 
sugarcane growers in Sakaeo and Chonburi provinces from four sugar mills in the eastern region. 

Data were collected through questionnaires and interviews. At a 95% confidence level ( = 0.05), 
factor was analyzed with Generalized Linear Models by adjusting the distribution of the 
independent variable data and the dependent variable data to the normal distribution by Gaussian 
and link function, and uses the Shadow pricing Method to analyze marginal utility in the sale and 
purchase of sugarcane and sugarcane. 

The study found that Most of the respondents were male, 94.62%, aged between 51-60 
years, 46.62%, primary education level 46.15%, with an average sugarcane planting area of 92 rai, 
average sugarcane planting income of 5,562.13 baht per rai, average cost. In sugarcane cultivation, 
5,016.6 baht per rai, the average household labor force is 3 people. There are two buying strategies 
used, namely, the contractual purchase strategy and the sugar cane contract. In the event that 
farmers choose to sell sugar cane using the covenant strategy, farmers will receive additional utility 
that is monetary equal to 12,435.5 baht per year, which is added from the average income of sugar 
cane sales per year and factors affecting the decision to sell sugar cane of Farmers had a 
statistically significant level of 0.05, i.e. income from sugarcane sales. Sugarcane planting area and 
household members the greatest level of problems and obstacles for sugarcane production and 
sales are expensive fertilizers, labor shortages. And expensive truck wages 
Keywords: buying and selling sugarcane, sugarcane growers, sugar mills 

 
ค้าน้า 

อ้อยเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าตาลทราย 
น้ าตาลเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับปะเทศไทยรองลงมาจากข้าว ยางพารา และมันส าปะหลัง เพ่ือใช้สนองต่อความ
ต้องการบริโภคของประชากรในประเทศแล้ว และยังส่งออกขายไปตลาดโลก นับว่าการผลิตอ้อยของเกษตรกรช่วยให้
ประเทศได้รับรายได้ในอัตราสูงและช่วยให้คนไทยได้บริโภคน้ าตาลทรายอย่างเพียงพอและมีราคาถูกกว่าประเทศเพ่ือน
บ้าน แล้วยังมีผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไปเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมอ่ืน เช่น การผลิตไฟฟ้า ไม้อัด 
กระดาษ เอทานอล สุราและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น(วิริยะ คล้ายแดง, 2561) ภาคตะวันออกมีการเพาะปลูกอ้อย
ทั้งหมด 6 จังหวัด ปลูกมากสุดที่จังหวัดสระแก้วและชลบุรี (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย , 2562)
ชาวนาได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยในพ้ืนที่นาโดยแบ่งที่นาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเพ่ือปลูกข้าวบริโภคใน
ครัวเรือน และที่นาอีกส่วนหนึ่งเปลี่ยนมาปลูกอ้อยส่งโรงงาน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชาวนาตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่นามาปลูก
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อ้อยเพราะรายได้สูงกว่าปลูกข้าว ความเสี่ยงจากภัยแล้งต่ ากว่า และค่าแรงในการท านาสูง (อรุณี พรมค าบุตร และคณะ
, 2557) เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากชาวนามายึดอาชีพชาวไร่อ้อยเอาไว้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

การเก็บเกี่ยวอ้อยในปัจจุบัน เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งในรูปแบบการตัดอ้อยสด และการตัดอ้อยไฟไหม้ 
เกษตรกรส่วนมากเลือกวิธีการตัดอ้อยไฟไหม้เนื่องจากปัญหาเรื่องการขาดแคลนเครื่องจักรและแรงงานในการเก็บเกี่ยว
ที่มีในปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และเกษตรกรไม่มีเงินทุนน าไปซื้อเครื่องจักรในการเก็บ
เกี่ยวที่มีราคาสูงได้ทันท่วงที แรงงานในการตัดอ้อยสดไม่เพียงพอต่อความต้องการของปริมาณพ้ืนที่อ้อยที่ต้องการเก็บ
เกี่ยว ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานค่อนข้างสูงและระยะเวลาในการตัดอ้อยสดใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าอ้อยที่เผาไฟถึง 2 
เท่า (สมภาร ผาบชมพู, 2562) ทั้งที่เกษตรกรทราบถึงผลกระทบในการเผาอ้อยว่าเป็นสาเหตุของการท าให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และยังท าให้ลดทัศนวิสัยการมองเห็นในการขับขี่ยานพาหนะ
(ธัญชนก ขันศิลา และคณะ, 2014) 

งานวิจัยนี้จึงจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมขายอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดชลบุรีเพ่ือศึกษากลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาลในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพ่ือวิเคราะห์
อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมในรูปตัวเงินของเกษตรกรต่อกลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาลเพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการขายอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรใน
การวางแผนการขายอ้อยต่อทางเลือกต่างๆ จากการใช้กลยุทธ์ของโรงงานน้ าตาล เป็นแนวทางกับโรงงานน้ าตาลในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรและพัฒนากลยุทธ์ในการรับซื้ออ้อย  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม
ปริมาณการขาย
อ้อยให้โรงงาน

น้ าตาล 

ตัวแปรอิสระ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. ปริมาณพ้ืนที่ในการปลูกอ้อย 
5. จ านวนแรงงงานในครัวเรือน 
6. กลยุทธ์ที่โรงงานรับซื้ออ้อย 
7. รายได้จากการขายอ้อย 
8. จังหวัดที่เกษตรกรน า  
    อ้อยไปขาย 
 
 

 
 

อรรถประโยชน์ส่วน
เพ่ิมที่เป็นตัวเงิน
ของเกษตรกร 
(Monetary 

Marginal Utility) 

ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป (GLM)โดย
ปรับการกระจายตัวของข้อมูลตัวแปรอิสระ

และข้อมูลตัวแปรตามให้เข้ามาสู่การ
กระจายตัวแบบปกติ  

ราคาเงา 
(Shadow price) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในโรงงานน้ าตาลในภาคตะวันออก 4 โรงงาน ได้แก่ 1) โรงงานน้ าตาล

สหการชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2) โรงงานน้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จังหวัดชลบุรี 3)โรงงานน้ าตาลระยอง จังหวัดชลบุรี และ 
4)โรงงานน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จังหวัดสระแก้วและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรีที่จด
ทะเบียนชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรีที ่จ านวน 390 ราย โดยก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างค านวนจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ( = 0.05) ดังนี้ 
 

n=   
N

1+Ne2 

 

n =   
15,447

1+15,447(0.05)2 

 

n =389.90 390 กลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรี ปลูกอ้อยทั้งหมด(N) จ านวน 
15,447 ราย (ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว), (ส านักงานเกษตรจจังหวัดชลบุรี)  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(n)ที่ใช้ใน
การศึกษา 390 ราย จ าแนกตามรายจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรี 

 
โรงงาน 

เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

ค่าสัดส่วนของประชากร(คน:ร้อยละ) ค่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (คน: ร้อยละ) 

จังหวัดสระแก้ว 13,616 344 
จังหวัดชลบุร ี 1,831 46 

รวม 15,447 390 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก
โรงงานน้ าตาลทั้งหมด 4 โรงงาน แล้วน าการสัมภาษณ์มาสรุปและวิเคราะห์ก่อนน าไปประกอบการจัดท าแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อย จ านวน 390 ราย โดยการเก็บแบบสุ่มตามสะดวก องค์ประกอบของเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
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        การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ประกอบการโรงงานน้ าตาลประกอบด้วย 4 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลการรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาล  
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
 ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการรับซื้ออ้อยทางโรงงานมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
แบบสอบถามเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย 4 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พ้ืนที่ในการปลูกอ้อย ผลผลิตอ้อย/ปี 
รายได้จากการปลูกอ้อย พ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชชนิดอ่ืน รายได้จากอาชีพอ่ืน จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกอ้อย สถานที่
ที่น าอ้อยไปขาย ต้นทุนต่างๆ และเครื่องจักรในการปลูกอ้อยจ านวน 13 ข้อ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการขายอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้แก่ ปริมาณอ้อยที่ขาย จ านวนโรงงานที่ขาย
อ้อยให้ เหตุผลที่ตัดสินใจขายอ้อยให้โรงงานนั้นๆ  จ านวน 7 ข้อ    

    ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกอ้อยและขายอ้อยของเกษตรกรชาวไร่ ได้แก่การปลูก การเก็บเก่ียว 
และการขนส่ง จ านวน 16 ข้อ                                  

    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการขายอ้อย 
ในการหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.75ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับพอใช้ หมายถึงแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดหารแปลผล แปลผลระดับโดยใช้น้ าหนักเฉลี่ยไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  1 ระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยมาก 
  2 ระดับ 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
  3 ระดับ 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
  4 ระดับ 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
  5 ระดับ 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปของเกษตรกรชาวไร่อ้อย การปลูกอ้อย ต้นทุนการปลูกอ้อยการตัดสินใจขายอ้อย
ให้กับโรงงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกอ้อย และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) จากการสัมภาษณ์โรงงานน้ าตาล 
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ใช้ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป(Generalized Linear Model : 
GLM )โดยปรับการกระจายตัวของข้อมูลตัวแปรอิสระและข้อมูลตัวแปรตามให้เข้ามาสู่การกระจายตัวแบบปกติ 
(Normal distribution) โดยGaussian และ Link function ใช้ functionidentity และใช้เทคนิคราคาเงา (Shadow 
pricing Method) ในการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน (Monetary Marginal Utility) ในการขาย
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อ้อยของเกษตรกรต่อกลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาล โดยมี ฟั งก์ชันแบบจ าลองดังนี้  (Worawan 
Chandoevwit and Kannika Thampanishvong, 2016) 

 

Q ( X, S, I, R) 
 

เมื่อท าการกระจายเวกเตอร์เข้าสู่ระบบฟังก์ชันจะปรากฏแบบจ าลองทางสถิติ ดังนี้  
 

Qi =  α0 + iXi +  γiSi +  λiIi +  βi Ri +  εi…………. (สมการ 1) 
 

โดยที่    Qi ปริมาณการขายอ้อยของเกษตรกร(ตัน/ปี) 

Xi เวกเตอร์ของข้อมูลทั่วไปที่ส่งผลต่อการขายอ้อย 
                     โดยที่i  = 1,2,3,…,6 

X1เพศ(ชาย = 0, หญิง = 1) 

X2 อายุ(1 = ต่ ากว่า 20 ปี, 2 = 21-30 ปี, 3 = 31-40 ปี, 4 = 41-50 ปี, 5= 51-60 ปี, 6 = 60 ปีขึ้นไป) 

X3 ระดับการศึกษา (1 = ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา, 2 = ประถมศึกษา, 3= มัธยมศึกษาตอนต้น, 4 = 

มัธยมศึกษาตอนปลาย, 5 = อนุปริญญา, 6 = ปริญญาตรี , 7 = สูงกว่าปริญญาตรี) X4ปริมาณพ้ืนที่ในการ
ปลูกอ้อย(ไร่/ครัวเรือน) 

X5จ านวนแรงงงานในครัวเรือน(คน/ครัวเรือน) 

 Siกลยุทธ์ที่โรงงานน้ าตาลรับซื้ออ้อย โดยที่ 1 = พันธสัญญา, 2 = สัญญาซื้อขายอ้อย 

Ii รายได้จากการขายอ้อยของเกษตรกร(บาท/ปี/ครัวเรือน) 

Ri  จังหวัดที่เกษตรกรน าอ้อยไปขายโดยที่ 1 =จังหวัดชลบุรี , 0 =จังหวัดสระแก้ว 

𝛼0  คาคงที่ในแบบจ าลอง 
i , γi , λi , βi ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง 

εi ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
เทคนิคราคาเงา (Shadow pricing Method) โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 
 

Vi
∑ ωi  

n
i=1

λi
…………………………… (สมการ 2) 
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        โดยที่ Viคือ อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน (Monetary Marginal Utility)ในการขายอ้อยต่อกลยุทธ์ใน

การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาล และωi ,λi คือค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่าในสมการที่ 3.1ที่ปรากฎ
นัยส าคัญทางสถิติ 
  

 ωi   คือ   ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ค่าพารามิเตอร์ยของตัวแปร 
    ภายใต้จากการขายอ้อยของเกษตรกรอย่างมีระดับนัยยะส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 λi  คือ  ค่าพารามิเตอร์ของรายได้จากการขายอ้อย 
 

ผลการศึกษา 
1.ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมขายอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรี 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 94.62 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 5.38มีอายุระหว่าง 51 – 60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 46.62 รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 23.08 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 – 50 ปีคิด
เป็นร้อยละ 22.05 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.92 รองลงมาคืออายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 1.03 ระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ มัธยมตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 31.79 
รองลงมาคือ มัธยมตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 18.21 รองลงมาคือ อนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 2.56 รองลงมาคือปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 1.28 ปริมาณพ้ืนที่ในการปลูกอ้อย(Mean= 92.18, SD = 66.78)จ านวนแรงงานในครัวเรือน
(Mean= 2.67, SD = 1.10)รายได้จากการขายอ้อย (Mean= 511,715.8, SD = 2,880,000) การขายอ้อยของ
เกษตรกรให้โรงงานน้ าตาลในภาคตะวันออก อันดับแรกคือ โรงงานน้ าตาลและอ้อยตะวันออกร้อยละ 79.74 รองลงมา
คือ โรงงานสหการน้ าตาลชลบุรีร้อยละ 15.38 รองลงมาคือ โรงงานน้ าตาลระยองร้อยละ 4.10 และล าดับสุดท้ายคือ
โรงงานนิวกว้างสุ้นหลีร้อยละ 0.77 ส าหรับการตัดสินใจขายอ้อยของเกษตรกร อันดับแรก คือ ใกล้พ้ืนที่ปลูกอ้อยร้อย
ละ 66.41 รองลงมาคือ รู้จักกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในโรงงานน้ าตาลร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ พอใจกับเงื่อนไขที่ทาง
โรงงานก าหนดไว้ร้อยละ 6.92และล าดับสุดท้ายคือ โรงงานออกค่าขนส่งให้ร้อยละ 6.67 
2. กลยุทธ์การรับซ้ืออ้อยของโรงงานน้้าตาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เดียวกันทั้ง 4 โรงงานในภาคตะวันออก 
        1) การท าพันธสัญญาคือ การท าสัญญารวมถึงการรับเงินทุนหรืออุปกรณ์การผลิตจากโรงงานไป ไม่ว่าจะเป็น
เงินทุนในการเช่าที่ปลูกอ้อย ปุ๋ย ยาฆ่าวัชพืช หรือเงินทุนอ่ืนๆ แล้วจะน าอ้อยมาขายคืนให้กับโรงงานเพ่ือหักเงินส่วนที่
น าไปเป็นทุนในการผลิตอ้อย ส่วนที่เหลือจากการขายอ้อยก็จะเป็นของเกษตรกร 
        2) สัญญาซื้อขายอ้อยคือ การท าคู่สัญญาไว้กับโรงงานว่ามีอ้อยในปริมาณกี่ตันเมื่อครบก าหนดในการตัดอ้อยจะ
น ามาขายให้โรงงานมี่ท าสัญญาไว้ แต่ทางเกษตรกรสามารถขายโรงงานอ่ืนได้เหมือนกันเนื่องจากไม่มีพันธหรือหนี้ค้าง
จากโรงงานนั้นๆ 
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3. วิเคราะห์อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในรูปตัวเงินของเกษตรกรต่อกลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้้าตาล 
กระบวนการศึกษาครั้งนี้มี 2 กระบวนการ กระบวนการที่ 1 คือ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ขายอ้อยของเกษตรกรและน าค่าสัมประสิทธิ์จากแบบจ าลองดังกล่าวไปค านวณหาอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน 
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ค่า AIC มีค่าต่ าสุดจากทุกๆกระบวนการ โดยค่า AIC มีค่าเท่ากับ 12.3149ค่า Deviance มีค่า
เท่ากับ 4862205.321 ซึ่งมีค่าเท่ากันทั้ง 3 ตัว ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน Gaussianfunction แบบจ าลองนี้เป็นไปตาม
เกณฑ์จึงมีประสิทธิภาพเพียงพอที่สามารถอธิบายถึงอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เป็นตัวเงิน 

จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายอ้อยของเกษตรกรพบว่า ปัจจัยพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้น จะ
ส่งผลให้โอกาสในการเสนอขายอ้อยเพิ่มขึ้น 0.35 เท่า8.01 และ 1.01 เท่า ตามล าดับ อย่างมีนัยระดับส าคัญทางสถิติ   
การใช้กลยุทธ์พันธสัญญา จะส่งผลให้การตัดสินใจขายอ้อยเพ่ิมขึ้น 6.51 ตันอย่างมีนัยระดับส าคัญทางสถิติ ขณะที่ใช้
กลยุทธ์ใบซื้อขายอ้อยจะส่งผลให้จะส่งผลให้การตัดสินใจขายอ้อยได้น้อยกว่า 6.51 ตัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
        การขายอ้อยในจังหวัดชลบุรีจะส่งผลให้การตัดสินใจขายอ้อยมากกว่าจังหวัดสระแก้ว 2.91 เท่า อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติส าหรับปัจจัยเพศ อายุ และการศึกษา ไม่ส่งผลต่อโอกาสการขายอ้อยเนื่องจากการตัดสินใจขายอ้อย
ของเกษตรกรไม่ส่งผลต่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายอ้อยของเกษตรกร 

 
 
ค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ้าลองท่ีติดลบ  
        ปริมาณพ้ืนที่ในการปลูกอ้อยมีค่า -3.3628 หมายถึง พื้นที่ปลูกอ้อยที่มากอาจไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณการขายอ้อย 
อาจเนื่องมาจากปัจจัยเช่น ปริมาณฝน การดูแลไม่ทั่วถึง การไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกอ้อย เป็นต้น เลย
ส่งผลให้ได้ปริมาณอ้อยไม่มากพอเมื่อเทียบกับพื้นท่ีปลุกอ้อย ส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ติดลบ 
        จังหวัดที่เกษตรกรน าอ้อยไปขาย มีค่า -58.7981 หมายถึง มีค่าตรงกันข้าม เกษตรกรมีปริมาณอ้อยที่น าไปขาย
จังหวัดสระแก้วมากกว่าจังหวัดชลบุรี เนื่องจากชลบุรี = 1 , สระแก้ว = 0 ส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ติดลบ 
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กระบวนการที่ 2 คือ การค านวณ Shadow price เพ่ือหาอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงิน (Monetary Marginal 
Utility) จากสูตร 

Vi
∑ ωi  

n
i=1

λi
 

 Vi
(−3.3627 + 18.1984 + 66.3463 – 58.7981)

0.0018
 

Vi   12,435.5 บาท 
 
 ผลการค านวณราคาเงาพบว่าถ้าเกษตรกรเลือกขายอ้อยโดยใช้กลยุทธ์พันธสัญญาของโรงงานน้ าตาลท าให้
เกษตรกรได้อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เป็นตัวเงินเท่ากับ 12,435.5 บาท จากรายได้เฉลี่ยในการขายอ้อยต่อปี ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเกษตรกรเลือกใช้กลยุทธ์สัญญาซื้อขายอ้อยจะส่งผลให้มีค่าเสียโอกาสในการขายอ้อย เท่ากับ 12,435 
บาท จากรายได้เฉลี่ยการขายอ้อยต่อปี 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการขายอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรี 

ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกอันดับแรก คือ ปุ๋ยราคาแพง อยู่ในระดับมาก (Mean= 4.19, SD = 0.74)
รองลงมาคือ แรงงานหายาก อยู่ในระดับมาก (Mean= 4.09, SD = 0.71)รองลงมาคือ ปริมาณฝน อยู่ในระดับมาก 
(Mean= 3.49, SD = 0.95) ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวอันดับแรก คือ ขาดแคลนแรงงาน อยู่ในระดับมาก
(Mean= 4.19, SD = 0.71)รองลงมาคือ เครื่องจักรราคาแพง อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.86, SD = 0.72) รองลงมา
คือ คิวรถตัดอ้อย อยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.31, SD = 0.69) อุปสรรคในการขนส่งอันดับแรก คือ ค่าจ้าง
รถบรรทุกหรือค่าน้ ามันในการขนส่งมีราคาสูง อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.86, SD = 0.72) รองลงมา คือ ติดคิวลงอ้อย
นาน อยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.24, SD = 0.82) รองลงมาคือระยะทาง อยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.01, 
SD = 0.74) 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.62 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 46.62 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 46.15มีพ้ืนที่ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 92 ไร่ รายได้จากการปลูกอ้อยเฉลี่ย 5,562.13 บาท
ต่อไร่  ต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกอ้อย 5,016.6 บาทต่อไร่  แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 3 คน เหตุผลการตัดสินใจขาย
อ้อยของเกษตรกร คือ โรงงานรับซื้อใกล้พื้นที่ปลูกอ้อย รู้จักกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในโรงงานน้ าตาลและพอใจกับเงื่อนไข
ที่ทางโรงงานก าหนดไว้การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ าตาลในภาคตะวันออก จะใช้กลยุทธ์ในการการรับซื้อ 2 วิธี คือ กล
ยุทธ์การรับซื้อแบบพันธสัญญาโดยเกษตรกรจะต้องน าอ้อยมาขายคืนให้โรงงาน เนื่องจากเกษตรกรรับเงินทุน หรือ
อุปกรณ์การผลิตไปแล้ว เมื่อหักทุนแล้วก็เป็นรายได้ของเกษตรกร ส าหรับสัญญาซื้อขายอ้อยจะท าสัญญาถึงการ
คาดการณ์ปริมาณอ้อยไว้กับโรงงาน เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะน าอ้อยมาขายให้ แต่ทางเกษตรกรจะขายให้โรงงานใดก็
ได้เนื่องจากไม่มีหนี้ค้างกับโรงงานเพ่ือให้ได้อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมจากการขายอ้อยของเกษตรกรมากขึ้น เกษตรกร
ควรใช้กลยุทธ์พันธสัญญาในการขายอ้อย เพราะท าให้ได้อรรถประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเท่ากับ 12,435.5 บาท จากรายได้
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เฉลี่ยการขายอ้อยต่อปีมากกว่าการใช้กลยุทธ์สัญญาซื้อขายอ้อย  และปัจจัยที่ส่งผลต่อการขายอ้อยของเกษตรกร ได้แก่ 
ถ้ารายได้ในการขายอ้อยเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้โอกาสในการเสนอขายอ้อยเพิ่มขึ้น 1.0018 เท่า ถ้าพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นจะ
ส่งผลให้โอกาสในการเสนอขายอ้อยเพ่ิมขึ้น 0.3464 เท่า ถ้ามีสมาชิกในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้โอกาสในการเสนอ
ขายอ้อยเพ่ิมขึ้น 8.01 เท่าปัญหาและอุสรรคในการปลูก คือ ปุ๋ยราคาแพง แรงงานหายาก และปริมาณฝน ปัญหาและ
อุปสรรคในการเก็บเกี่ยว คือ ขาดแคลนแรงงาน เครื่องจักรราคาแพง และคิวรถตัดอ้อย ปัญหาและอุปสรรคในการ
ขนส่ง คือค่าจ้างรถบรรทุกแพง ติดคิวลงอ้อยนาน และระยะทาง 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Factors Influencing the Stock Exchange of Thailand Index 

 
พิกุล บุญการีย์1* และ สุมาลี พุ่มภญิโญ1 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

วิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุ ก าลังสองน้อยที่สุดใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนหยวน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีฮ่ังเส็ง ดัชนีนิเคอิ ดัชนีฮานอย และดัชนี
สิงคโปร์ การศึกษาพบว่าที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมากที่สุด ได้แก่ ดัชนีดาวโจนส์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนหยวน ส่วนปัจจัยที่ไม่มี
นัยทางสถิติ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีฮานอย และดัชนีสิงคโปร์ 
ค าส าคัญ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Abstact 
The objective of this study was to examine the Factors Influencing to the Stock Exchange of 

Thailand Index. Which was analyzed by the multiple regression method with Ordinary Least Square 
Method. The economic factors in this study in included the U.S. dollar, Yuan exchange rate, policy 
interest rate, Dow Jones index, Hang Seng index, Nikkei index, Hanoi index, and Singapore index. 
With 99 percent of reliability, it was found that the factors influencing to the stock exchange of 
Thailand index, were the Dow Jones index, US exchange rate, and Yuan exchange rate. Statistically 
insignificant factors included policy interest rate, Hanoi index, and Singapore index. 
Keywords: Stock Exchange of Thailand, SET Index 
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บทน า 
 ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมเงินทุนส าคัญซึ่งมีบทบาทกับภาคธุรกิจในการน าเงินลงทุนของนักลงทุนไปขยาย
กิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างตลาดทุนนั้นแบ่งได้เป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง
ตลาดแรกเป็นแหล่งระดมทุนและน าหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกให้แก่นักลงทุนที่มีความสนใจใน
การลงทุน ซึ่งตลาดแรกในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นการลงทุนที่แท้จริงของนักลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนไปใช้ใน
การประกอบกิจการจริง ส่วนตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เป็นการเปลี่ยนมือได้ ซึ่งช่วย
เพ่ิมสภาพคล่องในการซื้อขายให้นักลงทุนในตลาดแรก ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงกลายเป็นศูนย์กลาง
ตลาดที่ช่วยระดมเงินทุนจากนักลงทุนเพ่ือกิจการที่ต้องใช้เงินทุนระยะยาวพร้อมทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นเงินสดเพ่ือขยายสินทรัพย์ด้านอ่ืนๆซึ่งมีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประมาณ 538 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) 
 ปัจจุบันในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเป็นตัวเลือกดันอับดับต้น ๆ ของการ
ลงทุนเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงและเป็นช่องทางในการเพ่ิมมูลค่าของทรัพย์สินได้ดี 
อย่างไรก็ตามเมื่อมีผลตอบแทนที่สูงแล้วย่อมมีอัตราความเสี่ยงที่สูงตามมูลค่าที่จะได้รับ อันเป็นผลมาจากความผันผวน
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดังตัวอย่าง(Figure 1)(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2561)เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผล
หลายอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนควรศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเบื้องต้นก่อนที่จะ
ตัดสินใจในการลงทุน 
Figure 1 the Stock Exchange of Thailand Index Monthly from January 2552 to December 2561 

 
 

ถึงแม้ว่าดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์นั้นจะมีความผันผวนก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องของนักลงทุน สังเกต
ได้จากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวิเคราะห์จากดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ค่าเฉลี่ยสุทธิอยู่ที่ 587.79 จุด ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งค่าเฉลี่ยสุทธิอยู่ที่ 1,468.14 จุดมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2559 
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โดยค่าเฉลี่ยที่ปรับลดลงอยู่ที่ 1,451.63 จุด และเมื่อหลังจากปี พ.ศ. 2559 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ก็มีการปรับตัว
เพ่ิมขึ้นตามล าดับจนถึงปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 1,715.87 จุด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย,2561)(Figure 2) 
Figure 2 The Stock Exchange of ThailandIndex Yearly from 2552 to 2561 

 
 
ในการศึกษาผลงานที่ผ่านมา คมกิตติ อังคทะวิวัฒน์(2557)ซึ่งปัจจัยที่มีส่งผลต่อดัชนีประกอบด้วย อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีฮ่องกง และดัชนีประชาธิปไตยในสังคมไทยเอกชัย เตยแก้ว (2557)ประกอบอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ทั้งหมดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 (3G) เอ้ือมพร สุธรานันท์
(2545)ประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีSET Index เดือนที่ผ่านมา และดัชนีดาวโจนส์ จากผลการศึกษาที่ผ่านจะ
เห็นได้ว่าความผันผวนของดัชนีมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาจากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นถึง
สภาพของดัชนีที่มีความผันผวนตลอดเวลาจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการลงทุน
เบื้องต้นให้แก่นักลงทุนที่สนใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษา 

 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน ได้อธิบายไว้ว่า หากราคาสินค้าชนิดหนึ่งในประเทศไทยมีราคาแพงขึ้นจาก 25 บาท 
เป็น 40 บาท  ขณะที่ราคาสินค้าในสหรัฐฯไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้น  อัตราแลกเปลี่ยนหรืออ านาจซื้อของเงินตราตาม
แนวคิดแบบเปรียบเทียบ อ านาจซื้อเสมอภาค จะเท่ากับ 40 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ (Gustav Cassel, 1922)
ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค (Fisher, 1930) กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเสมอภาคจะเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสในการท า 
Covered Interest Arbitrage หมดไป คือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงของเงินสกุลหนึ่งจะถูกหักลบด้วยอัตราล่วงหน้าลดลง 
(Forward Discount) และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ าจะถูกหักลบด้วยอัตราล่วงหน้าส่วนเพ่ิม (Forward Premium)ทฤษฎี

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Total 587.79 856.98 1,026. 1,227. 1,450. 1,468. 1,451. 1,451. 1,621. 1,715.
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ตลาดทุน (Capital Market Theory) (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2548) ได้
อธิบายไว้ว่า อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง และส่วนชดเชยความเสี่ยง ยิ่งการลงทุนใดที่มีความไม่แน่นอน
มากหรือมีความเสี่ยงที่ระดับสูงย่อมท าให้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนนั้นย่อมมีความคาดหวัง
ต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามได้ด้วย 

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) เก็บรวบรวมข้อมูลรายเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 120 เดือน รายงานเศรษฐกิจรายเดือน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย หนังสือ วารสารและเอกสารต่างๆ โดยรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)ด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด(Ordinary Least Square Method) ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระต่าง ๆ 
รวมทั้งหาค่าสถิติต่าง ๆ ใช้ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา (Time Series Data) การน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้นั้นจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการทดสอบเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบความนิ่ง(Stationary) ข้อมูลตัวแปรดังกล่าวข้อมูลนั้นนิ่งหรือไม่ เพราะการที่น าข้อมูลที่ไม่
มีความนิ่ง (Non-Stationary)น ามาใช้ประมาณค่าของตัวแปรนั้นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของข้อมูลท าให้ข้อมูลไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นต้องทดสอบความนิ่งของตัวแปรเบื้องต้น 

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งในที่นี่มีทั้งหมด 8 ตัวแปร โดยตัว
แปรอิสระนั้นต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันนั้นจะเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นว่า 
Multicollinearity ตรวจสอบข้อมูลด้วย Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธิ์ของข้อมูลคู่ใดที่มีค่ามากกว่า 
0.80(Stevens, 1992)จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเกิดปัญหา Multicollinearity ตัวแปรอิสระที่มีค่าสหสัมพันธ์กันสูงจะ
ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอยนั้นมีความแม่นย าและมีเสถียรภาพลดลง เมื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ถ้ามี
ความสัมพันธ์กันผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องน าตัวแปรอิสระออกจากสมการ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระตัวแปรตามแบบจ าลองในการศึกษาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กับปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษา คือ 

SET Index = f(DJI, HIS, NI225, HNX, SGX, EXCHT, EXCNY, INTRT) 
SET Index = a0 + a1DJI + a2HIS + a3NI225 + a4HNX + a5SGX + a6EXCHT + a7EXCNY  

 +  a8INTRT + e 
โดยที่ 

a0 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่  
a1-a8 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ  
SET คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายเดือน 
DJI คือ ดัชนีดาวโจนส์ 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 934 
 

HIS คือ ดัชนีฮั่งเส็ง  
NI225 คือ ดัชนีนิคเคอิ 
HNX คือดัชนีฮานอย 
SGX     คือ ดัชนีสิงคโปร์ 
EXCHT คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
EXCNY คือ อัตราแลกเปลี่ยนหยวน 
INTRT คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนโยบายเป็นอัตรา ณ วันสิ้นเดือน 

           eคือ ส่วนคลาดเคลื่อน (Disturbance) จากเส้นถดถอย เป็นตัวแปรอิสระสุ่ม และไม่ทราบค่า 
ขั้นตอนที่ 4 ใช้ค่าสถิติ F-Statisticเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดย

สมมติฐานดังนี้  
สมมติฐานในการทดลอง  
H0: ไม่มีตัวแปรอิสระใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
H1: มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชองดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย (SET Index) อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
 ขั้นตอนที่ 5 ท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระครั้งละ 1 ตัวจ านวน k ครั้ง โดยใช้สถิติในการ
ทดสอบ T-Statistic 

 สมมติฐานในการทดลอง H0 : ตัวแปรตามไม่ข้ึนกับตัวแปรอิสระตัวที่ i ; i = 1, 2, 3,…,8 

    H1 : ตัวแปรตามขึ้นกับตัวแปรอิสระท่ี i  
 ขั้นตอนที่ 6 การหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระโดยใช้ R – Square (R2)  
 โดยที่ถ้า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้นมีค่าความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากถ้า R2มีค่าเข้าใกล้ 
0แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้นมีค่าความสัมพันธ์กับตัวแปรตามน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้ 

 ค่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน [Cov (εi, εj) = E (εi, εj) ≠ 0 ส าหรับทุกค่าที่i ≠ 
j] ซึ่งเป็นการตรวจสอบการคลาดเคลื่อนมีความสหสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่นั้น 
โดยพิจารณาค่า Durbin-Watson Statistic (D.W.) 

 D.W. = 2(1- ) 

โดยที่  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวคลาดเคลื่อนในสมการถดถอยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวความคลาดเคลื่อน
ข้ามเวลาอันดับหนึ่งดังสมการ 

=
∑ 𝜀𝑡𝜀𝑡−1
𝑇
𝑡=2

∑ 𝜀𝑡
2𝑇

𝑡=1
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 จากสูตร D.W. จะมีค่าระหว่าง 0 – 4 (โดย 0 เป็น Positive Autocorrelation ส าหรับ 4เป็น Negative 
Autocorrelation) โดยที่ 

ถ้าหากค่า = -1 ค่า D.W.= 4  แสดงว่ามีปัญหาPerfect Negative Autocorrelation 

ถ้าหากค่า = 0  ค่า D.W.= 2 แสดงว่าไม่มีปัญหาAutocorrelation 

ถ้าหากค่า = 1  ค่า D.W.= 0 แสดงว่ามีปัญหาPerfect Positive Autocorrelation 
น าค่าD.W. ที่ค านวณได้ไปเทียบกับค่าวิกฤตในตารางสถิติD.W. testโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
ถ้าค่า dL>D.W>4-dLจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงว่ามีปัญหา Autocorrelation 
ถ้าค่า 4-dU>D.W.>dUจะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrelation 

 ส าหรับกรณีอ่ืนๆ นั้น ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีปัญหา Autocorrelationหรือไม ่
 ดังนั้นค่า d ที่ค านวณได้จากงานวิจัยนี้สามารถดูได้จากตาราง D.W. test ที่ n = 120, k = 9 เมื่อเปิดตาราง 
ค่า D.W. test จะพบว่า dU = 1.741 หมายความว่า ค่า D.W. test ต้องอยู่ระหว่าง 1.741 – 2.20 ถึงจะไม่มีปัญหา 
Autocorrelationหากเกิดปัญหา Autocorrelationจะแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นด้วยวิธี The Cochrane-Orcutt Iterative 

Method เป็นวิธีที่พยายามหาค่า  ที่แท้จริง เพ่ือน ามาปรับตัวแปรในสมการถดถอยด้วยวิธีการใส่ AR (1) เป็นการ
บรรเทาปัญหา Autocorrelationประมาณค่าในสมการโดย First-Order Autoregressiveสามารถท าได้โดยการใส่
รูปแบบ Functionใน Coeffecient of Autocovariance ได้ผลประมาณค่า Durbin-Watson Statisticอยู่ในช่วงที่ไม่
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าค่า Durbin-Watsontest ที่ค านวณได้มากกว่าค่า du , dL 

 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 เพราะจะสามารถ
แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดังนี้ 
1.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556  ตลอดระยะเวลาทั้ง 5 ปี 
พบว่าในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2552 มีค่าต่ าที่สุดที่ 431.5 จุดนั้นจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อเนื่องมากจาก ปี 
พ.ศ. 2551 จึงส่งผลให้เป็นค่าที่ต่ าที่สุดระยะเวลาทั้ง 5 ปี(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552) ในเดือนเมษายน
ของปี พ.ศ. 2556 มีค่าสูงสุดที่ 1,597.86 จุด ผลมาจากมีกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงที่สุดระยะเวลาทั้ง 5 ปี(Figure 3) 
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Figure 3 The Stock Exchange of Thailand Index from 2552 to 2556 
 

 
 
2.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.2561 ตลอดระยะเวลาทั้ง 5 ปี พบว่า
ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2557 มีค่าต่ าที่สุดที่ 1,288.02 จุด ดัชนีราคาปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันกับตลาดโลก 
จากปัจจัยด้านความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกาอ่อนลง (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2557)ซึ่งส่งผลให้เป็นค่าที่ต่ าที่สุดระยะเวลาทั้ง 5 ปี แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 
พ.ศ.2561 ค่าสูงสุดที่ 1,830.13 จุด เนื่องมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีแรงขับเคลื่อน พร้อมทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวยังเป็นตัวช่วยให้ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้น 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงที่สุดระยะเวลาทั้ง 5 ปี(Figure 4) 
Figure 4 The Stock Exchange of Thailand Index from 2557 to 2561  
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จาก (Figure 3และ Figure 4)แสดงแนวโน้มของดัชนีแบบรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นลงไม่อยู่นิ่งทุกปีนั้นไม่สามารถบอกแนวโน้มของดัชนีได้ชัดเจน 
เนื่องจากดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นและลงตามสภาวะโดยรวมของตลาด ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านทั้งปัจจัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณ 
ผลการทดสอบคุณสมบัติ Stationary (Unit Root Test) 

พบว่าข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีคุณสมบัติที่มีลักษณะความนิ่ง (Stationary)[(0); integrated of order 0] เพ่ือ
หลีกเลี่ยงข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ย และความแปรปรวนที่มีลักษณะไม่คงที่ ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  ด้วยวิธี 
Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test) ผลการทดสอบข้อมูลที่ไม่นิ่งมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่เพ่ิมขึ้นตาม
กาลเวลา และความแปรปรวนวิ่งออกจากเดิม ตามแนวโน้มของระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นดังนั้นเพ่ือให้การประมาณค่าที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ข้อมูลเหล่านั้นมีความจ าเป็นที่ต้องถูกปรับให้นิ่งตามล าดับตั้งแต่ล าดับที่ 1 หรือล าดับที่สูงขึ้นไป
ของข้อมูลที่มีความนิ่ง ในการทดสอบนี้ได้พิจารณาจากตัวแปร 9 ตัว ได้แก่ ดัชนีดาวโจนส์ดัชนีฮ่ังเส็งดัชนีนิคเคอิดัชนี
ฮานอยดัชนีสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯอัตราแลกเปลี่ยนหยวน อัตราดอกเบี้ยนโยบายและดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการทดสอบของข้อมูลนั้นไม่พบข้อมูลที่ไม่นิ่งทดสอบ (ADF Test)ใน
ขั้นตอนแรกทดสอบที่ระดับ Levelพบว่าข้อมูล อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตรา
แลกเปลี่ยนหยวน ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีฮ่ังเส็ง ดัชนีนิคเคอิ ดัชนีฮานอย ดัชนีสิงคโปร์ และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตัวแปรทุกตัวยอมรับสมมติฐานหลัก ปฏิเสธสมมติฐานรอง และเมื่อท าการทดสอบความนิ่ง ณ ระดับ
ที่ 1 (1st Difference)  ตัวแปรทุกตัวปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรองมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นข้อมูลนี้มี
ลักษณะนิ่งที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่มีการเคลื่อนไหวไปตาม
การเวลาดังตัวอย่าง (Table 1)สามารถน าไปใช้ในการทดสอบต่อไปได้ 
Table 1 The results of the stationary test of the variables with the Augmented Dickey-Fuller Test 
(ADF Test) at the level of the data (At Level) 

Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test)of I(0) 

Variable T-Statistic Test for Unit Root 
SET -9.728681 1st Difference 
DJI -10.92923 1st Difference 
HIS -11.07638 1st Difference 
NI225 -10.19846 1st Difference 
HNX -9.779999 1st Difference 
SGX -12.49336 1st Difference 
EXCHT -6.986980 1st Difference 
EXCNY -10.18808 1st Difference 
INTRT -8.828678 1st Difference 
Statistically significant at 0.05 
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การทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว (Multicollinearity)  
จากข้อมูลที่แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่น ามาใช้ใน

การศึกษาประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจ าลองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระแต่ละตัวพิจารณาได้จากค่า Correlation Matrix (Table 2) ของตัวแปรอิสระทุกตัวนั้นสามารถพิจารณาค่า 
Correlationพบว่ามีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีนิคเคอิ (NI225) ดัชนีฮ่ังเส็ง (HIS)และดัชนีดาวโจนส์
(DJI) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.821965ถึง 0.942192ค่าที่ได้ไม่ควรมากกว่า 0.80 (Stevens, 1992)มีค่า
เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวไม่เป็นอิสระต่อกัน หรือมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น มีแนวโน้มที่จะเกิด
ปัญหา Multicollinearity ที่ส่วนของตัวแปรอิสระคู่อ่ืนๆซึ่งท าให้ไม่อยู่ในเกณฑ์น าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการไม่น าตัวดัชนีนิคเคอิ (NI225) และดัชนีฮ่ังเส็ง (HIS) ไป
ใช้ในการสร้างสมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square 
Method :OLS) ในขั้นตอนต่อไป 
Table 2 Relationship between independent variables (Correlation Matrix) 
Correlation DJI  HIS  HNX  NI225 SGX  EXCHT  EXCNY INTRT  
DJI  1.000000        
HIS  0.821965 1.000000       
HNX  -0.146665 0.072243 1.000000      
NI225  0.942192 0.775003 -0.038921 1.000000     
SGX  0.120323 0.472960 0.393224 0.210536 1.000000    
EXCHT  0.204546 -0.144847 0.193083 0.396545 -0.111759 1.000000   
EXCNY  0.226206 -0.058283 -0.304497 0.412422 -0.194391 0.663968 1.000000  
INTRT  -0.292665 -0.247595 -0.663208 -0.494139 -0.334121 -0.705752 -0.272322 1.000000 
 

 ปัจจัยที่น ามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) ดัชนีฮานอย (HNX) ดัชนีสิงคโปร์ (SGX) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXCHT) อัตราแลกเปลี่ยนหยวน (EXCNY) และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INTRT)  
ผลการหาสมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเชิงซ้อนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

SET Index = a0 + a1DJI + a2HNX + a3SGX + a4EXCHT + a5EXCNY + a6INTRT + e 
ผลการหาสมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ท าการแก้ไขปัญหาด้วย

วิธี The Cochrane-Orcult Iterative Method ด้วยวิธีการใส่ AR(1)ลงในสมการ 
SET Index = 3045.017+ 3.582412DJI + 0.017750HNX - 5.992720SGX - 37.55196EXCHT   
                                 (4.857470)**   (0.033864)        (-0.429695)      (-3.685436)** 
                 -233.0128EXCNY -29.53025INTRT 
                  (-4.459686)**      (-0.867720)  
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่า Standard error 
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*หมายถึงตัวแปรที่มีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
**หมายถึงตัวแปรที่มีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 
โดยมีค่า R-squared เท่ากับ  0.988647 Adjusted R-squared เท่ากับ 0.987829 
F-statistic เท่ากับ 1,208.291 Prob (F-statistic) เท่ากับ 0.000000 D.W. เท่ากับ 2.188934 
 ผลลัพธ์จากการค านวณค่า F-statistic เท่ากับ 1,208.291 ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 เนื่องจากค่า F-
statistic จากตารางน้อยกว่าค่า F-statistic ที่ค านวณได้หรือค่า Prob(F-statistic) เท่ากับ 0.000000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0: ไม่มีตัวแปรอิสระใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) แต่ยอมรับสมมติฐานรอง H1: มีตัวแปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชองดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีตัวแปร
อิสระ 6 ตัว ประกอบด้วย ได้แก่ ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีฮานอย ดัชนีสิงคโปร์อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อสกุลหยวนจีน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ระดับนัยส าคัญ ร้อยละ 99 มีด้วยกันทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ ดัชนีดาวโจนส์อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราแลกเปลี่ยนหยวนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 98.7829 (R-squared = 0.987829) ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 1.2171 เกิดจากปัจจัยตัวอ่ืน 
 จากผลการทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson Statisticจากการเปิด
ตาราง D.W. Test ที่มีค่า N เท่ากับ120และ  k เท่ากับ 6 (ใช้ค่าใกล้เคียง) จะได้ค่า dU 1.708 ในตาราง D.W. Test 
ต้องอยู่ในช่วง 1.708– 2.20 ซึ่งค่า D.W. ที่ค านวณได้นั้นมีค่าเท่ากับ 2.188934 ซึ่งตกอยู่ในช่วงที่ ไม่เกิดปัญหา 
Autocorrelation 
 จากการทดสอบสามารถวิเคราะห์ผลของสมการถดถอยเชิงซ้อนสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์ได้ ดังนี้ 
 ดัชนีดาวโจนส์ มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในทิศทางเดียวกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 4.857470 ซึ่งหมายความว่า ถ้าดัชนีดาวโจนส์เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1จะส่งผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.857470 ดัชนีฮานอย มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในทิศทางเดียวกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.033864 ซึ่งหมายความว่า ถ้าดัชนีฮานอยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้SET Index เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ
0.033864 ดัชนีสิงคโปร์ มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)ในทิศทางตรงกันข้าม 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ-0.429695 ซึ่งหมายความว่าดัชนีสิงคโปร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1จะ
ส่งผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ0.429695อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีอิทธิพลต่อดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ-3.685436 ซึ่งหมายความว่า ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ1 จะส่งผลให้
SET Indexเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ3.685436อัตราแลกเปลี่ยนหยวน มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index) ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -
4.459686 ซึ่งหมายความว่า ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนหยวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1จะส่งผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลง 
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ร้อยละ 4.459686 อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ-0.867720 ซึ่งหมายความว่า ถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มข้ึนร้อยละ 1จะส่งผลให้ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.867720 เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืน 
ๆ คงที ่

 
สรุป 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการ
ลงทุน และน าไปใช้ในการท าศึกษาส าหรับผู้ที่สนใจในระดับต่อไป ในการศึกษาครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่า ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลลาร์สหรัฐฯ (EXCHT) และอัตรา
แลกเปลี่ยนหยวน (EXCNY) มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 พบว่าดัชนีดาวโจนส์มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในขณะที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนหยวน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส่วนตัวแปรที่เหลือ ประกอบด้วยดัชนีฮานอย (HNX) ดัชนสีิงคโปร์ (SGX)และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INTRT) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงส่งผลให้ค่าตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี้เกิดการผันผวน 

หากนักลงทุนต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ควรพิจารณาถึงดัชนีดาวโจนส์ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนหยวน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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การแก้ไขปัญหาชาวจีนผ่านการแสดงทัศนคติชนชั้นปกครองใน ร.ศ.130  
Problem Solving toward Chinese Migrants in Siam  Through Ruling Class's  

Attitude in 1912  
 

ศิริขวัญ  ไผทรักษ์1* 
Sirikhwan Phathairak1* 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการเข้ามาของผู้อพยพชาวจีนในสยาม  จากการ

แสดงทัศนคติของชนชั้นปกครองในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตามระเบียบ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และวิเคราะห์ผ่านแนวคิดแบบผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม  ผลจากการศึกษาพบว่าชนชั้นปกครองในสมัยนั้ยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวจีนในสยามไว้ 2 
ประการ คือ การยกเลิกอ านาจของคนจีนในการจัดเก็บภาษีอากรและการออกพระราชบัญญัติจีนใหม่เข้าเมื อง ผล
การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าทัศนคติของชนชั้นปกครองในสยามเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางชาตินิยม และปัจจัย
ทางการท ามาหาเลี้ยงชีพ  อย่างไรก็ตามทัศนคติที่ชนชั้นปกครองมีต่อชาวจีนในสยามค่อนข้างเป็นกลาง  กล่าวคือ
แผ่นดินสยามและผู้อพยพชาวจีนต่างมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
ค าส าคัญ : ชาวจีนอพยพ; การแก้ปัญหา ; ทัศนคติชนชั้นปกครอง ;สยาม 
 

Abstract 
 This paper aims to explore guidelines for the problem-solving of Chinese migrants in Siam 
through the attitude expression of the ruling class in King Rama VI reign. The study is a qualitative 
research based on historical research methods by collecting data from both primary and secondary 
resources and analyze the data through cultural assimilation theory. The result of this study reveals 
that the ruling class suggested 2 guidelines for solving Chinese migrants’ problems. These are to 
revoke to the power of Chinese migrants in tax collection and to formulate the New Chinese 
Immigration Act. Besides, this study found that the attitude of the ruling class toward Chinese 
migrants was neutral since both Chinese migrants and Siam at that time were mutually beneficial to 
the social and economic aspects.  
Keywords: Chinese migrant,problem solving, Ruling class attitude,Siam  
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บทน า 
 ปัญหาชาวจีนมีสาเหตุมากจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศจีนซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้
ชาวจีนหนีความอดอยาก และออกเดินทางอพยพไปต่างแดน สยามเมืองปลายทางที่ไม่ได้ไกลจาก ประเทศจีน ซึ่งอยู่
ในช่วงเริ่มพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจึงต้องการชาวจีนจ านวนมากในการเข้ามาเป็นแรงงาน และเข้ามาท าการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเกิดขบวนการน าพาชาวจีนเข้าสู่ตลาดแรงงานสยาม ประกอบกับการด าเนินงานของ
รัฐบาลสยามที่มีจุดอ่อนในเรื่องการด าเนินคดีกับชาวจีนที่ท าผิดกฎหมาย ท าให้การแก้ปัญหาในภาพรวมขาด
ประสิทธิภาพกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม ซึ่งปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวจีนใน
สมัยปฏิรูปการปกครองในช่วงปลายรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงต้นรัชกาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของสยามเป็นอย่างยิ่ง  

หลังจากที่สยามได้ลงนามสนธิสัญญาเบาริ่ง ท าให้การค้าขายผูกขาด กลายเป็นการค้าเสรีมากขึ้น และสยาม
ประเทศเริ่มรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา มีปฏิรูปการปกครองเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสากลมากขึ้น สยามพยายามที่จะท าให้ประเทศทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยสร้างระบบสาธณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน คมนาคม กสิกรรม และอุตสาหกรรม แต่กระนั้นสยามยังคงขาดแรงงาน จึงได้รับกุลีจีนเข้ามาเป็นแรงงานใน
กิจการต่าง ๆ จึงท าให้เกิดการแรงงานล้นเมือง จึงมีปัญหาต่าง ๆ ตามมา  ผนวกกับการที่จีนเพ่ิงเปลี่ยนระบอบการ
ปกครงองจากราชาธิปไตยเป็นระบอบสาธารณรัฐ ชาวจีนที่อาศัยในผืนแผ่นดินสยามต่างพากันเฉลิมฉลอง ตกแต่ง
ประดับประดาด้วยธงสาธารณรัฐที่หน้าบ้านตน ชาวจีนจ านวนไม่น้อยได้กลายมาเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 
จนเป็นที่สังเกตุได้ว่าในสมัยนี้ชาวจีนได้กุมอ านาจทางเศรษฐกิจไว้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ชนชั้นปกครองระแวดระวัง
ชาวจีนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นได้มีการตั้งกองตระเวน เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวในชุมชนจีน   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาของชาวจีนในสยามจากการแสดงทัศนคติของชนชั้นปกครองในสมัยพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว   
 

วิธีการศึกษา 
 การค้นคว้าวิจัยเป็นรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยการวิเคราะห์
และใช้ข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้  
 1.ศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิที่เป็นเอกสารทางราชการของกระทรวงนครบาลสมัยพระบทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเอกสารทางราชการของกระทรวงมหาดไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  
 2.ศึกษาจากเอกสารชั้นรอง ได้แก่ บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือที่เก่ียวข้อง  
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ปัญหาจากการเข้ามาพึ่งพระบรมโภธิสมภาร  
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวจีนจ านวนมากได้อพยพเข้ามายังสยามประเทศ 

วัลภา (2517) เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในเมืองจีน มณฑลชายฝั่งทางตอนใต้ประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น 
ประสบภาวะขาดแคลนพืชพันธุ์ธัญญาหารจนราคาข้าวเพ่ิมสูงขึ้นและการขยายกิจการค้ากับต่างประเทศ  และเหตุผลที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งสยามต้องการแรงงานจีนในการสร้างสาธารณประโยชน์ของทางราชการ เช่น งานขุดลอกคูคลอง 
งานคมนาคม งานสร้างถนน และรถไฟ  ดังนั้นการได้ออกจากมาตุภูมินับได้ว่าเป็นความหวังเดียวที่จะท าให้ตนและ
ครอบครัวพ้นจากสภาวะนี้ได้ จึงท าให้ชาวจีนเลือกที่อพยพมาสยาม พรรณี (2545)  ขณะเดียวกันองค์ประกอบเรื่อง
การแข่งขันระหว่างกิจการเดินเรือเส้นทางซัวเถา-กรุงเทพฯ ก็ส่งผลต่ออัตราการอพยพเช่นกัน เนื่องจากการเดินทางมา
สยามนั้นค่อนข้างที่จะสะดวก และใช้เวลาไม่นานนัก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีชาวจีนอาศัยในสยามมีจ านวนมหาศาล ชาวจีนได้กระจายตัวออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ  

ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทัศนคติว่าชาวจีนไม่ใช่ชาวต่างประเทศแต่
เปรียบเสมือนคนหนีร้อนมาพ่ึงเย็นจึงต้องดูแลให้เสมือนคนในประเทศนั่นก็คือชาวสยาม ดังนั้นกฎหมายที่ใช้กับชาวจีน
จึงไม่ได้แตกต่างกับชาวสยาม ชาวจีนมีสิทธิและเสรีภาพในการท ามาหากิน  ด้วยนิสัยอดทน ประหยัด และเก่งทางด้าน
การค้า ท าให้ชาวจีนสามารถเปลี่ยนสถานะภาพทางสังคมได้ค่อนข้างเร็ว  ชาวจีนที่เข้ามาพ่ึงพระบรมโภธิสมภารตั้งแต่
รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา กับ ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาสมัยรัชกาลที่ 5 จะมีนิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งจีนที่เข้ามาก่อนจะ
เรียกว่า “จีนเก่า” และจีนที่เพ่ิงเข้ามาตอนปลายรัชกาลที่ 5 เรียกว่า “จีนใหม่”  สามารถสรุปนิสัยและพฤติกรรมของ
จีนทั้ง 2 กลุ่ม ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของชาวจีนเก่าและจีนใหม่ช่วงร.ศ.130 

จีนเก่า  จีนใหม่  

ไม่ค่อยคิดถึงหรือผูกพันกับมาตุภูมิ รักและผูกพัน จงรักภักดีต่อมาตุภูมิ 

รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าหาขุนนาง  รู้จักธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าหาขุนนาง แต่ไม่จริงใจ 

ตั้งรกรากถาวรในสยาม  ต้องการมาท างานชั่วคราว เน้นส่งเงินกลับเมืองจีน  

จงรักภักดีต่อสยามประเทศ ไม่ได้มีความผูกพันกับสยามประเทศ และปลุกปลั่นให้จีนเก่า
หันมารักและผูกพันกับมาตุภูมิ 

ไม่ค่อยได้รับการศึกษา มีการศึกษาที่สูงขึ้น 

บริจาคเงินการกุศลให้สยามปกติ บริจาคเงินสาธารณประโยชน์ให้ไทยค่อนข้างน้อย แต่กลับ
บริจาคเงินให้มาตุภูมิในการปฏิวัติมาก  

เป็นเจ้าของกิจการทั้งระดับล่างและระดับบนมีความเฉลียวฉลาดในการท าการค้า 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 945 
 

มีคดีความโดนเนรเทศออกนอกสยามและขึ้นบัญชีด าห้ามเดินทางเข้ามาสยามอีก 

 
 จากตารางจะเห็นความแตกต่างทางด้านความคิดและพฤติกรรมของจีนเก่าและจีนใหม่ได้อย่างชัดเจน  หาก
พิจารณาในมิติผลประโยชน์ของชาติในด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี กล่าวคือการค้าและกิจการต่าง ๆ จะตก
อยู่ในก ามือของชาวจีน หรือกล่าวได้ว่าชาวจีนเป็นผู้ครอบครองเศรษฐกิจของสยามประเทศ ณัฐกฤตา (2551) ชาวจีนมี
โอกาสในการประกอบธุรกิจการค้าในราชอาณาจักรเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพ่อค้าชาวจีนสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับชนชั้น
ปกครองส่วนกลาง ที่ให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจแทนที่ขุนนางท้องถิ่นกลุ่มเดิมได้ และด้วยความเฉลียวฉลาดในการท า
การค้า เช่น การท าโรงสี ที่ชาวจีนจะเป็นผู้ให้ชาวนากู้ยืมเงินเพ่ือน าไปลงทุนท าเกษตรแต่แลกกับดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อ
ปี หรือไม่ก็หากได้ผลผลิตต้องตกเป็นของผู้ให้กู้ ซึ่งก็คือชาวจีน จึงท าให้ชาวนาในชนบทสมัยนั้นกลายเป็นลูกหนี้จีน และ
ไม่มีเงินพอมาช าระงวดหนี้ได้ และในตลาดตามหัวเมืองต่าง ๆ พ่อค้ามักจะเป็นชาวจีนที่น าสินค้าอุปโภคและบริโภค มา
จ าหน่าย ซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็น ามาจากเมืองจีน  หากพิจารณาถึงความมั่นคงหากสยามเกิดสงครามขึ้น ชาวจีนซึ่งเป็น
พลเมืองที่มีจ านวนมากกว่าชาวสยามจะช่วยรบกับศัตรู หรือปกป้องสยามหรือไม่ เนื่องจากพฤติกรรมที่ สะท้อนให้เห็น
นิสัยพื้นฐานของจีนใหม่และการพยายามปลุกปั่นความเป็นชาตินิยมในกลุ่มชาวจีนด้วยกัน   อย่างไรก็ตามการที่ชาวจีน
อพยพเข้ามาท างานหรือลงหลักปักฐานในสยาม การที่ชาวจีนอพยพเข้ามาจ านวนมากย่อมมีปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมเกิดขึ้น จึงท าให้มีชาวจีนโดนเนรเทศออกนอกประเทศจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการอพยพเข้ามาพ่ึง
พระบรมโภธิสมภารของชาวจีนส่งผลดีในเรื่องการพัฒนาประเทศ เนื่องจากสยามเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ และมี
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ แต่มีพลเมืองน้อย และมีความขยันไม่เท่ากับชาวจีน เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาจึงท าให้ที่รก
ร้างกลับกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศขึ้นมา ในส่วนของพฤติกรรมจีนใหม่นั้นแม้ว่าต้องการเข้ามาท างาน
เพ่ือหาเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวที่มาตุภูมิ แต่ถึงอย่างไรชาวจีนกลุ่มนี้ก็ได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับภรรยาชาวไทย 
และภรรยามักจะได้รับความไว้วางใจจากสามีชาวจีนให้อบรมเลี้ยงดูลูก ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูลูกของผู้เป็นแม่ ลูกจะซึม
ซับวัฒนธรรมไทยไปด้วย และเม่ืออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวชาวจีนที่เป็นสามีก็ย่อมต้องซึมซับวิถีไทยด้วยเช่นกัน    
 จากที่กล่าวมาข้างต้นปัญหาหลักที่รัฐบาลสยามในสมัยนั้นเกิดความระแวงชาวจีนในเรื่องของความจงรักภักดี 
ความผูกพันกับมาตุภูมิ และเรื่องบทบาททางเศรษฐกิจซึ่งตกอยู่ในมือชาวจีนเกือบทั้งหมด รวมถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ล้วนแต่เป็นเหตุท าให้ชนชั้นปกครองจึงต้องเร่งหาวิธีลดอ านาจของชาวจีนโดยต้องการออกนโยบายควบคุมชาวจีน   
การกระท าของชาวจีนนั้นนับได้ว่าเป็นการสร้างภาวะความกดดันให้กับรัฐบาลสยาม จึงท าให้รัฐบาลสยามเริ่มมีท่าทีไม่
ไว้วางใจและเริ่มมีมีทัศนคติเชิงลบต่อชาวจีน   
 
แนวทางในการจัดการปกครองชาวจีน  

ในวันที่ 3 เมษายน ร.ศ. 131 ได้มีการประชุมเรื่องปัญหาชาวจีน ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นประธานในที่ประชุม และมีชนชั้นปกครองจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชุม พิจรณาวาระปัญหาชาวจีน  ในการ
ประชุมครั้งนี้มีชนชั้นปกครองที่ส าคัญในการน าเสนอแนวทางการแก้ไขคือ เจ้าพระยายมราช ในปี ร.ศ.122 เคยด ารง
ต าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช  และได้ท าร่างพระราชบัญญัติส่งไปให้เจ้ากระทรวงต่างๆเพ่ือ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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พิจารณาหาแนวทางด าเนินการ และในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นเสนาบดีกระทรวง
นครบาล  การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวจีนในสยามผ่านทัศนคติของชนชั้นปกครอง
และพบแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 ประการ 

1.ห้ามไม่ให้ชาวจีนเป็นผู้จัดเก็บภาษีอากรอีกต่อไป  
จากทัศนะนี้แสดงให้เห็นว่า การที่ชาวจีนในเวลานี้จีนได้เปรียบทางด้านการท ามาหากินมากกว่าชาวไทยอยู่เป็น

อันมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านิสัยของชาวไทยที่ไม่มีความวิริยะอุตสาหะ หรือความไม่มีความรู้ในด้านภาษี เป็นอุปสรรคที่
ไม่สามารถท าให้ชาวไทยเป็นผู้จัดเก็บภาษีที่สามารถท าก าไรให้รัฐได้ ทางรัฐเองควรส่งเสริมเรื่องการประกอบอาชีพ และ
ส่งเสริมให้ชาวไทยเป็นผู้จัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นการท าให้เงินตราไม่รั่วไหลไปต่างประเทศ และเป็นการลดอ านาจชาวจีนใน
การมีบทบาททางเศรษฐกิจอีกด้วย  

2.เรื่องการออกพระราชบัญญัติจีนใหม่เข้าเมือง  
จากทศันะนี้ ท าให้ได้ทราบว่าเจ้าพระยายมราชต้องการคัดกรองชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในสยาม สามารถทราบ

แหล่งที่อยู่และข้อมูลรายบุคคลของชาวจีนอย่างชัดเจน เนื่องจากขณะนั้นทางรัฐสยามมีเพียงการบันทึกคนเข้าออก
เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงของชาวจีนทุกคนได้ ทั้งนี้ พรบ .ฉบับนี้ได้คัดมาจากสหพันธรัฐมาลายา 
และเลือกคัดแต่เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อสยามเท่านั้นมีการประยุกต์ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้เข้ากับสังคมสยาม ซึ่ง
เจ้าพระยายมราชเคยท าแผนงานไว้ในสมัย ร.ศ.122 ล าดับต่อมาเป็นการแสดงทัศนะของ พระเจ้าวงษาซึ่งได้แสดง
ทัศนะว่า “จากการที่ชาวจีนเข้ามาพ่ึงพระบรมโภธิสมภารท ามาหากินอยู่เป็นอันมากดังในทุกวันนี้ ...จีนที่เข้ามาอยู่ใน
สยามนั้น เข้ากับชาวไทยได้อย่างดี จีนบุตรจีนหลานจีนที่เข้ามาอยู่และเกิดในสยามนั้นจะกลายเป็นชาวสยามได้ดี ” ซึ่ง
สอดคล้องกับการแสดงทัศนะของกรมพระยาด ารงราชานุภาพว่า “ชาวจีนส่วนใหญ่เข้ามาสยามเพ่ือมาหาเงินแล้ว
ส่งกลับเมืองจีนกันหมด แต่ลูกจีนทีเกิดในสยามสมควรที่จะให้เด็กพวกนี้เป็นไทยให้ได้มากที่สุด” และ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนาถก็ได้แสดงทัศนะว่า “เพราะเมืองเรามีราษฎรน้อยไม่เหมือนเขา ถ้าจะกีดกั้นจีนที่จะเข้ามาหากินในเมืองไทยแล้ว 
ก็เป็นเหมือนการตัดก าลังตนเอง เพราะขาดผลประโยชน์ในทางที่จะได้พวกจีนเพ่ิมขึ้นเป็นพลเมือง ส าหรับการ
เพาะปลูกและการกุลี เป็นต้น” รวมถึงกรมพระเทวะวงษ์วโรปการณ์ได้แสดงทัศนะว่า “การที่จีนเข้ามาเมืองไทยนั้น 
ย่อมเป็นอันตรายแก่ประโชน์ของอยู่  การออกกฎหมายคนเข้าเมืองนั้นจ าเป็นต้องมีเพ่ือที่เราจะได้จัดจ่ายให้ไปท างานใน
ที่ต่าง ๆ ได้ เช่น จ่ายไปเป็นกุลีสร้างทางรถไฟ  เนื่องจากในระยะนี้มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ใน
สยาม การกระจายกุลีไปตามที่ต่าง ๆ นั้นถือเป็นการให้เข้าไปบุกเบิกที่รกร้างให้กลายเป็นที่ท ากิน  ดั่งเช่ น ในเมือง
หาดใหญ่ ก็ได้ให้จีนกุลีเข้ามาสร้างรถไฟสายใต้ ซึ่งปัจจุบันหาดใหญ่คือชุมชนชาวจีนที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศ”     

เนื่องจากจ านวนชาวจีนเข้ามาพ่ึงพระบรมโภธิสมภารมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นว่าบรรดาชนชั้นปกครอง
ไม่เห็นด้วยกับการกีดกันไม่ให้ชาวจีนเดินทางเข้ามาในสยาม เนื่องจากยังคงต้องพ่ึงพาแรงงานจีนเป็นก าลังส าคัญ ดังนั้น
การที่จะกีดกันไม่ให้จีนเข้ามาท ามาหากินในสยามนั้น คงเป็นไปไม่ได้  แต่เห็นสมควรให้มีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
เพราะสามารถคัดกรองชาวจีนได้ว่าสมควรให้เข้ามาหางานท าในสยามหรือไม่ แนวทางในการแก้ไขปัญหาชาวจีนคือ ให้
จัดการปกครองและออกกฎหมายลักษณะจีนใหม่เข้าเมืองตามค าแนะน าของเจ้าพระยายมราช ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้
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ชาวจีนที่มีคดีติดตัวหรือชาวจีนที่เคยถูกเนรเทศกลับเข้ามาได้อีก และยังเป็นการคัดกรองแต่ชาวจีนที่มีคุณภาพและ
สามารถด าเนินการท าให้ชาวจีนกลายเป็นไทยได้สะดวกขึ้น ดังนั้นทางรัฐบาลสยามเองต้องเร่งด าเนินการป้องกันแก้ไข
ไม่ให้ชาวจีนเป็นเสี้ยนหนามและก่อเหตุอันตรายต่าง ๆ ต่อรัฐบาลสยามขึ้นได้ ซึ่งวิธีที่จะป้องกันได้ดีที่สุดนั้นก็คือท าให้
จีนกลายเป็นไทย โดยการที่จะให้จีนกลายเป็นไทยได้นั้น ต้องให้แต่งงานกับชาวไทย กล่าวคือ จีนที่เข้ามาท ามาหากินอยู่
ในเมืองไทยนั้น ตามธรรมดาก็ย่อมแต่งงานกับผู้หญิงไทย แต่หญิงที่แต่งงานกับจีนนั้นย่อมเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษา 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความรักชาติบ้านเมืองและความจงรักภักดี แต่กระนั้นภรรยาจีนย่อมมีอิทธิพลในสามีที่ไว้ วางใจให้
ช่วยงานต่าง ๆ การอบรมเลี้ยงดูลูก และจากการชนชั้นปกครองได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยสังเกตุพฤติกรรมของผู้ชายจีน
กับผู้หญิงไทยที่แต่งงานกันนั้น ภรรยาจะชักจูงให้สามีกลายเป็นไทย จึงท าให้ชายจีนยิ่งกลายเป็นไทยมากขึ้น และลูกนั้น
ก็เกือบจะเป็นชาวไทยแท้  ดังนั้นทางรัฐบาลสยามจึงรเิริ่มส่งเสริมให้สตรีสยามได้รับการศึกษาเล่าเรียน  ส่วนด้านความ
เชื่อทางศาสนานั้นหากภรรยามีนับถือศาสนาใดแล้วนั้น สามีและบุตรก็มักจะนับถือและปฎิบัติตาม ก็เป็นอีกอย่างที่
สามารถท าให้ชาวจีนสามารถกลายมาเป็นไทยได้  ส่วนเหตุผลที่บอกว่าการที่ชาวจีนเขา้มาท ามาหากินในสยามมีจ านวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ จะท าให้เกิดการแย่งงานและอาชีพของชาวไทยเสียหมด ในความเป็นจริงแล้วจีนที่เข้ามาอยู่เมืองสยามก็
ท าประโยชน์ให้สยามเป็นอันมาก  

 
ทัศนคติของรัฐต่อชาวจีนสยาม 

ทัศนคติของรัฐต่อชาวจีนสยามเกิดจากปัจจัย จ าแนกได้เป็น 2 ประการ คือ ปัจจัยทางด้านชาตินิยมและปัจจัย
ทางการท ามาหาเลี้ยงชีพ 

 
 

แผนภาพที่ 1 ทัศนคติของรัฐบาลไทยที่มีต่อชาวจีนสยาม ร.ศ.130 

ทัศนคติรัฐบาลไทยที่มีต่อ 

ชาวจีนสยาม ร.ศ.130 

ชาตินิยม 

การท ามาหาเลี้ยงชีพ 

การเรี่ยไรเงิน 

ของชาวจีนสยาม 

การล้มระบอบ 

ราชาธิปไตย 

อาชีพของชาวจีนสยาม 

จ านวนชาวจีนสยาม 

ความขยัน 
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ปัจจัยทางด้านชาตินิยม    
 การเรี่ยไรเงินของชาวจีนสยาม   

“จีนในเมืองไทยไม่ว่าเก่าหรือใหม่ เขามีความเห็นอันร่วมกันแล้ว พวกเขาต้องนึกถึงเมืองจีนและชาติจีนยิ่งกว่า
ไทยเราหลายเท่า พยานส าคัญที่จะชี้ให้เห็นได้ เช่น เมื่อเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปได้เงินจากจีนเท่าไหร่ และเขาเรี่ยไรส่งไป
เมืองจีนครั้งนี้เท่าไหร่ ในข้อนี้ไม่มีปัญหาที่ควรจะเถียงกันเสียแล้ว แลเราไม่ควรจะลุ่มหลงจีนเสียจนเกินไปนัก” 

จีนใหม่ที่เข้ามาได้มีการปลุกระดมให้จีนเก่าส านึกรักมาตุภูมิ และชักชวนให้ส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวและ
ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล แต่ในทางกลับกันเมื่อรัฐบาลสยามขอเรี่ยไรเงินบริจาคเพ่ือน ามาปฏิรูปสังขรณ์วัด สร้าง
อนุสาวรีย์ สร้างถนน หรือสะพาน ชาวจีนมักจะไม่ให้ความร่วมมือ และหากบริจาคก็จะได้เงินเพียงน้อยนิดเท่านั้น ทาง
รัฐบาลสยามจึงมองว่าชาวจีนเป็นกลุ่มที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น และไม่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐ
เท่าที่ควร ทั้งนี้ชาวจีนจะส่งเงินกลับมาตุภูมิ ผ่านร้านโพยก๊วน ในสมัย ร.ศ.130 จากจดหมายราชการของเจ้าพระยายา
ยมราชระบุว่า “มีร้านโพยก๊วนกว่า 30 แห่ง ในพระนคร และชาวจีนส่งเงินกลับบ้านประมาณ 30 ล้านบาท” นับได้ว่า
เป็นจ านวนเงินมหาศาลที่ไหลออกนอกประเทศ  

การล้มระบอบราชาธิปไตย  
“ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในระยะหลังนี้ไม่เหมือนจีนสมัยก่อน ๆ เพราะเป็นจีนที่เริ่มได้รับการศึกษา  รู้คิดถึงชาติ

บ้านเมือง ในที่สุดได้พร้อมใจกันวางแผนล้มล้างราชวงศ์แมนจู โดยเห็นว่าราชวงศ์แมนจูนั้นไม่ใช่เจ้านายของคนจีนอย่าง
แท้จริง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสยามนั้นก็ประพฤติตนผิดกว่าแต่ก่อน  หากคิดว่าจีนจะมาสนิทสนมกับไทย หรือรักไทยอย่าง
ไทยจริง ๆ” 

จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของชนชั้นปกครองในขณะนั้นว่าเริ่มไม่ไว้วางใจชาวจีนจากการโค่นล้ม
ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยให้กลายเป็นระบอบสาธารณรัฐ และพยายามสร้างวาทกรรมให้ชาวจีนเป็นตัว
ปัญหาที่ไม่จงรักภักดีต่อสยามประเทศ ตัวอย่างของชาวจีนในสมัยนั้น คือ จีนฮงส่งเงินบ ารุงช่วยรัฐบาลแมนจูจนได้รับ
ยศเป็นขุนนางจีนมีป้ายมีรูปติดในบ้าน ตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นส าหรับสู้กับพวกเก็งเหม็งวิวาทกันจนกระทรวงนครบาลต้อง
เข้าไปอยู่ในระหว่างกลาง แต่เมื่อในที่สุดเห็นพวกเก็กเหม็งมีอ านาจขึ้นมาอีกครั้ง จีนฮงกลับมาเข้าข้างเก็กเหม็งในทันที 
ปลดป้ายปลดรูปหมด  การกระท าเช่นนี้แสดงให้เห็นและตอกย้ าว่าชาวจีนเป็นผู้ที่เป็นภัยต่อสยามประเทศในด้านความ
รักชาติ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นกับสยาม ชาวจีนจะไม่ใช่ผู้ที่คอยปกป้่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้น
จึงเห็นว่าทางรัฐบาลสยามควรที่จะมีมาตรการเด็ดขาดในการควบคุมชาวจีน  
ปัจจัยทางด้านการท ามาหากิน 

ชาวจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจในสมัยนั้นในด้านการค้าขาย กล่าวได้ว่า  
“อาหารทั้งปวงอยู่ในก ามือชาวจีนหมด ถ้าจีนนัดหยุดงานวันใด เราก็ล าบากไปพักหนึ่ง กว่าจะจัดให้เรียบร้อย

ได้ ข้อที่ว่าการท ามาหากิน การค้าขายอยู่ในมือจีนหมด ไทยเรานับวันแต่จะหมดไปทุกทีนั้น”  
จากข้อความนี้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมว่าชาวจีนยึดการค้าขายเป็นอาชีพหลัก และในตลาดเต็มไปด้วยพ่อค้า

ที่เป็นชาวจีน ชาวไทยจึงเป็นเพียงผู้ซื้อเท่านั้น และหากมีการนัดหยุดงานและปิดตลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง จะท าให้สยามเกิด
ภาวะข้าวยากหมากแพง เนื่องจากหาซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัย 4 ไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นนิสัยของชาว
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สยามขาดความวิริยะ อุตสาหะ และชอบการพนัน ดังเช่น ในเมืองธัญบุรีการท านาเป็นไปด้วยความยากล าบาก ราษฎร
เดือดร้อน แต่การเล่นหวยมีได้วันละ 1000 บาท ซึ่งการพนันเป็นอุปสรรคของการท ามาหากินและการค้าขายเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะการพนันน ามาซึ่งความหายนแต่หันกลับมามองที่ชาวจีน ซึ่งแทบจะไม่มีเวลาออกมาเล่นพนัน เพราะต้องตั้ง
หน้าตาท างานแลกกับเงิน   

 
สรุปและอภิปรายผล 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาท าแนวทางการแก้ปัญหาชาวจีนในสยามจากทัศนคติของชนชั้น
ปกครองในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยเป็นรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพตามระเบียบ
วิธีการทางประวัติศาสตร์โดยการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองโดยใช้แนวการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์  

หลังจากสยามปฏิรูปการปกครอง ชาวจีนได้อพยพเข้ามาหางานท าเป็นจ านวนมากขึ้น ขณะนั้นเกิดภาวะอด
อยาก วิกฤตทางการเมือง  และภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก จึงท าเป็นปัจจัยผลักดันให้ชาวจีนอพยพ
มายังประเทศไทย ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยก าลังพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมอานารยะประเทศ จึงต้องการแรงงาน
จ านวนมากมาช่วยสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ และพัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้มีรายได้ขึ้นมา  การเดินทางระหว่างสยามไปจีน
เริ่มมีการน าเรือกลไฟเข้ามาใช้งาน จึงท าให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้น ดังนั้นการปกครองชาวจีนในสมัยดังกล่าวไม่ได้
มองว่าชาวจีนคือชาวต่างประเทศ ให้สิทธิ์ต่างๆ ในการประกอบอาชีพ  ทวี (2516) คนจีนในไทยก็คือคนไทยที่ได้รับสิทธิ
ต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งและสนับสนุนให้ชาวจีนแต่งงานกับผู้หญิงไทย โดยชาว
ไทยไม่ได้รังเกียจชาวจีน และยังมองว่าชาวจีนเป็นคนขยัน และเฉลียวฉลาดและมองการณ์มักเห็นลู่ทางท าการค้า ดังนั้น
ชาวจีนจึงมีอยู่ทุกแห่งหนในสยาม ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในสยาม เดิมทีจะเป็นผู้ชายเดินทางคนเดียวเพ่ือมาหางานท า 
และได้อาศัยในสยามเป็นเวลานานจึงได้แต่งงานกับสตรีสยาม ลูกที่เกิดมาก็จะกลายเป็นไทยถือสัญชาติไทยได้ตาม
กฎหมาย  ทั้งนี้ในทางพฤตินัยการอบรมเลี้ยงดูจากผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นชาวไทยยังสามารถหล่อหลอมให้ลูกรู้กลายเป็นชาว
สยามโดยสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจากงานของ Simpson & Yinger 
(1953)สรุปได้ว่าการท าให้คนกลุ่มน้อยยอมรับค่านิยม วิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ และกลายมาเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐในที่สุดก็ไม่สามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมได้อีกและงานของ ณรงค์ (2514) ได้กล่าวว่า
ความผสมกลมกลืน คือ การยินยอมให้หรือการกระท าให้ประชาชนจากกลุ่มหนึ่งหรืออีกสังคมหนึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของอีกสังคมหรือรัฐหนึ่ง แนวทางการใช้วิธีผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนาน แต่มี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ อัตราจ านวนชาวจีนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ชนชั้นปกครองเริ่มมีทีท่ากังวลต่อภัยของชาวจีน
ในมิติความม่ันคงและบทบาททางเศรษฐกิจ กล่าวคือขณะนี้ทางประเทศจีนได้ล้มระบอบราชาธิปไตยได้ส าเร็จท าให้ชาว
จีนในสยามมีความฮึกเหิมและชาตินิยมมากขึ้น ไม่อ่อนน้อมและภักดีเหมือนเดิม จึงท าให้ต้องหาแนวทางการป้องกัน
ชาวจีนเหล่านี้ โดยการเสนอแนวทางจ ากัดสิทธิเกี่ยวกับชาวจีนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ท าให้ชาวจีนไม่สามารถเข้าออกสยามได้
โดยเสรีเหมือนก่น แนวทางท่ีชนชั้นปกครองเห็นตรงกันก็คือ ให้จ ากัดสิทธิ์ไม่ให้ชาวจีนเป็นผู้เก็บภาษีอากรอีกต่อไป และ
ให้ออกพระราชบัญญัติชาวจีนใหม่เข้าเมือง แต่ในที่สุดพระราชบัญญัติจีนใหม่เข้าเมืองก็ไม่สามารถประกาศใช้ในแผ่นดิน
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ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าว 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A Study of Demand for management accounting information  
of the rice business in Northeastern region 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)ปัญหาการ
ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว 2) เพ่ือศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แนวคิดหน้าที่ของผู้บริหารกับความต้องการข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหาร ผลการศึกษา
พบว่า การประกอบธุรกิจโรงสีข้าวมีปัญหามากที่สุดด้านวัตถุดิบไม่เพียงพอและ/หรือคุณภาพต่ า ด้านการตลาด และ 
ด้านต้นทุนการผลิต/ด้านนโยบายของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 70.7 61.0 และ 51.2 ตามล าดับ ส าหรับความต้องการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.93±0.69  และ
ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารสามอันดับแรกได้แก่ ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุม และด้านการตัดสินใจ 
ค าส าคัญ: ความต้องการ  ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร การใช้
ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร 
 

Abstract 
This research is a cross-sectional study. The objective of this research is 1) to study problem 

of rice business operation 2) to study the need for administrative accounting data of rice operators 
in the Northeast region. This study applied the concept of executive function with the need for 
accounting information for management.  The study results showed that the rice business has the 
most problems in terms of insufficient raw materials and/or poor quality, marketing and production 
costs/ government policies. 70.7, 61.0 and 51.2 percent, respectively. The overall demand for 
management accounting information was a high level.  The mean and standard deviation of 
3.93±0.69, and the top three requirements for management accounting information were command 
side control and decision-making. 
Keywords: Demand for management accounting information of the rice business 
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ค าน า 

ภาคเกษตรกรรมของไทยมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทยเพราะ นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกที่ท า
รายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก ในปี 2560/61 เกษตรกรได้แจ้งขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกข้าว รอบที่ 1 พ้ืนที่ 
10,149,834 ไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกมากที่สุด 6,047,354 หรือร้อยละ 59.58 ของพ้ืนที่มีการปลูก
ข้าวทั้งประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร ทบก. และกรมชลประทาน , 2560) ภาคการเกษตรในประเทศไทยนั้นถือว่า
ธุรกิจข้าว มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันธุรกิจที่สามารถด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลที่ดีของกิจการ นั้นหากผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีบริหาร 
ได้แก่ การวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจและน ามาใช้บริหารงานในกิจการอย่างถูกวิธี เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือเลือกหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดขององค์กรได้ (ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย ,  2559) ย่อมส่งผลดี
ต่อกิจการโรงสีข้าว เนื่องจาก ธุรกิจ “โรงสีข้าว”ยังเป็นตัวแปรที่ส าคัญ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น หาก
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวมีความสามารถในการแข่งขัน มีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจที่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึง
การก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือการประเมินการวิเคราะห์การจัดการการลงทุน การควบคุมสินทรัพย์หรือในการ
บริหารธุรกิจ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะท าให้โรงสีข้าวได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีบริหาร
เป็นปัจจัยที่ท าให้โรงสีข้าวสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2556)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสี
ข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลทางการบัญชี
บริหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหารโรงสีข้าวให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าว 2) เพ่ือศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของ
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบ

การค้าข้าวกับกรมการค้าภายใน ตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว 16 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สกลนคร กาฬสิน ศรีสะ
เกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  ขอนแก่น  นครพนม  ชัยภูมิ  มหาสารคาม หนองคาย  อ านาจเจริญ  อุดรธานี อุบลราชธานี  
สุรินทร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 390 คน ส าหรับการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 197 คน ดังนี้    

 สูตร n = 
N

1+Ne2 

โดยที่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ ขนาดของประชากร = 390 ราย 
  e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น = 5%  
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ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี ้  

  n = 
390

1+390(.05)2 

     =197.47 = 197 ราย 
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามค่าสัดส่วนจ าแนกตามจังหวัด ดังแสดงใน

ตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการค้าข้าว 16 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที่ จังหวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 กาฬสินธุ์ 26 13 
2 ขอนแก่น 32 16 
3 ชัยภูมิ 11 6 
4 นครพนม 6 3 
5 บุรีรัมย์ 34 17 
6 มหาสารคาม 14 7 
7 มุกดาหาร 6 3 
8 ยโสธร 20 10 

9 ร้อยเอ็ด 27 14 

10 ศรีสะเกษ 32 16 
11 สกลนคร 19 9 
12 สุรินทร์ 53 27 
13 หนองคาย 11 6 
14 อ านาจเจริญ 18 9 
15 อุดรธานี 30 15 
16 อุบลราชธานี 51 26 

รวม 390 197 

 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาและคุณภาพของเครื่องมือ 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและธุรกิจ ได้แก ่อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ ทุนจดทะเบียนของกิจการ ยอดขายหรือบริการโดยเฉลี่ยต่อปีของกิจการ (ศุภลักษณ์  สมโภชน์, 2558) 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
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ส่วนที่ 2 ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน จ านวน 10 ข้อ  ด้านการสั่งการ จ านวน 5 ข้อ ด้านการควบคุม จ านวน 8 ข้อ และด้าน
การตัดสินใจ จ านวน 6 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในเรื่องความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร   
เมื่อท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม พบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชี

บริหารด้านการวางแผน ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุม และด้านการตัดสินใจ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach อยู่ระหว่าง 0.886 – 0.940 แสดงว่าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมานั้นมีความ
เชื่อมั่นสูง   

การศึกษาใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มประชากรทั้งหมดจ านวน 197 ราย และมีการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดยใช้ข้อค าถามจากแบบสอบถาม จ านวน 10 รายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในค าตอบยิ่งขึ้นและ
เพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใช้ระยะเวลา 10 นาที เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก 

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล     

การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล ท าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้  สามารถเก็บรวบรวม
แบบสอบถามได้ 49 ฉบับ เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
จ านวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.34 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว 

ผู้ประกอบการโรงสีข้าวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 26 คน อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี โรงสีข้าวมีขนาดกลาง ลักษณะการด าเนินกิจการเป็นแบบบริษัทจ ากัด ด าเนินธุรกิจอยู่
ในช่วงระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่กิจการมีทุนจดทะเบียนมากที่สุดไม่เกิน 10  ล้านบาท แต่ละปีมีรายได้รวม
เฉลี่ยสูงกว่า 100 ล้านบาท และการจัดท าบัญชีของกิจการจัดท าโดยส านักงานบัญชี  

 
2. ปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าว 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาด้านวัตถุดิบไม่เพียงพอและ/หรือคุณภาพต่ ามากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 70.7 รองลงมาคือปัญหาด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 61.0 และล าดับที่สามเป็นปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและ
ปัญหาด้านนโยบายของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 51.2 และ 51.2 ตามล าดับ ส าหรับปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าวที่
เป็นปัญหาน้อยที่สุดคือ ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาการแข่งขันสูงของผู้ผลิตที่ไม่สามารถสู้รายใหญ่ได้ปัญหาในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านบัญชีปัญหาการปลอมปนวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ7.3 
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ตารางที่ 2 ปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าวของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายด้านและล าดับของปัญหา 

ปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ล าดับของ

ปัญหา 
ด้านการตลาด 25 61.0 2 
ด้านการขาดแคลนแรงงาน 10 24.4 5 
ด้านต้นทุนการผลิต 21 51.2 3 
ด้านนโยบายของรัฐบาล 21 51.2 3 
ด้านการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 15 36.6 4 
ด้านวัตถุดิบ (ไม่เพียงพอและ/หรือคุณภาพต่ า) 29 70.7 1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 3 7.3 6 

 
ปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าวจากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีปัญหาด้านวัตถุดิบ(ไม่เพียงพอ 

คุณภาพต่ า) มากที่สุดคิด รองลงมาคือ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต และปัญหาด้านนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้นเพ่ือลดช่องว่างที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและ
ผลิตภัณฑ์กรมการข้าว ควรเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวที่เน้นการค้าข้าว หรือมีนโยบายการขับเคลื่อนทางการเกษตรที่ชัดเจน เพ่ือให้ภาคการเกษตรสามารถ
ด าเนินการไปได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการผลิต หรือการจัดการที่ช่วยลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตข้าวไทยตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารการจัดการของผู้ประกอบการโรงสี ตลอดจน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

 
3. ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารจ าแนกราย
ด้าน 

ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหาร ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ต้องการ 
ล าดับ 

ด้านการวางแผน 3.90 0.73 มาก 3 
ด้านการสั่งการ 4.02 0.64 มาก 1 
ด้านการควบคุม 3.91 0.64 มาก 2 
ด้านการตัดสินใจ 3.89 0.77 มาก 4 
โดยภาพรวมของความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ
บริหาร 

3.93 0.69 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการสั่งการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.02 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64) รองลงมาคือด้านการ
ควบคุมมีค่าเฉลี่ย 3.91 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64) อันดับที่สามคือด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ย 3.90 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73) และด้านการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.89 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77) 

เนื่องจากด้านการสั่งการเกี่ยวกับข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของเงินสดในแต่ละวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์  สมโภชน์ (2558) สมเจตต์ ปั่นแก้ว (2556) ลัดดา มะเยอะ (2556) พบว่าผู้ประกอบการมี
ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้านการสั่งการ เพ่ือใช้ในการสั่งการให้พนักงานด าเนินงานตามแนวทางที่
ก าหนด และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ส าหรับความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้านการควบคุมอยู่ในระดับมากนั้น เนื่องจากเป็นความ
ต้องการข้อมูลเพ่ือการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ ซึ่งสอดคล้องกับ สิริ
นพร ค าเป็ง (2557) พบว่ามีความต้องการข้อมูลด้านการควบคุมในระดับมากคือ ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ รองลงมา 
ควบคุมประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมงบประมาณ และควบคุมต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับ หยาดพิรุฬห์ สิงหาด และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล (2559) พบว่า ด้านประสิทธิภาพ
ในการควบคุม เช่น การสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่ดีจะสามารถควบคุมการด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จและควบคุมต้นทุนการผลิตได้มีประสิทธิผล และ นิรชา จันทร์เรือนและคณะ (2561) พบว่าคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการน าข้อมูลทางการบัญชีบริหารไปใช้พบว่าด้านการควบคุมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงสีข้าวยังพบว่า ด้านการวางแผนผู้ประกอบการมีต้องการข้อมูลในการ
ก าหนดเป้าหมายด้านการเงิน เพ่ือเข้ามาช่วยในการก าหนดเป้าหมายด้านก าไรหรือผลตอบแทนของธุรกิจ ด้านการสั่ง
การ ผู้ประกอบการมีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรับ-เงินสดจ่ายของกิจการ โดยต้องการน าข้อมูลมาช่วยในการ
ควบคุมต้นทุน เพื่อให้ได้ก าไรตามที่ต้องการ ด้านการควบคุม ผู้ประกอบการมีความต้องการข้อมูลเพื่อควบคุมเงินสดรับ 
เงินสดจ่ายของกิจการ โดยต้องการน าข้อมูลเงินสดรับ เงินสดจ่ายน ามาช่วยในการควบคุมต้นทุน เพ่ือให้ได้ก าไรตามที่
ต้องการ ด้านการตัดสินใจ ผู้ประกอบการมีความต้องการข้อมูลตัดสินใจด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุนมา
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ   
 

สรุปปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าว 
 จากการศึกษาปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าวพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาด้านวัตถุดิบ (ไม่เพียงพอ/
คุณภาพต่ า) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงมาคือ ปัญหาด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 61.0 ปัญหาด้านต้นทุน
การผลิต และปัญหาด้านนโยบายของรัฐบาลเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
คิดเป็นร้อยละ 36.6 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และมลฤดีจันทรัตน์  ) 2558 (พบว่าโรงสีข้าวชุมชน
ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาดการขายและการโฆษณารวมถึงขาดแคลน
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บุคลากรที่มีทักษะในการด าเนินการในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการสีข้าวการบรรจุถุงเป็นต้นนอกจากนี้โรงสี
ข้าวส่วนใหญ่ขาดทักษะและแรงจูงใจทางด้านการวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ขาดอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมาใช้ใน
กระบวนการต่างๆเช่นเครื่องตรวจวัดคุณภาพ ข้าวเปลือกและที่ส าคัญโรงสีชุมชนส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินทุนในการ
พัฒนาด้านต่างๆดังนั้นแนวทางการพัฒนาการ ด าเนินงานของโรงสีข้าวชุมชนเพ่ือนน าไปสู่ความยั่งยืนคือการพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการตลาดและการโฆษณาการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย
และพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์การหาอุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานมาใช้ในกระบวนการการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์  สมโภชน์ (2558) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา
ด้านโยบายของรัฐบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.5  รองลงมาคือ ปัญหาด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 71.8  ปัญหา
ด้านการขาดแคลนแรงงาน คิด เป็นร้อยละ 51.3 

 
สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการประกอบธุรกิจโรงสีข้าว 2) เพ่ือศึกษาความต้องการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การ
ประกอบธุรกิจโรงสีข้าวมีปัญหามากที่สุดด้านวัตถุดิบไม่เพียงพอและ/หรือคุณภาพต่ า ด้านการตลาด  และด้านต้นทุน
การผลิต/ด้านนโยบายของรัฐบาล ส าหรับความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาม
อันดับแรก ได้แก่ ด้านการสั่งการ ด้านการควบคุม และด้านการตัดสินใจ 
 ดังนั้น เพ่ือลดช่องว่างที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ภาครัฐควรมีการจัดท ายุทธศาสตร์ข้าว
ที่เน้นการค้าข้าว หรือมีนโยบายการขับเคลื่อนทางการเกษตรที่ชัดเจน เพ่ือให้ภาคการเกษตรสามารถด าเนินการไปได้
อย่างยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการผลิต หรือการจัดการที่ช่วยลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าวไทย
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารการจัดการของผู้ประกอบการโรงสี ตลอดจนการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ส าหรับความต้องการการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออก            
เฉียงเหนือที่มีระดับมากในทุกด้านนั้น สมาคมโรงสีข้าวไทยควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงสีข้าว เพื่อให้
เข้าใจในการจัดท าบัญชีเพ่ือการบริหารและการน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารกิจการ ตลอดจนอาจมีการจัดท า
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบริหาร เพ่ือให้แต่ละกิจการได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบริหารร่วมกัน 
เพ่ือความรวดเร็วในการได้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินกิจการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ขอขอบคุณผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือทุก
ท่าน และขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทุกท่านที่ ได้ให้ความ
อนุเคราะห์สนับสนุน ให้ค าแนะน าและสละเวลาในการแก้ไข ข้อบกพร่อง งานวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคา 
กับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

The Relationship between Service Qualities, Perceived Value  
and Ordering Food through Appreciations 

 
เจนจิรา จันทุง1*, ศยามล สุขใส1 และ โกมลมณี เกตตะพันธ์1 

Janjira Janthung1*, Sayamol Sukhsai1and Komonmanee Kettapan1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคากับการ
ตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เครื่องมือส าหรับวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม โดย
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ที่ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน จ านวน 250 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ
ให้บริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, การรับรู้คุณค่าด้านราคา, การตัดสินใจ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the relationship between service quality, 
perceived value and ordering food through applicationsin Hatyai District,Songkhla province. The data 
were collected by questionnaires.  Sampling was done of 250 people with purposive random 
sampling method.  Analysis data included descriptive statistics; average, standard deviation, and 
Spearman's correlationThe results found that:  service quality, perceived value have positive 
relationship with ordering food through applications at the significance level 0.01. 
Keywords: Service Quality, Perceived Value, Decision Making 
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ค าน า 
 ธุรกิจการให้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เป็นธุรกิจหนึ่งที่หน้าจับตามองในตลาดเดลิเวอรี่เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่ก าลังมาแรง และได้รับความนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน จะสังเกตได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ  
Covid-19 เมื่อรัฐบาลมีการก าหนดมาตรการควบคุมโรคระบาด โดยก าหนดไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหารในร้ านแต่
สามารถซื้ออาหารกลับบ้านได้ อีกทั้งยังมีนโยบาย Work From Homeจากมาตราการดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจส่งอาหาร
ถึงทีมีแนวโน้มของขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งเห็นได้จากอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 24 
ในปี 2563 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ,2563) ผนวกกับการเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารจึงท าให้คนในยุคนี้มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์เคลื่อนที่) กันมากข้ึนเมื่อเทียบกับอดีต จะเห็นได้จากหลายธุรกิจมีการ
จัดท าแอปพลิเคชันที่ใช้ส าหรับสื่อสารกับลูกค้า อาทิ ธนาคารที่มีแอปพลิเคชันใช้เป็นสื่อกลางในการให้บริการแก่
ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันหรือจะเป็นโรงแรมที่มีการจองผ่านออนไลน์ รวมถึงร้านค้า 
ร้านอาหารที่มีการรับค าสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค 
 ในประเทศไทยมักพบเห็นธุรกิจส่งอาหารถึงที่หลากหลายตรา อาทิ Grab Food, Get,Food Panda, Line 
Man, Lalamove และUber Eats ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงการจัดส่งอาหารจากร้านอาหารเองด้วย จากจ านวนการเพ่ิมขึ้น
แบบก้าวกระโดด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) เป็นผลท าให้มีผู้ประกอบการจ านวนมากเข้ามาในตลาดธุรกิจการ
จัดส่งอาหารถึงที่และก่อให้เกิดการแข่งขันที่เพ่ิมความรุนแรงมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทร้านอาหาร หรือ
แม้ธุรกิจการจัดส่งอาหารถึงที่ต้องหาแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจตนเอง จาก
การศึกษาเบื้องต้นพบกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งอาหารถึงที่มักน าไปใช้ในการด าเนินงาน อาทิการเพิ่มช่องทางการ
สั่งซื้อการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดโดยการให้ส่วนลดส าหรับสมาชิกใหม่ หรือการให้บริการที่ดีเพ่ือให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง (พิมพงา วีระโยธิน ,2561) และการท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่ากับ
เงินที่เขาจ่ายไป ล้วนแล้วแต่เป็นเป็นสิ่งที่ธุรกิจการส่งอาหารถึงที่นิยมใช้กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรัญญา คง
จิตราภา (2560) ซึ่ งได้ค้นพบว่า การด าเนินธุรกิจส่งอาหารตามย่านเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ เช่น 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ มักมีการน ากลยุทธ์การให้บริการมาใช้ และพยายามตอบโจทย์ของลูกค้าในเรื่อง
ความคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไป เป็นต้น และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาก็เช่นเดียวกันจัดได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจ
หลักทางภาคใต้ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การคมนาคม รวมถึงเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที่ส าคัญทางภาคใต้ที่มักจะมี
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียและประเทศจีนเข้ามาท่องเที่ยวและท าธุรกิจ 
 ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงน าไปสู่ประเด็นค าถามที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่าด้านรา
คามีความสัมพันธ์อย่างไรกับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งอาหารถึงท่ีและร้านอาหารที่มีการให้บริการจัดส่งอาหารสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในการให้บริการลูกค้าได้ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดใจสั่งอาหารผ่าน

แอปพลิเคชัน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 คุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอป
พลิเคชัน ได้น าแนวคิดทฤษฎีมาใช้ประกอบการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

Parasuraman, Ziethaml & Berry (2013) กล่าวว่า การวัดคุณภาพของการให้บริการ สามารถวัดคุณภาพ
การบริการได้จากองค์ประกอบของคุณภาพการบริการซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ )Tangible  (คือ ลักษณะทางกายภาพทั้งสิ่งของและบริการที่ผู้ซื้อสินค้า
สามารถจับต้องและใช้งานได้ เช ่น อุปกรณ์ การแต่งกาย และความสะอาดขององค์กร 

2) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ )Reliability  (เกิดจากความสามารถในการให้บริการอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
จนท าให้ลูกค้ารู้สึกม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในคุณภาพและมาตรฐานขององค์กร 

3) การตอบสนอง )Responsiveness  (การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วย  

4) การสร้างความมั่นใจ )Assurance  (การได้รับการบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีทักษะในการบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จนท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัย
ในการใช้บริการ 

5) การเอาใจใส่ )Empathy  (เป็นการดูแลเอาใจใส่และให้บริการลูกค้าอย่างตั้งใจ ต้องเข้าใจถึงปัญหา และ
ความต้องการของลูกค้า มีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต ่ละราย  
 จากผลการศึกษาของ รุ่งนภา บริพนธ์มงคล และกฤษดา เชียรวัฒนสุข (2563) ซึ่งระบุว่าคุณภาพบริการส่งผล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และณัฐวุฒิ อนุกูลธนกิจ, พิชญุตม์ กุดดี และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2557) ซึ่งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตั้งใจใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ า จึงน าไปสู่ข้อสมมติฐาน
ข้อที่ 1: คุณภาพบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการส่งอาหารถึงท่ี  
2) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าด้านราคา 
 Etzel, Walker & Stanton, (2007) อธิบายความหมายว่า ราคาคือคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้าในการใช้บริการ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้อง
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ค านึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า, ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดส่ง , การ
แข่งขันทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
 โดยในบริบทของการเลือกตัววัดการรับรู้คุณค่าด้านราคา มีตัวแปรในการวัดคือ คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของ
ลูกค้า ปิยภา แดงเดช(2557)ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีราคาพิจารณาการจากยอมรับของลูกค้าเรื่องคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูง
กว่าราคา  เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้ค านึงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมีราคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่ราคาที่ผู้บริ โภคเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาอีกด้วย ขณะที่ ธีรศักดิ์ จินดาบถ, สะนันทา เหมทานนท์ และพิไลวรรณ 
ประพฤติ (2561)กล่าวว่าการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับปา
ริสา ชนะสิทธิ์ (2562) ที่กล่าวถึงว่าการรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลเชิงบวกกับความตั้งใจใช้บริการซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว 
จึงน าไปก าหนดสมมติฐานข้อที่ 2 คือ การรับรู้คุณค่าด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจใช้บริการส่ง
อาหารถึงที่ 
3) แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 สุณิสา ตรงจิตร (2559) แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน อธิบายได้ดังนี้ 
 1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ผู้บริโภคต้องตระหนักถึงปัญหาหรือ
ความต้องการต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเกิดจากความจ าเป็นของผู้บริโภค ทั้งสิ่งกระตุ้นภายใน ( Internal Stimuli) เช่น 
ความรู้สึกหิว/กระหายน้ า และสิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) เช่น เห็นสื่อโฆษณาสินค้าแล้วเกิดความรู้สึก
อยากซื้อ 
 2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นการที่ผู้บริโภคทราบถึงความต้องการของตนเอง ผู้บริโภคจะ
แสวงหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการซื้อและเมื่อมีแรงกระตุ้นมากพอที่พร้อมกับการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลแล้วผู้บริโภคจะน ามาวิเคราะห์หาข้อดี
ข้อเสียประเมินทางเลือก โดยจะประเมินตามลักษณะคุณสมบัติของสินค้า ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า รวม
ไปถึงบริการหลังการขาย  
 4. การตัดสินใจซื้อสินค้า (Purchase Decision) หลังจากประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ขั้นของการ
ตัดสินใจซื้อโดยผ่านปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ตรายี่ห้อ ร้านค้า ปริมาณ เวลาที่ซื้อ การช าระเงิน 
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลังจากการซื้อผู้บริโภคจะน าสินค้ามาใช้และรับรู้
ทัศนคติต่อตราสินค้าได้ด้วยตนเองมาซึ่งพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ าหรืออาจจะไม่กลับมาซื้อซ้ าก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และคุณภาพท่ีผู้บริโภคได้รับจากสินค้าด้วย 
 โดยในบริบทของการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ใช้ตัวแปรความถี่ในการใช้งานต่อเดือนเป็นตัวบ่งชี้การใช้
บริการ(สุชัญญา สายชนะ และชลิตา ศรีนวล, 2561)สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรกมล สังข์เพชร และจิตรกมล สังข์
เพชร และสุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2559); สุรคุณ คณุสัตยานนท์ (2556)ชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรความถ่ีเป็นตัวแปรส าคัญที่ใช้เป็นตัว
วัดส าหรับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นน ามา
สร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้จัยไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอนจากการค านวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran, 1953ซึ่งมีค่าเท่ากับ 250 ราย เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผู้วิจัย
เพ่ิมจ านวนตัวอย่างเป็น 260 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อค าถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ ชื่อแอปพลิเคชั่นที่ใช้บริการสั่งอาหาร โดยมีลักษณะข้อค าถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) 
 ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ จ านวน 26 ข้อค าถาม ซึ่งครอบคลุมตัวแปรทั้ง 5 ด้านคือ 1)
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2)ความเชื่อถือและไว้วางใจ 3)การตอบสนอง 4)การสร้างความม่ันใจ และ 5)การเอา
ใจใส่  
 ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าด้านราคา จ านวน 8 ข้อค าถาม ซึ่งครอบคลุมตัวแปรการรับรู้คุณค่า
ในสายตาของลูกค้า  

คุณภาพบริการ 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
- ความน่าเช่ือถือ 
- การตอบสนอง 
- การสร้างความมั่นใจ 
- การเอาใจใส ่

การตดัสินใจสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั 

ตัวแปรตาม 

H1 

การรับรู้คุณค่าด้านราคา 
- ความเหมาะสม 
- บริการที่ได้รับ 
- ความสะดวก 
- เวลา 
- เงินที่จ่าย 
- ระยะทาง 

H2 
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 ส่วนที่ 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะความถี่ในการใช้งานต่อเดือนโดยลักษณะข้อค าถามในส่วนที่ 2, 3, และ 4 เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือ น้อยที่สุด = 1 ถึงมากท่ีสุด = 5 ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert  Scale) 

การสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยนี้ได้ก าหนดวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคุลมของเนื้อหา และ
ความถูกต้องของการใช้ส านวนภาษา หลังจากได้ข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

3. เมื่อได้โครงร่างแบบสอบถาม ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง )Validity  (ของเครื่องมือ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง )Index of Item-Objective Consistency : IOC  (ซึ่งประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ) Lynn, 
1986) เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อกับตัวแปรที่ต้องการวัด ซึ่งผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0. 883 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้อง ) Rovinelli and Hambleton, 1911)  

4. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น )Reliabilities  (ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพ่ือน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดย
สูตรของครอนบาค )Cronbach  (ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพการ ให้บริการเท่ากับ 0.943 การรับรู้คุณค่า
ด้านราคาเท่ากับ0.902 และการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเท่ากับ  0.943โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.951 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือสูงสามารถใช้ในการศึกษาได้ )Hair, et 
al.,2010( 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน จ านวน 250 ราย โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองจากสถานที่ต่าง ๆ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และถนนคนเดิน เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันในแต่ละสถานที่ว่าจะต้องเก็บจ านวนเท่าใด เพราะ
ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่มีเวลาและมีความเต็มใจที่จะตอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกค าตอบ
ในแบบสอบถามด้วยตนเอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้สถิติแบบเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการการส่งอาหาร การรับรู้คุณค่าด้านราคา และการตัดสิ นใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ
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การส่งอาหารกับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน และการรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) (แสงเดือน 
วนิชด ารงศักดิ์, 2555) 

 
ผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอป
พลิเคชันแยกเป็น 3 ประเด็นรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และใช้
บริการ Food Panda สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ และวัชรพจน์  (2562) ซึ่งระบุไว้ในผล
การศึกษาถึงความนิยมในแอปพลิเคชันส่ง และอาจเนื่องจากความคุ้นชินและแอปพลิเคชัน Food Panda ถือเป็นแอป
พลิชันเจ้าแรกในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงส่งผลท าให้ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้ใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน Food Panda สูงที่สุด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 

ประเด็นที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ และ
การรับรู้คุณค่าด้านราคา แสดงดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  
คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.การสั่งอาหารผ่านแอปพลเิคชัน สะดวก/รวดเร็ว 
2.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีการให้บริการด้วยความเตม็ใจ 
3.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีจ านวนเพียงพอ 
4.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
5.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีความสุภาพ 
6.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีความซื่อสัตย ์
7.ได้รับบริการที่น่าประทับใจจากพนักงานเป็นอย่างดี 
8.ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งอาหาร 
9.พนักงานมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได ้
10.พนักงานให้บริการส่งอาหารใหบ้ริการตรงต่อเวลา 
11.ท่านเชื่อมั่นในระบบการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
12.ท่านได้รับการบริการตรงตามความต้องการอยู่เสมอ 
13.อาหารที่ท่านได้รบัถูกต้องครบถ้วนและมีความสมบูรณ ์
14.บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันช่วยเพิ่มความสะดวก 
15.บริการที่ท่านไดร้ับจากพนักงานมีความรวดเร็ว 

4.16 
4.07 
4.02 
4.02 
4.04 
4.14 
4.13 
4.08 
4.10 
3.92 
4.00 
4.05 
4.09 
4.08 
4.01 

0.589 
0.648 
0.670 
0.708 
0.675 
0.689 
0.702 
0.678 
0.678 
0.698 
0.646 
0.681 
0.659 
0.681 
0.691 
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16.ท่านสามารถเลือกช าระคา่บริการไดห้ลายช่องทาง 
17.พนักงานให้บริการให้ค าแนะน าที่ดีในการสั่งอาหารแก่ท่านได ้
18.พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
19.พนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยด ี
20.พนักงานมีทักษะในการให้บริการ 
21.พนักงานมีการจัดระบบการใหบ้ริการก่อน-หลัง 
22.พนักงานขับขี่รถปลอดภัย 
23.ท่านมั่นใจในการให้บริการของพนักงาน 
24.ระบบแอปพลิเคชันสั่งอาหารมคีวามง่ายไมซ่ับซ้อน 
25.พนักงานให้บริการมีความเอาใจใส่และมีความเป็นกันเอง 
26.พนักงานสามารถตอบข้อซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี

3.97 
3.91 
3.89 
4.12 
4.02 
3.97 
3.96 
4.01 
4.09 
4.08 
4.02 

0.699 
0.734 
0.697 
0.737 
0.703 
0.697 
0.788 
0.717 
0.683 
0.675 
0.688 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับความสะดวก/รวดเร็ว
มาเป็นล าดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัธภัชร เฉลิมแดน (2020) ซึ่งระบุว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่มีพฤติกรรมต้องการความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ของพนักงานในการส่งอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.14 และให้ความส าคัญกับการให้บริการที่น่า
ประทับใจ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับความ
กระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงานเป็นล าดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 
 

ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าด้านราคา 
การรับรู้คุณค่าด้านราคา ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.เมื่อเทียบกับการจัดส่งมีความเหมาะสม 
2.เมื่อเทียบบริการที่ได้รับ 
3.เมื่อเทียบกับความสะดวก 
4.เมื่อเทียบกับเวลา 
5เมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย 
7.เมื่อเทียบกับระยะทาง 

3.93 
3.94 
3.94 
3.90 
3.94 
3.94 

0.694 
0.631 
0.647 
0.744 
0.745 
0.720 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับการไปซื้อด้วยตนเองมาเป็นล าดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเงินที่จ่าย 
และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.94 ในขณะที่ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้
ความส าคัญกับความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาเป็นล าดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ประเด็นที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการการรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจ
สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจสั่งอาหาร 
คุณภาพการให้บริการ รูปธรรม

บริการ 
ความ

น่าเชื่อถือ 
การ

ตอบสนอง 
การสร้าง

ความมั่นใจ 
การเอาใจใส่ 

รูปธรรมบริการ Correlation Coefficient 1.000 .664** .715** .549** .561** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

ความน่าเชื่อถือ Correlation Coefficient .664** 1.000 .724** .607** .562** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 

การตอบสนอง Correlation Coefficient .715** .724** 1.000 .653** .628** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 

การสร้างความมั่นใจ Correlation Coefficient .549** .607** .653** 1.000 .585** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 

การเอาใจใส ่ Correlation Coefficient .561** .562** .628** .585** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

**ระดับนัยส าคัญ .01 
  

จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจสั่งอาหาร จะ
เห็นได้ว่าการตอบสนองกับความน่าเชื่อถือได้มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสู่ที่ระดับ .724 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เป็นล าดับแรก นั่นหมายความว่าเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกเชื่อถือในระบบการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นเท่าใด ผู้บริโภคก็จะมีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเพ่ิมขึ้นเท่านั้น รองลงมาคือการ
ตอบสนองกับความเป็นรูปธรรมของบริการมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงที่ระดับ .715 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
หมายความว่า ผู้บริโภคจะมีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเพ่ิมขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ่งนภา บริพนธ์มงคล และกฤษดา เชียรวัฒนสุข (2563); ณัฐวุฒิ อนุกูลธนกิจ, พิชญุตม์ 
กุดดี และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2557) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับการตัดสินใจซื้อว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหาร 
การรับรู้คุณค่าด้านราคา ความ

เหมาะสม 
ความ
คุ้มค่า 

ความ
สะดวก/
รวดเร็ว 

เวลา เงินที่จ่าย ระยะทาง 

ความเหมาะสม
ของการจัดส่ง 

Correlation Coefficient 1.000 .550** .553** .530** .530** .458** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

บริการ Correlation Coefficient .550** 1.000 .536** .518** .423** .473** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 

ค วาม ส ะด วก /
รวดเร็ว 

Correlation Coefficient .553** .536** 1.000 .647** .534** .427** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 

เวลา Correlation Coefficient .530** .518** .647** 1.000 .603** .537** 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 
เงินท่ีจ่าย Correlation Coefficient .530** .423** .534** .603** 1.000 .649** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 
ระยะทาง Correlation Coefficient .458** .473** .427** .537** .649** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

**ระดับนัยส าคัญ .01 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอป
พลิเคชัน จะเห็นได้ว่าระยะทางของการจัดส่งกับเงินที่มีการจ่ายในการสั่งซื้ออาหารมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงที่ระดับ 
.649และมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01หมายความว่า ยิ่งระยะทางไกลเพิ่มข้ึนความคุ้มค่า
ของเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายในการสั่งซื้ออาหารก็ยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการที่ลูกค้าต้องเดินทางไปซื้อด้วยตนเองรองมา
ได้แก่ เวลากับความสะดวกมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงที่ระดับ .647 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า ยิ่งมีการใช้เวลาในการเดินทางไปซื้ออาหารด้วยตนเองนานเท่าใดก็จะท าให้การสั่งซื้อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชันมีความสะดวกมากขึ้นเท่านั้นสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรศักดิ์ จินดาบถ, สะนันทา เหมทา
นนท์ และพิไลวรรณ ประพฤติ (2561)ซึ่งได้ระบุในผลการศึกษาว่าการรับรู้คุณค่าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ ปาริสา ชนะสิทธิ์ (2562) ที่กล่าวถึงว่าการรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลเชิงบวกกับ
ความตั้งใจใช้บริการ  

 
สรุป 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอป
พลิเคชัน โดยศึกษาจากกลุ่มผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 250 คน 
ผลการวิจัยสรุปรายละเอียดดังนี้ 

- ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับความสะดวก/รวดเร็วมาเป็นล าดับแรก รองมาให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ของพนักงานในการส่งอาหาร และให้ความส าคัญกับความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ของพนักงานเป็นล าดับสุดท้าย 

- ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการไปซื้อด้วยตนเองมาเป็น
ล าดับแรก รองมาคือ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะทาง ขณะที่ผู้ใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาเป็นล าดับสุดท้าย 

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจสั่งอาหารพบว่า การตอบสนองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความน่าเชื่อถือได้เป็นล าดับแรกรองมาได้แก่ การตอบสนองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
เป็นรูปธรรมของบริการ 

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าด้านราคากับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันพบว่า 
ระยะทางของการจัดส่งอาหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินที่มีการจ่ายในการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันค่อนข้าง
สูง เป็นล าดับแรก รองมาได้แก่ เวลามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
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2D Animation the Silent Disaster of Technology 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันเกี่ยวกับภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี 
และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเพ่ือเป็นการ
หลีกเลี่ยงโรคภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ครอบครัวและการเลี้ยงลูกหลานให้ถูกวิธี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ประชากร คือ แพทย์และพยาบาลแผนกจิตเวชเด็ก นักเรียน และผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 74 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือในการสร้างสื่อแอนิเมชันประกอบด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6, Adobe Illustrator CS6 และ Adobe Audition  

ผลการวิจัย พบว่า สื่อแอนิเมชันสามารถสื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจได้ง่ายขึ้น และผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่องในระดับดีมาก ด้านการออกแบบในระดับดีมาก และด้านการ
น าเสนอและการใช้งานในระดับดีมาก ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการใช้เสียงเอฟเฟคในบางฉากเพ่ือช่วยเพ่ิมความน่าสนใจ
มากขึ้น 
ค าส าคัญ: แอนิเมชัน, ภัยเงียบ, เทคโนโลยี 
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Abstract 
This research aimed (1) to design and create an animation media about the silent danger 

that come from technology (2) to enhance knowledge, understanding, and realization of the correct 
use of technology (3) to avoid disease and the effects of technology in daily life and (4) to make a 
good relationship within the family and raise children properly. The tools used for data collection 
were questionnaire and interview. The population included of physicians and nurses pediatric and 
adolescent psychiatric departments, student, and general person were 7 4  person. Data analysis 
used percentage, mean and standard deviation. Animation tools including (1) Adobe Flash 
Professional CS6 used to create animation (2) Adobe Illustrator CS6 used for drawing and (3) Adobe 
Audition used for audio editing. 

The research results showed that the animation media was able to communicate more 
easily to the interested person. The results of satisfaction the animation media assessment were (1) 

content and storyline were rated very good (= 4.60), (2) the design and composition were very 

good (= 4.58), and (3) the presentation and usability were very good (= 4.55). The research 
suggestion is that sound effects should be used in some scenes to add more interest. 
Keywords: animation, silent disaster, technology 
  

ค าน า 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เข้ามามี
บทบาทและอ านวยความสะดวกในด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท าให้วิถีการด ารงชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์
เปลี่ยนไป ไม่ว่าเป็นทางด้านการศึกษา ด้านการท างาน ด้านการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือท าให้เกิดความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตมากขึ้น ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารรวดเร็วทันใจมากขึ้น เป็นต้น ในส่วนของข้อเสีย อาทิเช่น การเกิดปัญหาการติดเกมในเด็ก การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สมาธิ และพัฒนาการของเด็ก ความอบอุ่นและความใกล้ชิดในครอบครัว การล่อล่วงและการ
เกิดอาชญากรรมจากสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งนับวันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีความรุนแรงทวีคูณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะปัญหากับเด็ก จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เด็ก 1 ใน 4 คนก าลั งประสบปัญหาความล่าช้าใน
พัฒนาการ ไม่สามารถสื่อสารหรือมีปัญหาในการใช้ภาษา ขาดสมาธิและอยู่ไม่นิ่ง และมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ 
ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคสมาธิสั้นเทียม โรคซีวีเอส โรคอาร์เอสไอ 

จากปัญหาที่กล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการน าสื่อแอนิเมชันมาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคภัยและผลกระทบที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
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การเลี้ยงดูบุตรด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม อีกทั้งสื่อแอนิเมชันมีทั้งภาพ สีสัน เสียง และการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิด
ความบันเทิง และเพลิดเพลินในการรับชมและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษา ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันเกี่ยวกับภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี  
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและ

หลีกเลี่ยงโรคภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและการเลี้ยงลูกหลานให้ถูกวิธี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมในประเทศไทยนั้น 
นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงเพ่ิมทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ ซึ่งตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก็มาจาก
หลากหลายปัจจัยด้วยกันอาทิเช่น การไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ การขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่าง
ถูกวิธี เพ่ือนและสังคมรอบข้าง สภาพเศรษฐกิจและสังคม สื่อและสิ่งเร้าจากภายนอก เป็นต้น ซึ่งเด็กและเยาวชนจะ
เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหา
ดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development)ที่มุ่งศึกษา ออกแบบและพัฒนา

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี เพ่ือเป็นสื่อกลางในการรับรู้และเข้าใจถึงภัยที่มาจากการใช้
เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาประกอบ หมอและพยาบาลแผนกจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป จ านวน 74 คน โดยมีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบสอบถาม 3 
ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของสื่อแอนิเมชัน ชุดที่ 2 การ
ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน ชุดที่ 3 แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
ประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC)และ(2) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยท าการสัมภาษณ์หมอและพยาบาลแผนกจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย ผู้วิจัยมีการด าเนินการดังนี้ (1) 
การศึกษา ทบทวน วรรณกรรม งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเนื้อหาหลักที่น ามาใช้ท าสื่อ
แอนิเมชันได้ยึดจากหนังสือเรื่องโรคสมาธิสั้น ADHDของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญวิทย์ พรนภดลและจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวด้านทางการแพทย์ (2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ คือ หมอและพยาบาลแผนกจิตเวชเด็ก
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และวัยรุ่น เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาและ storyboardที่น าเสนอ (3) การเก็บแบบสอบถาม
จากหมอพยาบาลนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่มาได้แล้วท าการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน า
ข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ (1) ส่วนที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน ทั้งในส่วนของเนื้อหา storyboard ตัวละคร และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) 
ส่วนที่น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย 
(Mean)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยSPSS/PC+ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากการศึกษาได้ผลของการวิจัยสรุปแยกออกเป็น 5 ประเด็นส าคัญดังนี้ คือ(1) สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ (2) ข้อมูล

แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของสื่อแอนิเมชัน  (3) ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นของความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาของสื่อ (4)ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
สื่อแอนิเมชันในด้านต่าง ๆและ (5) ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหมอและพยาบาลแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  โดยมี
รายละเอียดของผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. สื่อแอนิเมชัน 2 มิติจากการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยีได้
ผลการวิจัยคือ (1) ตัวละคร ประกอบด้วย เมษา เป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นผู้ด าเนินหลักของเรื่องนิพิจ เป็นพ่อของเมษา 
การะเกดเป็นแม่ของเมษา คุณครูใจสว่างเป็นคุณครูประจ าชั้นของเมษา และหมอวศิน เป็นหมอของแผนกจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น (2) มีฉากที่ออกแบบไว้ใน Storyboardและน ามาใช้พัฒนาสื่อจ านวน 103 ฉาก (3) ตัวสื่อแอนิเมชันมีความ
ยาว 8 นาที และสื่อออกในรูปแบบของวีดีโอไฟล์ 

 
 

 
 

Figure 1 an example of a storyboard design 
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Figure 2 an example of animation media result screen 
 

2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของสื่อแอนิเมชันเพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันทางผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดปากด่าน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ปกครองและผู้ใช้งานทั่วไป พบ
ประเด็นส าคัญคือ (1) รู้จักโรคสมาธิสั้นมากน้อยในระดับปานกลาง (2) ทราบถึงภัยและโทษที่มาจากเทคโนโลยีในระดับ
มาก (3) มีสมาร์ทโฟนและเคยใช้รับชมสื่อออนไลน์ (4) ชอบสื่อแอนิเมชันเพราะความสนุกสนานเพลิดเพลิน (5) การ
จัดท าสื่อแอนิเมชันจะมีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง (6) เหมาะสมกับการน ามาใช้เป็นสื่อส าหรับเด็ก ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากลงพ้ืนที่มาใช้วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 

3. ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นของความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาของสื่อแอนิเมชัน ใน
ผลการวิจัยส่วนนี้ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาและ storyboard ไปให้หมอและพยาบาลแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสิ
ชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 4 ท่านท าการตรวจสอบ พบว่า มีครบถ้วน ถูกต้องของเนื้อหาที่จะ
น าเสนอผ่านสื่อแอนิเมชัน เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กช่วงอายุ 9-10 ปี สื่อมีความน่าสนใจและน ามาใช้เป็น
สื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และได้รับข้อเสนอคือ ให้เพ่ิมเติมในประเด็นของการเลี้ยงดูบุตรและวิธีการ
ป้องกันเด็กติดโทรศัพท์มือถือเข้าไปสื่อด้วย 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อแอนิเมชันในด้านของเนื้อหา ด้านการออกแบบและ ด้านการ
ใช้งานมีผลการวิจัยดังตารางที่ 1 
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Table 1 The results of the satisfaction assessment of animation media 

รายการประเมิน เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 
1. ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ของสื่อแอนิเมชัน 4.61 มากที่สุด 
2. ความถูกต้อง ชัดเจนของเนื้อหา 4.72 มากที่สุด 
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.47 มาก 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย 4.59 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบ 
1. ความสอดคล้องของภาพและเสียงกับเนื้อหา 4.52 มากที่สุด 
2. ความชัดเจน มองเห็นได้ชัดของภาพ 4.66 มากที่สุด 
3. ระดับความดังและความชัดเจนของเสียง 4.68 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบตัวอักษร/รูปภาพ 4.47 มาก 
ด้านการใช้งาน 
1. ระยะเวลาในการน าเสนอของสื่อแอนิเมชัน 4.65 มากที่สุด 
2. ความสวยงามและการออกแบบน าเสนอ 4.42 มาก 
3. การใช้งานง่าย และน่าสนใจ 4.50 มากที่สุด 
4. ผู้รับชมได้ความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาจากสื่อแอนิเมชัน 4.54 มากที่สุด 
  

โดยผู้วิจัยได้น าสื่อที่พัฒนาแล้วไปประเมินผลความพึงพอใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง หมอและพยาบาล ซึ่งได้ผล
การศึกษาคือ ค่าเฉลี่ยในด้านของเนื้อหา คือ 4.60 มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยในด้านการออกแบบ
คือ 4.58 มีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และค่าเฉลี่ยในด้านการใช้งานคือ 4.53 มีระดับความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด 
 

สรุป 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี พบว่า ผู้ใช้สื่อมีความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยในทุกด้านในระดับมากที่สุด โดยทางโรงเรียนวัดปากด่าน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น าสื่อ
แอนิเมชันไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการสอนด้วย อีกทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาสื่อประเด็นอ่ืน ๆ ที่หลา
หลายขึ้นเพ่ือน ามาช่วยในการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนเพราะสามารถดึงดูดความสนใจเรียนของนักเรียนได้อย่างดี 
และในการพัฒนาตัวสื่อแอนิเมชันได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื้อหาที่น าเสนอผ่านสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโรคอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยี
อย่างไม่เหมาะสม เช่น โรคสายตา และในบางฉากของสื่อควรมีการใช้สียงเอฟเฟคเพ่ือช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้มากข้ึน 
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ผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่มีต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย 
The Effects of Government Spending on Income Distribution of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่มีต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาลโดยผ่านงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2562  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบ
อนุกรมเวลา (Time Series) ในช่วงระยะเวลา 32 ปี เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องการกระจายรายได้และลด
ความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางให้รัฐบาลได้น าไปพิจารณาในการจัดสรร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลอง ARIMAX (Autoregressive 
Integrated Moving Average With Explanatory Variables)ซึ่ งจ ากผลการศึ กษ าพบว่ า  การเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายด้านการบริการชุมชนและสังคม (dSC) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI)และส าหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารทั่วไปการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว  การเปลี่ยนแปลงของดัชนีสิทธิทางการเมือง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้  (dGINI) ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสามารถน าไปเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้รัฐบาลและส านักงบประมาณน าไปใช้ในการวางแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้ผ่านการใช้จ่ายด้านการบริการชุมชนและ
สังคมเป็นหลัก โดยจะมีผลกระทบในการปรับตัวระยะปานกลาง ในช่วง 5 ปี ตามแบบจ าลอง 
ค าส าคัญ: งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ, การกระจายรายได้ 
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Abstract 
 The Research on the effects of government spending on income distribution of Thailand is to 
analyze the government expenditurefrom1988to 2019using the secondary time series data for 32 years in 
order to examine the problem of income distribution and to reduce income in equality in Thai 
economy. Moreover, this finding may be used as guideline for the government to allocate their budget 
for maximum efficiency. The ARIMAX model is applied and the results show that the change in the 
expenditure on community and social service (dSC) are positively related to the change in Gini 
Coefficient. The changes in other variables such as the change in General Expenditure, the change in 
Economic expenditure, the change in per capita GNP, the change in Political Rights Index and 
Economic Crisis do not significantly affect the change in Gini Coefficient. Therefore, the 
empiricalevidencessuggest that the government and the Bureau of the Budget to planning should 
solve the problem of income distribution via mainly social expenditure. The time for adjustment is 
approximately 5 years as the model suggested. 
Keywords: Government Spending, Income Distribution 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติภายหลังการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจปี 2540 มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปัญหา
ความแตกต่างทางด้านรายได้แสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรของสังคมเพ่ือการด ารงชีวิตของ
ประชากร กล่าวคือ ถึงแม้ระบบเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวก้าวหน้าไปเท่าใดก็ตาม แต่หากความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ประชากรผู้มีรายได้สูงกับกลุ่มประชากรผู้มีรายได้ต่ ายังคงมีสัดส่วนที่สูงอยู่  การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนใน
ระยะยาวจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากซ่ึงจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ าของประเทศไทย ปี 
2562 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.) พบว่า ความ
เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี่     (Gini coefficient) ด้านรายได้ ในปี 2562 มีค่า 0.430 ลดลงจาก 0.452 ในปี 2560 สะท้อน
ความเหลื่อมล้ า  ด้านรายได้ในระดับต่ าที่สุด นับตั้งแต่ปี 2531 สอดคล้องกับสัดส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตาม
ระดับรายได้ (decile by Income) ที่มีแนวโน้มลดลงในระยะยาว โดยพบว่า กลุ่มประชากรร้อยละ10 ที่ 1-8 (decile 
1-8)มีส่วนแบ่งรายได้เพ่ิมสูงขึ้นในระยะ 30 ปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มคนทีมีรายได้สูง หรือกลุ่มประชากรร้อยละ10 ที่ 9-10 
(decile 9-10) มีส่วนแบ่งรายได้ลดลงจากร้อยละ 56.97 ของรายได้รวมทั้งประเทศในปี 2531 เหลือร้อยละ 48.99 ของ
รายได้รวมทั้งประเทศป ี2562 
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Figure 1 Average Income of the Population with the highest and lowest decile by Income Levels 
Source Data from the household socio-economic survey, National Statistical Office 
 

 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรยังอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ย
ของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าสุดและสูงสุด พบว่า ตั้งแต่ปี 2531 ความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยของประชากร
ทั้งสองกลุ่มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความแตกต่างกันมากที่สุดในปี 2556หลังจากนั้น รายได้เฉลี่ยของกลุ่มคนรวย
เริ่มมีระดับคงที่  ขณะที่รายได้เฉลี่ยของกลุ่มคนจนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
ประชากรสองกลุ่มลดลงจาก 34.8 เท่าในปี 2556 เหลือ 15.9 เท่าในปี 2562 โดยประชากรกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ต่ าที่สุดมีรายได้เฉลี่ย 2,049 บาทต่อเดือน ขณะที่คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงที่สุดมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 32,663 บาทต่อ
เดือน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของรายได้ที่เป็นตัวเงิน พบว่า สัดส่วนรายได้จากการประกอบอาชีพ (ค่าจ้าง 
ก าไรจากธุรกิจ และก าไรจากการเกษตร) จะเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับรายได้ที่สูงขึ้น ขณะที่รายได้ที่มาจากการช่วยเหลือ 
(เงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน) มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มรายได้ต่ า และลดลงเรื่อยๆตามระดับ
รายได้ ดังนั้น การใช้นโยบายทางด้านการคลังผ่านมาตรการทางด้านรายจ่ายภาครัฐเพ่ือการลงทุน ในบริการสาธารณะ
ต่างๆ จึงอาจส่งผลกระทบและช่วยลดปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ าได้ อาทิเช่น การสร้างความสามารถในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน การให้บริการด้านสาธารณสุข และการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพ เป็นต้น และส าหรับ
งานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการพยายามแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการวางเป้าหมายและการใช้จ่ายของรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ศึกษาผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่มีต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้รัฐบาลและส านักงบประมาณสามารถน าผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดสรร    งบประมาณ
รายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือลดช่องว่างความแตกต่างทางด้านรายได้ระหว่างประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่สุดและประชาชนกลุ่มผู้มี
รายได้ต่ าท่ีสุด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาผลกระทบการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐในแต่ละป ี
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ที่มีลักษณะข้อมูลเป็นแบบ Time Seriesโดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 32 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
2531 - พ.ศ. 2562 และยึดหลักการจ าแนกรายจ่ายตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : 
IMF) โดยแบ่งงบประมาณรายจ่ายภาครัฐออกเป็น 3 ด้านหลักซึ่งมี 10 ประเภทรายจ่ายย่อยด้วยกัน ดังนี้ 1. ด้านการ
บริหารทั่วไป ได้แก่ การบริหารทั่วไปของรัฐ การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน 2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
การเศรษฐกิจ และ 3. ด้านการบริการชุมชนและสังคม ได้แก่ การสิ่งแวดล้อม การเคหะและชุมชน การสาธารณสุข การ
ศาสนา วัฒนธรรมและสันทนาการ การศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ ได้น าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
ดัชนีสิทธิทางการเมือง และตัวแปรหุ่น (ก่อนและหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง) มาพิจารณาร่วมด้วยกับค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini Coefficient) 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การใช้จ่ายภาครัฐ ภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์เซียน (Keynesian School)ผ่านนโยบายการคลัง

จะส่งผลในการควบคุมอุปสงค์รวมและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ การขับเคลื่อนทางอุป
สงค์ (Demand Driven) จะมีผลดีมากกว่าการพ่ึงพากลไกตลาดด้านอุปทาน(Supply Side) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า นอกจากนี้ การใช้นโยบายการคลังโดยผ่านเครื่องมือในด้านรายจ่ายและภาษีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับนโยบายการเงิน เนื่องจากอุปสงค์ของภาคเอกชน (การบริโภคและการลงทุน) มีความ
ยืดหยุ่นกับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย และความต้องการถือเงินของประชาชนมีการตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง
ในขณะที่ Musgrave (1989) ได้กล่าวถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลไว้ว่าช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การใช้
จ่ายของรัฐบาลเป็นการใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในด้านสังคม (Overhead Capital) อาทิเช่น การก่อสร้างถนนหนทาง 
ท่าเรือ แหล่งพลังงานต่างๆ เป็นต้น โดยEckstein (1964) ชี้ให้เห็นว่า การที่การใช้จ่ายภาครัฐต่อรายได้ประชาชาติของ
ประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ  นั่นคือ ประชาชนมี
อุปสงค์ต่อบริการของรัฐในด้านความต้องการพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นนั่นเอง (พิจักษณ ์ภู่ตระกูล, 2561) 
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ส าหรับแนวความคิดในเรื่องของการกระจายรายได้นั้น Musgrave (1989)มีความคิดเห็นว่ารัฐบาลมีหน้าที่ใน
การกระจายรายได้และความมั่งคั่งเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค โดยรัฐบาลจะใช้เครื่องมือทางการคลังด้านรายได้และ
รายจ่าย เช่น การเก็บภาษีตามก าลังความสามารถ (Ability to Pay)ในอัตราก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินโอนแบบให้เปล่าแก่คน
ยากจน หรือแม้กระทั่งการให้เงินช่วยเหลือแก่คนตกงาน เป็นต้น ซ่ึง Kuznets (1955) ก็ได้เสนอแนวความคิดไว้เช่นกันว่า 
ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งเมื่อรายได้เพ่ิมขึ้นถึงระดับหนึ่ง การกระจายรายได้จะเริ่มดีขึ้น โดยเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า Kuznets 
Inverted U-shape Curve นั่นคือ เมื่อรายได้ต่อหัวเพ่ิมสูงขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันจะเริ่มสูงขึ้นด้วย และเมื่อรายได้ต่อ
หัวเพ่ิมสูงขึ้นถึงจุดหนึ่ง จะท าให้ความไม่เท่าเทียมกันลดลง (Turn Point) และจะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ธนวรรธน์ พลวิชัย และวชิร คูณทวีเทพ (2557) ได้กล่าวถึงผลการศึกษาวิจัยของ SinhaและDipendra ว่า งาน
ศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง GDP และการใช้จ่ายของรัฐบาลของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล
ระหว่าง 1950 – 2003 ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้จะทดสอบโดยอาศัยเทคนิคทางเศรษฐมิติเพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) กับการใช้จ่ายของรัฐ โดยมีการทดสอบความเป็นเหตุและเป็นผลของ
ตัวแปรซึ่งผลการทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) ของประเทศไทยไม่เป็นเหตุเป็นผลกับ
รายจ่ายรัฐบาล และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาว พบว่า GDP และการใช้จ่ายของรัฐนั้นไม่มีความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว ดังนั้น การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยไม่ก่อให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของการใช้จ่ายของรัฐบาล 
 นอกจากนี้ Minh Quang Dao (2012) ได้ทดสอบการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัน
เกิดจากการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยผ่านโครงการใช้จ่ายต่างๆ ในประเทศก าลังพัฒนา โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารโลก และ
กลุ่มตัวอย่าง 28 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (Per 
Capita GDP)ขึ้นอยู่กับการเติบโตของค่าใช้จ่ายต่อหัวในด้านสาธารณสุข ของประชาชน และจากการทดสอบทางสถิติ
ดังกล่าวจะช่วยจัดล าดับความส าคัญของรายจ่ายของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ 
 ในการแก้ ไขปัญหาเรื่องการกระจายรายได้นั้ น  Jose Cuesta, Mario Negre, Ana Revenga, Maika 
Schmidt (2018) ได้ท าการศึกษาวิจัยโดยมุ่งเน้นเพ่ือการตอบโจทย์ที่ว่า นโยบายใดบ้างที่มีประสิทธิภาพในการลด
ความเหลื่อมล้ าและความยากจนภายในประเทศโดยไม่ลดทอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล
ทางด้านนโยบายจากประเทศที่มีรายได้สูงและน าไปปรับใช้กับประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีรายได้
สูงนั้นมีการออกแบบและเลือกใช้นโยบายที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและลดช่องว่างของโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กับคนยากจนได้ อาทิเช่น การให้ความส าคัญกับพัฒนาของเด็กปฐมวัยรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนม การ
ดูแลสุขภาพถ้วนหน้า การมอบคุณภาพทางศึกษาที่ดี การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบภาษีอากร ซึ่งนโยบาย
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นนโยบายเพ่ือการเอ้ือประโยชน์แก่คนยากจนทั้งสิ้นนอกจากนี้  ชีวิน สันธิ (2556) พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและความไม่เท่าเทียมทางรายได้เป็นไปตามสมมติฐานของ  Kuznets กล่าวคือ การ
เติบโตทางรายได้และความไม่เท่าเทียมทางรายได้จะสามารถลดลงได้อย่างต่อเนื่องนั้น  ต้องผ่านปัจจัยด้านการศึกษา 
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นทางการของครัวเรือนเป็นส าคัญ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) มีตัวแปรที่ใช้ศึกษา   และ
แหล่งข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 
 

Table 1 Variables of research 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  สัญลักษณ์ แหล่งข้อมูล  หน่วย 
ตัวแปรอิสระ 

รายจ่ายด้านการบริหารทั่วไป  GE ส านักงบประมาณ  ล้านบาท 
รายจ่ายด้านเศรษฐกิจ   EC ส านักงบประมาณ  ล้านบาท 
รายจ่ายด้านการบริการชุมชนและสังคม SC ส านักงบประมาณ  ล้านบาท 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว PerGNPธนาคารแห่งประเทศไทย       ล้านบาท 
ดัชนีPolitical Rights Index  Politics     Theglobaleconomy.com      มีค่า 1 – 7 
(โดยใช้ค่าเฉลี่ยจาก 190 ประเทศ) 
ตัวแปรหุ่น (ก่อนและหลัง   Dummy     มีค่า 0 และ 1 
วิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง)    

ตัวแปรตาม 
Dependent Variable 

 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
(Gini Coefficient) 

ตัวแปรอิสระ 
Independent Variables 

 

1. งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารทั่วไป  

      1.1 การบริหารท่ัวไปของรัฐ      

      1.2 การป้องกันประเทศ           

      1.3 การรักษาความสงบภายใน      

2. งบประมาณรายจ่ายด้านเศรษฐกิจ  

   2.1 การเศรษฐกิจ   

3. งบประมาณรายจ่ายด้านการบริการชุมชนและสังคม 

   3.1 การสิ่งแวดล้อม         3.4 การศาสนา วัฒนธรรม และสันทนาการ 

   3.2 การเคหะและชุมชน    3.5 การศึกษา 

   3.3 การสาธารณสุข         3.6 การสังคมสงเคราะห์     

4.ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 

5.ดัชนีสิทธิทางการเมือง 

6. ตัวแปรหุ่น (วิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง)    
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ตัวแปรตาม 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ GINI ส านักงานคณะกรรมการพัฒนามีค่า 0 - 1 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่มีต่อการกระจายรายได้ ของประเทศไทยจะ

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แบบจ าลอง ARIMAXซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนแรก การทดสอบ IntegratedOrder d หรือ I(d) เป็นการทดสอบUnit Root ของตัวแปร ว่ามีลักษณะ

คงที่ (Stationary) ณ ระดับที่เท่าใด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)มักจะ
มีความไม่นิ่งของข้อมูล (Non - Stationary) ซึ่งวิธีการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของตัวแปรที่มีลักษณะ
เป็นอนุกรมเวลา คือ การทดสอบ Unit Root Test หรือการหาอันดับความส าคัญของข้อมูล (Order of Integration) 
ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบของ Augment Dickey-Fuller Test (ADF Test) โดยมีสมมติฐานหลักในการทดสอบ คือ ข้อมูล
มีลักษณะไม่นิ่ง (H0 : Yt isnonstationary)และสมมติฐานรอง คือ ข้อมูลมีลักษณะนิ่ง(Ha : Yt is Stationary)มีสมการ
ดังนี้ 
  

   ∆yt =  α0 + α2t + θyt−1 + ∑ βi∆yt−1+i +
p
i=2 εt   (1) 

 

 ∆ytจะมีคุณสมบัติเป็น Non-Stationary เมื่อ Accept H0แสดงให้เห็นว่า θ = 0 และความแปรปรวนจะเพ่ิมขึ้น
แบบ Exponential เมื่อเวลาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ การทดสอบวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) จะต้องเพ่ิมจ านวนตัว
แปรล่าช้า (Lagged Variables) เข้าไปในการทดสอบด้วยรูปแบบฟังก์ชันที่เหมาะสม 
 ขั้นตอนที่สอง การทดสอบเพ่ือหาค่า Autoregressive Process [AR(p)] ที่ เหมาะสม ซึ่ง AR(p) สามารถ
อธิบายได้ด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวมันเองในอดีต yt−1, … , yt−pโดย p คือจ านวนของระยะห่าง (Lags) ของข้อมูล
จากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
 

   yt = α + ∅1yt−1 + ∅2yt−2+… + ∅pyt−p + εt   (2) 
 

 โดยทีα่ คือค่าคงที่ (Constant Term), ∅tคือพารามิเตอร์ของ AR(p), εtคือความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t 
 ขั้นตอนที่สาม การทดสอบเพ่ือหาค่า Moving Average Process MA(q) ที่ เหมาะสมใน ARIMA (p,d,q) เป็น
รูปแบบที่แสดงว่าค่าสังเกต yt ถูกก าหนดจากค่าความคลาดเคลื่อน εt−1, … , εt−q โดยที่q คือ จ านวนของระยะห่าง 
(lags) ของค่าความคลาดเคลื่อนในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
 

 ∆dyt = α + ∅1∆dyt−1 + ∅2∆dyt−2+… + ∅p∆dyt−p + θ1εt−1 + θ1εt−2+… + θqεt−q + Ut(3)     

 โดยที∅่tคือ พารามิเตอร์ของ AR(p),θt คือ พารามิเตอร์ของMA(q),εtคือ ความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t 
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ขั้นตอนที่สี่การทดสอบเพ่ือหาค่าตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในทฤษฎีและการตรวจเอกสาร (Explanatory 
Variables: X) ที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปร Yซึ่งในที่นี้มีตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) คือ วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 
(Asian Crisis) โดยก าหนดค่าเป็น 0 ส าหรับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤต พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2531 - พ.ศ.2539) และก าหนดค่าเป็น 
1 ส าหรับช่วงเวลาตั้งแต่เกิดวิกฤต พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป (พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2562) 

ทั้งนี้  ในการหารูปแบบฟังก์ชันที่ เหมาะสมนั้น จะใช้วิธี Grid Search Procedure นั่นคือ การก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ที่ต้องการจะหา และเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ค่าพารามิเตอร์  ที่ดีที่สุด
ของแต่ละแบบจ าลอง ซึ่งในที่นี้จะใช้วิธีดังกล่าว เพ่ือหาค่า p ของ Autoregressive Process และ   ค่า q ของ 
Moving Average Process โดยเลือกค่า Akaike Information Criterion (AIC) ที่ต่ าท่ีสุดนั่นเอง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อท าการทดสอบครบทั้ง 4 ขั้นตอนแล้ว ก็สามารถน าแบบจ าลอง Autoregressive (AR) 
แบบจ าลอง Moving Average (MA) กระบวนการ Integrated และการพิจารณา Explanatory Variables มา
พิจารณาร่วมกันได้ เพ่ือก าหนดเป็นแบบจ าลอง ARIMAX ที่เหมาะสม  ซึ่งแบบจ าลอง ARIMAX (p,d,q) มีรูปสมการ
ทั่วไปแสดงได้ ดังนี้ 
 

∆dYt = α + β1∆dX1t + β2∆dX2t+… + βk∆dXkt + ∅1∆dyt−1 + ∅2∆dyt−2+… + ∅p∆dyt−p 
 

+θ1εt−1 + θ1εt−2+… + θqεt−q + Vt                                                           (4) 
 

โดยที ่  Yt คือค่าสังเกตในอนุกรมเวลา ณ เวลา t 
 ∆d คือจ านวนครั้งของการหาผลต่างเพ่ือให้อนุกรมเวลามีคุณสมบัติคงท่ี  
 (Stationary) 
 p คือ อันดับของ Autoregressive 
 q คือ อันดับของ Moving Average 
 α คือ ค่าคงท่ี (Constant Term) 
 t         คือ เวลา 
 ∅1,…,∅pคือ พารามิเตอร์ของ Autoregressive 
 θ1,…,θqคือ พารามิเตอร์ของ Moving Average 
 βt คือ พารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระ X 
 Ut คือกระบวนการ white noise ซึ่งก็คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณเวลา t  
 ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าความคลาดเคลื่อนที่คนละเวลาเป็นตัวแปรสุ่ม 

ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยมีการแจกแจงปกติที่มคี่าเฉลี่ยเป็นศูนย์  
และความแปรปรวนคงท่ี 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการทดสอบคุณสมบัติ Stationary 

จากการทดสอบคุณสมบัติความเป็น Stationary โดยพิจารณาจากตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร ได้แก่ สัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coeffient : GINI) ของรายได้  รายจ่ายด้านการบริหารทั่วไป (General Expenditure : GE) 
รายจ่ายด้านเศรษฐกิจ (Economic Expenditure : EC) รายจ่ายด้านการบริการชุมชนและสังคม (Community and 
Social service Expenditure : SC) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว(Per Capita GNP : PerGNP) และดัชนีสิทธิ
ทางการเมือง (Political Rights Index : Politics)ผลการทดสอบแสดงไว้ดังตารางต่อไปนี้ 
Table 2 Results of Unit Root Test 

ตัวแปร รูปแบบ Optimal Lag ADF Prob. Level 

GINI Intercept and Trend 5 -3.5673* 0.0495 I(0) 
GE none 5 -6.2800* 0.0000 I(1) 
EC Intercept 5 -7.2837* 0.0000 I(1) 
SC Intercept 5 -5.0019* 0.0003 I(1) 

PerGNP Intercept 5 -3.8104* 0.0071 I(1) 
Politics none 5 -6.6235* 0.0000 I(1) 

Remark: Significant Level at α = 0.05, max lags = 5 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าสัมบูรณ์ของ ADF-Statistic มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ MacKinnon 
Critical Value ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า แบบจ าลองนี้มีการ 
Cointegrated ณ ผลต่างล าดับที่ 1 (At First Difference) หรือ Integration Order I(1)  
 

2. ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง ARIMAX 
 ตารางนี้ แสดงผลตาม Grid Search Procedure นั่ นคือ  เป็ นการเลื อกแบบจ าลองที่ ให้ ค่ า Akaike 
Information Criterion (AIC) ที่ต่ าที่สุด และเนื่องจากตัวแปรทุกตัวมีการ Cointegrated ณ ผลต่างล าดับที่ 1(At First 
Difference) อันดับความส าคัญของข้อมูล (Order of Integration) จึงเท่ากับ 1 (d = 1) ดังนั้น         ตัวแปรตามในที่นี้
จึงเป็น dGINI 
 

Table 3 Results of ARIMAX model Test  

Variable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

C -0.0028 
(0.0023) 

-0.0036 
(0.0024) 

-0.0049 
(0.0025)*** 

-0.0065 
(0.0025)** 

-0.0102 
(0.0025)* 

AR(1) -0.0836 
(0.1878) 

-0.1104 
(0.1892) 

-0.1776 
(0.1952) 

-0.2463 
(0.1836) 

-0.3801 
(0.1853)*** 
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AR(2)  -0.1082 
(0.1887) 

-0.1462 
(0.1896) 

-0.2638 
(0.1785) 

-0.4396 
(0.1650)** 

AR(3)   -0.2286 
(0.1891) 

-0.2760 
(0.1722) 

-0.4368 
(0.1615)** 

AR(4)    0.0636 
(0.1780) 

-0.0487 
(0.1603) 

AR(5)     -0.3868 
(0.1545)** 

AIC -5.853165 -5.817428 -5.792435 -5.975482 -6.239515 

Remark : *Significant Level at α = 0.01, **Significant Level at α = 0.05,***Significant Level at α = 0.10 
Table 3 (Continue) 

Variable Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 10 
C -0.0117 

(0.0023)* 
-0.0071 

(0.0024)* 
-0.0040 

(0.0014)** 
-0.0093 

(0.0039)** 
-0.0083 

(0.0019)* 
AR(1) -0.6146 

(0.3517)*** 
0.1671 
(0.2849) 

0.5643 
(0.2216)** 

-0.1908 
(0.2843) 

-0.1476 
(0.3551) 

AR(2) -0.4905 
(0.1442)* 

-0.5463 
(0.1931)** 

-0.6267 
(0.2123)* 

-0.6126 
(0.1863)* 

-0.3647 
(0.2057)*** 

AR(3) -0.5051 
(0.1930)** 

-0.3007 
(0.2294) 

0.0442 
(0.2577) 

-0.2583 
(0.3012) 

-0.3629 
(0.2891) 

AR(4) -0.1119 
(0.1423) 

0.1196 
(0.1678) 

0.2182 
(0.1892) 

-0.1930 
(0.1304) 

-0.1058 
(0.2692) 

AR(5) -0.2985 
(0.1714)*** 

-0.4867 
(0.1838)** 

-0.4286 
(0.1748)** 

-0.3592 
(0.1159)* 

-0.3748 
(0.2174) 

MA(1) 0.2698 
(0.3703) 

-0.6378 
(0.3032)*** 

-1.2577 
(19931.46) 

-0.0701 
(232.1853) 

-0.2864 
(3630.747) 

MA(2)  0.7055 
(0.2553)** 

1.2578 
(35336.22) 

0.7459 
(802.5510) 

-0.0422 
(1838.129) 

MA(3)   -0.9999 
(43939.11) 

-0.2716 
(285.5771) 

0.0422 
(976.2057) 

MA(4)    0.7964 
(1795.690) 

0.2863 
(15491.74) 
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MA(5)     -0.9999 
(66461.91) 

AIC -6.104425 -6.239106 -6.268840 -6.276885 -6.187939 

Remark : *Significant Level at α = 0.01, **Significant Level at α = 0.05,***Significant Level at α = 0.10 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า แบบจ าลอง ARIMA (p,d,q) ที่เหมาะสม คือ แบบจ าลองที่9 นั่นคือ ARIMA(5,1,4) 
เนื่องจากให้ค่าทางสถิติ AIC ที่ดีที่สุด โดย AIC มีค่าต่ าสุด ที่ -6.276885 ดังนั้น จึงเลือกแบบจ าลอง ARIMA(5,1,4) เพ่ือ
ด าเนินการสร้างตัวแบบจ าลองร่วมกับตัวแปร X อ่ืนๆ ซึ่งสรุปได้ตามตารางที่ 4ดังนี้ 
Table 4 Results of ARIMA (5,1,4) with Explanatory Variables 

Variable Model 11 Model 12 Model 13 Model 14 Model 15 

C -0.0134 
(0.0049)** 

-0.0130 
(0.0049)** 

-0.0135 
(0.0067)*** 

-0.0127 
(0.0065)*** 

-0.0155 
(0.0168) 

AR(1) -0.7900 (0.1941)* -0.8319 
(0.1814)* 

-1.0732 
(0.1376)* 

-1.0502 
(0.1345)* 

-1.1122 
(0.1600)* 

AR(2) -0.7059 
(0.1648)* 

-0.7154 
(0.1711)* 

-0.7950 
(0.2393)* 

-0.7835 
(0.2289)* 

-0.9277 
(0.4697)*** 

AR(3) -0.5564 
(0.2289)** 

-0.5788 
(0.2331)** 

-0.6979 
(0.2779)** 

-0.7026 
(0.3028)** 

-0.7124 
(0.6792) 

AR(4) -0.1045 
(0.2259) 

-0.0922 
(0.2253) 

-0.1186 
(0.2411) 

-0.1173 
(0.2673) 

-0.2111 
(0.5616) 

AR(5) -0.2261 
(0.1938) 

-0.2183 
(0.1837) 

-0.1586 (0.1293) -0.1838 
(0.1533) 

-0.1726 
(0.2686) 

MA(1) 0.9947 
(19.5982) 

1.0224 
(3597.454) 

1.6482 
(348.9982) 

1.5765 
(1809.741) 

3.8023 
(38.7632) 

MA(2) 1.0374 
(29.1866) 

1.0389 
(7495.929) 

1.5668 
(639.5976) 

1.5084 
(3756.320) 

5.6062 
(106.0534) 

MA(3) 0.1244 
(1.2595) 

0.1072 
(1265.214) 

0.5181 
(259.1005) 

0.4978 
(2314.620) 

3.7984 
(105.1063) 

MA(4) 0.2649 
(8.9001) 

0.2238 
(3336.921) 

0.1606 
(104.4686) 

0.1990 
(1222.698) 

0.9978 
(38.1204) 

dSC 1.66*10-8 
(7.60*10-9)** 

5.94*10-9 
(1.57*10-8) 

-4.79*10-9 
(8.29*10-9) 

-6.58*10-9 
(9.72*10-9) 

7.95*10-9 
(3.63*10-9)*** 

dGE  -8.80*10-9 
(1.47*10-8) 

-3.12*10-8 
(8.24*10-9)* 

-3.27*10-8 
(1.01*10-8)* 

-1.78*10-8 
(2.67*10-9)* 

dEC   4.89*10-8 
(1.15*10-8)* 

4.58*10-8 
(1.24*10-8)* 

3.24*10-8 
(9.32*10-9)* 
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dPerGNP    -1.67*10-7 
(3.36*10-7) 

5.78*10-7 
(2.05*10-7)** 

dPolitics     0.0024 
(0.0013) 

AIC -6.404747 -6.360604 -6.556854 -6.499201 -7.448706 

Remark : *Significant Level at α = 0.01, **Significant Level at α = 0.05,***Significant Level at α = 0.10 
 
Table 4 (Continue) 

Variable Model 16 Model 17 Model 18 Model 19 

C -0.0114 
(0.0082) 

 -0.0455 
(0.0752) 

 -0.0445 
 (0.0420) 

0.0182 
(0.0292) 

AR(1) -1.2920  
(0.2219)* 

 -1.0852 
 (0.3064)* 

 -1.1865 
 (0.3100)* 

 -1.1718 
 (0.3166)* 

AR(2) -0.9727 
(0.2435)* 

 -0.6461 
 (0.4300) 

 -0.7825 
 (0.3670)*** 

 -0.7602 
 (0.3821)*** 

AR(3) -0.6465 
 (0.2623)** 

 -0.3898 
 (0.4660) 

 -0.4797 
 (0.3920) 

 -0.4628 
 (0.3984) 

AR(4) -0.1325 
 (0.2337) 

  0.0707 
 (0.4354) 

 -0.0054 
 (0.3798) 

0.0080 
(0.3828) 

AR(5)  -0.0256 
 (0.1609) 

  0.0426 
 (0.2681) 

0.0224 
 (0.2578) 

0.0268 
(0.2565) 

MA(1)   3.8301 
 (1.2868)** 

  3.7890 
 (39.2571) 

3.7891 
(41.6128) 

3.7889 
(41.2598) 

MA(2)   5.6592 
 (1.8163)** 

  5.5775 
 (114.5896) 

5.5784 
(118.8920) 

5.5776 
(119.9220) 

MA(3)   3.8280 
 (1.3704)** 

  3.7796 
 (116.1860) 

3.7811 
(119.7251) 

3.7800 
(121.3976) 

MA(4)   0.9988 
 (0.7125) 

  0.9948 
 (40.4732) 

0.9955 
(42.1568) 

0.9950 
(42.4296) 

dSC -3.34*10-7 
(2.12*10-7) 

  6.87*10-9 
 (2.40*10-9)** 

 6.20*10-9 
 (2.25*10-9)** 

  6.28*10-9 
 (2.28*10-9)** 

dGE -1.31*10-8 
(6.37*10-9)*** 

  8.10*10-7 
 (1.35*10-6) 

 -1.45*10-8 
 (1.12*10-8) 

 -1.48*10-8 
 (1.15*10-8) 

dEC 2.56*10-8 
(1.58*10-8) 

   3.39*10-8 
 (3.34*10-8) 

4.21*10-7 
(3.79*10-7) 

  2.95*10-8 

 (3.15*10-8) 
dPerGNP 4.94*10-7   5.54*10-7  5.22*10-7  -6.66*10-6 
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(1.40*10-7)*  (2.66*10-7)***  (2.95*10-7)  (8.14*10-6) 
dPolitics 0.0013 

(0.0011) 
  0.0013 
 (0.0014) 

 0.0013 
 (0.0012) 

0.0013 
(0.0013) 

Dummy -0.0053 
(0.0067) 

  0.0340 
 (0.0739) 

0.0310 
(0.0437) 

 -0.0313 
 (0.0235) 

Dummy dSC 3.39*10-7 
(2.10*10-7) 

   

Dummy dGE  -8.27*10-7 
(1.34*10-6) 

  
 

Dummy dEC   -3.92*10-7 
 (4.07*10-7) 

 

Dummy dperGNP    7.19*10-6 
(7.89*10-6) 

AIC -7.612082 -7.620392 -7.653751 -7.651154 

Remark : *Significant Level at α = 0.01, **Significant Level at α = 0.05,***Significant Level at α = 0.10 
จากตารางที่ 4 เมื่อทดลองใส่ตัวแปร X อ่ืนๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารทั่วไป 

(dGE)การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านเศรษฐกิจ (dEC) การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านการบริการชุมชน
และสังคม (dSC)การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (dPerGNP) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีสิทธิทาง
การเมือง (dPolitics) และตัวแปรหุ่น (Dummy) เข้าไปพิจารณาร่วมด้วยในแบบจ าลอง ARIMA(5,1,4) พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีสิทธิทางการเมืองในช่วงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (Dummy dPolitics) ให้ผลการทดสอบที่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (Significant) จึงไม่น าไปใส่ ในแบบจ าลอง ดังนั้น สรุปได้ว่าแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา
งานวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบจ าลองที่ 18 เนื่องจากเป็นแบบจ าลองที่ให้ค่าสถิติ AIC ที่ต่ าที่สุด นั่นคือ -7.653751ซึ่งน ามา
สร้างสมการ ARIMAX ได้ดังนี้ 
 

∆GINI  =  – 0.0445– 1.1865dGINIt−1 – 0.7825dGINIt−2 – 0.4797dGINIt−3 
– 0.0054dGINIt−4+0.0224dGINIt−5 + (6.20 ∗ 10−9)dSC 
     –(1.45 ∗ 10−8)dGE + (4.21 ∗ 10−7)dEC+ (5.22 ∗ 10−7)dPerGNP 
 + 0.0013dPolitics + 0.0310Dummy- (3.92 ∗ 10−7)DummydEC 
 + 3.7891dεt−1 + 5.5784dεt−2+ 3.7811dεt−3 + 0.9955dεt−4 

 

 จากสมการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของ
ประเทศไทยได้ดังนี้ 
 ตัวแปรแรก การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านการบริการชุมชนและสังคม(dSC) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 6.20*10-9 หมายความว่า เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่แล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
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รายจ่ายด้านการบริการชุมชนและสังคม (dSC) 1 หน่วย จะท าให้สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI) 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 6.20*10-9 หน่วย กล่าวคือหากรัฐบาลมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริการชุมชนและสังคม(SC) เปลี่ยนแปลงไป1 ล้านบาท จะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (GINI) 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.0000000062 หน่วยตัวแปรที่สอง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารทั่วไป (dGE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
(dGINI) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติตัวแปรที่สาม การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านเศรษฐกิจ (dEC)มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI)อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติตัวแปรที่สี่ การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (dPerGNP) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติตัวแปรที่
ห้า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีสิทธิทางการเมือง (dPolitics) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติตัวแปรที่หกวิกฤติเศรษฐกิจที่ก าหนดอยู่ใน
รูปตัวแปรหุ่น (Dummy) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
(dGINI) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรที่เจ็ด 
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลใช้จ่ายไปในช่วงเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ (Dummy dEC) 
นั้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (dGINI) อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติดังนั้น หากปรับค่าโดยใช้หน่วยเป็นล้านล้านบาทแล้วจะสามารถแสดงความหมายของตัวแปรอิสระที่
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ว่า เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ หากรัฐบาลมีการใช้
จ่ายงบประมาณด้านการบริการชุมชนและสังคม(SC) เปลี่ยนแปลงไป 1 ล้านล้านบาท จะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคของรายได้ (GINI) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  0.062จุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและ มีความยั่งยืน
นั้น รัฐบาลและส านักงบประมาณควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมทางด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากร เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชากรให้สอดคล้องกับโอกาสในการสร้างรายได้และเอ้ือต่อการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐในโครงการ
ด้านการบริการชุมชนและสังคมให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอาทิเช่น การใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน การส่งเสริมการแพทย์ให้มีความทั่วถึง การให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษาให้
ได้มาตรฐานที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ถูกหลักอนามัยการพัฒนาด้านเคหะและชุมชน การส่งเสริมชุมชน
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยในการศึกษาวิจัยเชิงลึก      
ในครั้งถัดไปนั้น ควรมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้และง่ายต่อการศึกษาท าความเข้าใจต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลการวัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการตามความต้องการของนายจ้าง กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และ
ธุรกิจบริการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล จ านวน 300 ราย ซึ่งได้มาจากสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของบัณฑิตตาม
ความต้องการของนายจ้าง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ คือ (1) องค์ประกอบด้านความรู้  พิจารณาจาก 4 
ตัวบ่งชี้ คือ องค์ความรู้ในศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เครื่องมือการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) 
องค์ประกอบด้านทักษะ พิจารณาจาก 6 ตัวบ่งชี้ คือ ทักษะด้านการจัดการ การแก้ปัญหาและการวิจัย ความคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม (3) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 
พิจารณาจาก 5 ตัวบ่งชี้ คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม คุณธรรมและจริยธรรม แรงจูงใจในตนเอง
และการบริหารจัดการตนเอง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโมเดลการวัดที่พัฒนาขึ้น

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2/df=1.83, CFI=0.93, RMSEA=0.045, SRMR=0.041) ค่าความเชื่อมั่นเชิง
โครงสร้างของมาตรวัดมีค่ามากกว่า 0.74 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้มีค่ามากกว่า 0.61 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ การค้าสมัยใหม่ หลักสูตร 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop indicators and a scale for measuring the 
competencies of modern trade and service innovation graduates according to the requirements of 
employers. The samples were 300 entrepreneurs of modern trade and service sector in Songkhla, 
Phatthalung, Trang, Nakhonsrithammarat and Satul province by the multi-stage sampling.  The research 
tools were a specialist interview form and questionnaires. The second order confirmatory factor 
analysis was performed to determine the construct validity by using LISREL. The results indicated 
that the graduate’s competency indicators consisted of 3 factors covering 15 indicators. (1) 
Knowledge factors were measured using 4 indicators: body of knowledge, business environment, 
management tools, technology and innovation. (2) Skill factors were measured using 6 indicators: 
management skill, problem solving and research, creativity, communication, teamwork and 
multicultural adjustment. (3) Attribute factors were measured using 5 indicators: organization and 
social rules, morality and ethics, self-motivated and self-management, personality and human 
relations, and social responsibility. The measurement model had a good fit with the empirical data 

(2/df=1.83, CFI=0.93, RMSEA=0.045, SRMR=0.041). The reliability of the construct higher than 0.74 and the 
average variance extracted higher than 0.61  
Keywords: competency, modern trade, curriculum 
 

ค าน า 
การจัดการศึกษามีความซับซ้อน ทุกองค์ประกอบมีความส าคัญที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหมด หลักสูตรถือเป็น

องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากหลักสูตรก าหนดเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรวม จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพของผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากหลักสูตร ปัญหาที่แสดงถึงความด้อยคุณภาพของการศึกษาและระบบการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ ความด้อยคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีคุณภาพต่ าลงจนน่าวิตก รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันที่อยู่ใน
ระดับต่ า ไม่ได้มาตรฐานสากล จึงน าไปสู่ความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการหรือแนวทางที่
หลากหลาย และแนวทางหนึ่ งคือการปรับปรุงหรือการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
(Competency-Based Education) (เฉลิมชัย, 2562) 

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จึงควรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ และที่ส าคัญคือหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการท างาน การใช้ชีวิต 
และการแก้ปัญหา ดังนั้น คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพทาง
วิชาการเพียงมิติเดียวเท่านั้น ต้องมีมุมมองด้านความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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(Stakeholders) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบองค์รวม  จึงร่วมกัน
พัฒนาการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance หรือเกณฑ์ AUN-QA ซึ่ง
เริ่มต้นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าความต้องการเหล่านี้ ไปสู่การสร้างเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes: ELOs) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการที่ขับเคลื่อนหลักสูตร ทั้งการออกแบบหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Asean University Network, 2015) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง ใช้แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็น
หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การค้าปลีกและทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based 
Economy) ทั้งนี้ การออกแบบหลักสูตรดังกล่าวจ าเป็นต้องส ารวจมุมมองและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
นายจ้างที่มีต่อสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตามแนวทางของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) เพ่ือให้ได้บัณฑิต
ที่มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลการวัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามความต้องการ
ของนายจ้าง 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความตรง และความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและการวัดสมรรถนะ  
 McClelland (1973) กล่าวว่า สมรรถนะคือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้
ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ขณะที่อาภรณ์ (2548) 
กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึงความสามารถหรือศักยภาพ ซึ่งเป็นตัวก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ (Knowledge: K) ทักษะ (Skill: S) และคุณลักษณะ (Attributes: A) ซึ่ง
งานวิจัยฉบับนี้อาศัยการวัดสมรรถนะจาก 3 องค์ประกอบดังกล่าว โดยองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือ
สิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่
ได้รับจากการและเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา ขณะที่
องค์ประกอบด้านทักษะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการงาน 
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และทักษะด้านเทคนิคเฉพาะ ส าหรับองค์ประกอบด้านคุณลักษณะเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก เจตคติ ทัศนคติ 
และแรงจูงใจ 
 แนวคิดเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ )Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับ
คุณวุฒิ ซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่
ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Domains of 
Learning) ซึ่งของประเทศไทยมีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) ด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) (ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2558) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยของอลงกต และคณะ (2560) ซึ่งศึกษา
คุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์ตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขต
จังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยของสัมฤทธิ์ (2560) ซึ่งศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม งานวิจัยของปัญจา และคณะ (2557) ซ่ึงศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ งานวิจัยของสุกัญญา (2558) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตสู่
ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ผู้วิจัยได้น ามา
เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาคัดเลือกตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิต  
ตรวจสอบกรอบแนวคิดเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนในศาสตร์ด้านการค้าสมัยใหม่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และศิษย์เก่า โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ขอข้อสนับสนุนและค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิต และได้ข้อสรุปแบบวัดสมรรถนะของบัณฑิต 
ซ่ึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ คือ (1) องค์ประกอบด้านความรู้  พิจารณาจาก 4 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ความรู้
ในศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เครื่องมือการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (2) องค์ประกอบด้านทักษะ 
พิจารณาจาก 6 ตัวบ่งชี้ คือ ทักษะด้านการจัดการ การแก้ปัญหาและการวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การ
ท างานเป็นทีม และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม (3) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ พิจารณาจาก 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและสังคม คุณธรรมและจริยธรรม แรงจูงใจในตนเองและการบริหารจัดการ
ตนเอง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดัง Figure 1 
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Figure 1 Conceptual Framework 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนากรอบแนวคิดและแบบวัดสมรรถนะของบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของบัณฑิต ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยของ
นักวิชาการหลายท่าน แล้วได้คัดเลือกตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิต ส่วนขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิด
เบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนในศาสตร์ด้านการค้าสมัยใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ และศิษย์เก่า โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอข้อสนับสนุนและค าแนะน า
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิต และได้ข้อสรุปแบบวัดสมรรถนะของบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ และ 15 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังที่น าเสนอไปแล้วในขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย และขั้นตอน
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ที่ 3 สร้างและพัฒนาแบบวัดสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าว 
โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง และความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยเป็นนายจ้างซึ่งอยู่ในสถานประกอบการประเภทธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ ซึ่ง
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของนายจ้างหรือผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดล าดับ
แรก ที่มีบัณฑิตของหลักสูตรท างานอยู่มากที่สุด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล ตามล าดับ โดย
ได้มาจากสุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย ซึ่งตามเกณฑ์ของ Hair, et al. (2010) เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์
ที่ต้องการประมาณค่าในโมเดล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ ส าหรับการสุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งเริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) โดยแบ่งนายจ้างออกเป็น 5 กลุ่ม ตามพ้ืนที่จังหวัดๆ ละ 60 ราย และในแต่ละจังหวัดก าหนดโควตาจ านวน
ตัวอย่างนายจ้างของแต่ละประเภทธุรกิจ แบ่งเป็นนายจ้างของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนายจ้างของธุรกิจบริการ  
ประเภทละเท่าๆ กัน จ านวน 30 ราย หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกให้ได้จ านวนตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 4 ราย ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการค้าสมัยใหม่ และรับรู้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรผ่านโครงการและกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ 
แบบสัมภาษณ์ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิต จ านวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม
ส าหรับการวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตอีก โดยแบ่งเป็น 2 ตอน กล่าวคือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง และตอนที่ 2 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 45 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาของข้อค าถาม
ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ และ 15 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 3 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัด
สมรรถนะของบัณฑิต และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด  ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยพิจารณาจากค่าดัชนี  IOC และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency of Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ      ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ส่วนตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของระดับสมรรถนะของบัณฑิตด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) สั มประสิ ทธิ์ การกระจาย  (Coefficient of Variation) ความเบ้ 
(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) เพ่ืออธิบายลักษณะการกระจายของตัวแปร โดยใช้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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SPSS for Windows และตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความตรงหรือความสอดคล้องของโมเดลการวัดสมรรถนะของ
บัณฑิตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 68.5) อายุอยู่ในช่วง 45-49 ปี (ร้อยละ 41.5) การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 65.5) ต าแหน่งเป็น
หุ้นส่วนกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจ (ร้อยละ 37.5) มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่าง 11-15 ปี (ร้อยละ 
35.7) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของกิจการ พบว่า เป็นธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค
บริโภค (ร้อยละ 68.5) ส่วนธุรกิจบริการเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และคลังสินค้า (ร้อยละ 38.4)  

ส าหรับผลการวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตตามมุมมองของผู้ประกอบการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก 
โดยค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้ง 3 องค์ประกอบ (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) มีค่าอยู่ระหว่าง 3.85-4.35 เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า สมรรถนะด้านทักษะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสมรรถนะด้านความรู้ และด้าน
คุณลักษณะ ตามล าดับ ส าหรับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละตัวบ่งชี้สามารถเรียงตามล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 10 
ล าดับแรก คือ องค์ความรู้ในศาสตร์ ทักษะด้านการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือการ
จัดการ การแก้ปัญหาและการวิจัย แรงจูงใจในตนเองและการบริหารจัดการตนเอง คุณธรรมและจริยธรรม การท างาน
เป็นทีม และบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ 
 
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดสมรรถนะของบัณฑิต  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่าสถิติ χ2/df = 1.83 นั่นคือ ค่าไคสแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวัด มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนค่าเข้าใกล้หนึ่ง (CFI=0.93, GFI=0.94) และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษมี
ค่าเข้าใกล้ศูนย์ (RMR=0.041, RMSEA=0.043) ซึ่งค่าสถิติดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าโมเดลการวัดความสามารถทาง
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ขณะเดียวกันค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของ
มาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 0.74 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance 
Extracted) มากกว่า 0.61 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al., 2010) หรือกล่าวง่ายๆ คือ ตัวแปรแฝงที่น ามาพัฒนาเป็นโมเดลในการวัด
ความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในจังหวัดสงขลาของการวิจัยนี้ รวมถึงข้อค าถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปร
สังเกตได้มีความเหมาะสม 
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จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์โมเดลแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง 3 องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) กับ 15 ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรสังเกตได้) ตามกรอบแนวคิด  พบว่า ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 15 ตัวนี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.67-0.84 ซึ่งตัว

บ่งชี้ที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ องค์ความรู้ในศาสตร์ (β = 0.90) รองลงมา คือ ทักษะการจัดการ และ

ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีค่าน้ าหนักเท่ากัน (β = 0.86) รายละเอียดดัง Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 The second order confirmatory factor analysis 
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สรุปและการอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ ตาม

มุมมองของนายจ้างหรือสถานประกอบการ พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญหรือมีค่าน้ าหนักสูงสุด คือ องค์ประกอบด้าน
ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ส าคัญหรือมีค่าน้ าหนักสูงสุด คือ องค์ความรู้
ในศาสตร์ ทักษะด้านการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือการจัดการ การแก้ปัญหาและ
การวิจัย แรงจูงใจในตนเองและการบริหารจัดการตนเอง คุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ ทั้งนี้ สามารถอภิปรายได้ว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม คือ การมีทักษะในการ
น าความรู้ไปบูรณาการกับการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงการแก้ปัญหาหรือ
การค้นหาค าตอบด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานของรัตติกาล ละเต็บซัน และสิริภักตร์ ศิริโทร (2555) ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที่
ท างานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้ที่เรียนเก่ง” แต่ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ในงานที่ตนท า ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าท างานใน
ยุคปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency Based Recruitment and Selection) กล่าวคือ ให้
ความส าคัญกับบุคคลที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมท างานให้กับองค์กร (สุภาวดี, 2557) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: 
ELOs) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) และการ
ออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ (Backward Design) โดยน ำเอำสมรรถนะที่พึงประสงค์ หรือ ELOs ดังกล่ำวมำเป็น
กรอบในกำรออกแบบหลักสูตร กำรก ำหนดโครงสร้ำงและรำยวิชำในหลักสูตร กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน รวมถึงการวัดและประเมินผู้เรียน ว่าได้บรรลุ ELOs ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยผลการเรียนรู้ดังกล่าว จะต้อง
ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา (Specific Learning Outcomes) ซึ่งได้แก่องค์ประกอบด้านความรู้และทักษะ 
รวมถึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning Outcomes) ซึ่งจากผลการวิจัยคือองค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะ ทั้งนี้ หากผู้เรียนบรรลุ ELOs ดังกล่าว ย่อมท าให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (กรอบ TQF) และเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกอ้อยของเกษตรกร บ้านหนองลาด ต าบลหนองลาด อ าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ประกอบอาชีพปลูกอ้อย ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่  40 – 200 ไร่ 
จ านวน 5ราย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่พร้อม
ให้ข้อมูลประกอบการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกอ้อยของเกษตรกรโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกของข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทน โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั้ง 5 ราย มีต้นทุนรวมเฉลี่ย29,448.99บาทต่อไร่ 
และค่าใช้จ่ายในการขายเฉลี่ย543.59 บาทต่อไร่ ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยจ านวน 434 ไร่ มีผลผลิตอยู่ที่ 25.47 
ตันต่อไร่เมื่อเกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่าย ท าให้เกษตรกรมีก าไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่1,120.60บาทต่อไร่ และก าไรสุทธิ
โดยเฉลี่ยเท่ากับ577.01 บาทต่อไร่จากผลการศึกษาท าให้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่ต้องการปลูกอ้อยรายใหม่ไม่ควรซื้อ
เครื่องจักรในช่วงเริ่มเพาะปลูก เนื่องจากต้นทุนหลักจากการศึกษาเป็นต้นทุนที่สืบเนื่องมาจากเครื่องจักร เป็นผลท าให้
เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่สูงเกินความจ าเป็น และขาดสภาพคล่องในการจัดการกระแสเงินสด 
ค าส าคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน,การปลูกอ้อย 
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Abstract 
 A study of cost and return on investment in sugarcane farms of farmers at ban nonglat, 
nonglat sub-district, Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon. Who work in planting sugarcane, which is 
small farmers with area size from 40 - 200 rai, totaling 5 people because the sample group selected 
by the study, it was a sample group that was ready to provide information for the study. This study 
aimed to study information about the cost and return of the farmers’ investment in sugarcane 
cultivation. We used in the study was an in-depth interview with cost and return data. The period of 
study is August to October 2020. The results showed that 5 sugarcane farmers had an average cost 
of 29,448.99 baht per rai and the average cost of sales of 543.59 baht per rai. As a result, farmers 
had an average gross profit of 1,120.60 baht per rai and an average net profit of 577.01 baht per rai. 
Those who wish to grow new sugarcane farmers should not buy a machine at the start of 
cultivation. Since the main cost of the study is the cost of machinery. Finally, farmers have to bear 
costs that are higher than necessary and lack of liquidity in managing cash flows. 
Keywords: Costs, Return, Sugarcane Cultivation. 
 

บทน า 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เหมาะสมกับการ

เพาะปลูก มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ
ของโลกโดยประเทศไทยผลิตน้ าตาลทรายได้มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ประเทศบราซิล (มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2562)ซ่ึงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้า
ประเภทน้ าตาลอยู่ที่ 1.1%(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563)ซึ่งมีอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักที่
ส าคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล โดยอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ประเทศไทยมี
พ้ืนที่ปลูกอ้อยประมาณ 12 ล้านไร่ผลผลิตประมาณ 130 ล้านตันต่อปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 10 ตันต่อไร่ (ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2562) นับว่าต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อจ ากัดที่ท าให้ผลผลิตอ้อยของไทยต่ านั้น 
ปัญหาหลักมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโดยอาศัยน้ าฝนและขาดการจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ปลูกอ้อยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการน้ า ดิน และปุ๋ย รวมทั้งการก าจัดศัตรูอ้อย จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น 
พบว่าผลผลิตของอ้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมสองประการที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการน้ า และ
ปัจจัยเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของปุ๋ย(ศิลา จ าเนียรสุข, 2562) และอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่เป็นปัญหากระทบต่อการ
ผลิตของเกษตรกร คือ ต้นทุนโดยรวมของการผลิตอ้อยที่สูงและผลผลิตต่อไร่ต่ า ท าให้ก าไรคงเหลือต่อไร่มีไม่มากนัก 

การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดเพ่ือหาต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรที่ปลูกอ้อยรายย่อย
ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองลาด ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้สนใจลงทุน



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1005 
 

เพาะปลูกอ้อย และเพ่ือน าเสนอค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปลูกอ้อย รวมถึงผลตอบแทนและ
ก าไรจากการขายอ้อยต่อไร่ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่ขั้ นตอนการ
เตรียมดิน จนเสร็จสิ้นการขาย 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร 
2. ศึกษาผลตอบแทนการปลูกอ้อยของเกษตรกร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกอ้อยของเกษตรกรบ้านหนองลาด ต าบลหนองลาด อ าเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนของการปลูกอ้อยแบบใช้ท่อนพันธุ์อ้อย ตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายอ้อย รวมทั้งศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนปลูกอ้อย และ
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ที่พร้อมและยินดีให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาการศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 5ราย 
โดยมีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกอ้อยอยู่ระหว่าง 40 – 200 ไร่ 
 

ขั้นตอนการผลิตอ้อย 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยอ้อยเป็นพืชวงศ์ POACEAE วงศ์เดียวกับ ไผ่ หญ้าและ

ธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และข้าวบาร์เลย์ มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในล าต้นอ้อยที่น ามาใช้ท า
น้ าตาลมีปริมาณซูโครสประมาณ17 – 35%ชานอ้อยที่ถูกบีบเอาน้ าอ้อยออกไปแล้ว สามารถน ามาใช้ท ากระดาษ 
พลาสติก เป็นเชื้อเพลิง และอาหารสัตว์ ส่วนกากน้ าตาล ที่แยกออกจากน้ าตาลในระหว่างการผลิต สามารถน าไปหมัก
เป็นเหล้ารัมได้ (ศิลา จ าเนียรสุข, 2562) 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตและจ าหน่ายอ้อย 
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การเตรียมดิน 
1.การไถ ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยไถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไถลึกอย่างน้อย 20 นิ้ว หรือมากกว่า 

จะช่วยให้รากหยั่งลึก แข็งแรงเจริญเติบโตดี สะดวกในการเก็บเกี่ยวถ้าชั้นล่างเป็นดินดานต้องใช้ไถระเบิดดินดานก่อน
การปลูก 

2.การปรับระดับพ้ืนที่ จะช่วยป้องกันน้ าท่วมขัง คือ การไถหน้าดินมากองรวมกัน แล้วปรับระดับดินให้ได้ระดับ 
จึงค่อยเกลี่ยหน้าดินให้เสมอทั่วทั้งแปลง 
การเตรียมพันธุ์อ้อยและเตรียมท่อนพันธุ์ 

ท่อนพันธุ์ที่ดีต้องมีตาที่สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ อย่างน้อยท่อนละหนึ่งตา โดยทั่วไป เกษตรกรผู้ปลูก
อ้อยใช้ท่อนพันธุ์ที่มี 2 ตา แต่ถ้าใช้ท่อนที่มี 3 ตา จะให้ผลดีกว่าทั้งในด้านความงอก และการเจริญเติบโต โดยเฉพาะใน
ระยะแรก ชาวไร่โดยทั่วไปมักจะขาดความระมัดระวังเรื่องท่อนพันธุ์ ท าให้ความงอกต่ า  
การปลูกอ้อย 

1.แรงงานคน วางพันธุ์อ้อยเป็นล า โดยใช้ล าเดี่ยววางซ้อนกัน ครึ่งล าหรือสองล า คู่ตามลักษณะการแตกกอของ
พันธุ์อ้อยที่ใช้ 

2.ใช้เครื่องจักรปลูก ปลูกได้ทั้งแบบแถวเดี่ยวและแถวคู่ การปลูกแถวเดี่ยวใช้ระยะแถว 1.4 – 1.5 เมตร (ใช้กับ
อ้อยที่แตกกอมาก) การปลูกแถวคู่ ใช้ระยะระหว่างแถวคู่ 1.4 – 1.5 เมตร ระยะในคู่แถว 20 – 30 เซนติเมตร (ใช้กับ
อ้อยที่แตกกอน้อย) 
การใส่ปุ๋ย 

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก โดยเน้นปุ๋ยไนโตรเจน กับปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอาย ุ3 – 4 เดือน เน้นปุ๋ยไนโตรเจน กับปุ๋ยโพเทสเซียม อัตรา 50 – 100 กิโลกรมัต่อไร่ 
ในกรณีที่อ้อยเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร ให้ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 โดยเน้นปุ๋ยไนโตรเจน และการให้ปุ๋ยทุกครั้ง ควรให้

ขณะดินมีความชื้น และใส่โดยการฝังกลบ 
การก าจัดวัชพืช 

ต้องก าจัดวัชพืชแบบบูรณาการ เช่น สารก าจดัวัชพืช เครื่องมือ แรงงาน โดยให้มีวัชพืชหลงเหลือในแปลงน้อย
สุด วัชพืชในช่วงแรก 0 – 5 เดือน มีผลกระทบต่ออ้อยอย่างมาก ไม่ควรปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งขันกับอ้อยในแปลงปลูก
นานเพราะในระยะที่หน่ออ้อยเพ่ิงเริ่มเกิด หากมีวัชพืชมาก อ้อยจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่เพราะถูกแย่งน้ าและอาหาร 
หลังจากนั้นการแตกกอจะมีน้อยและอาจมีผลต่อการย่างปล้อง เพราะฉะนั้นเมื่อปลูกอ้อยเสร็จ ควรฉีดพ่นสารคลุม
วัชพืชทันที ส าหรับการก าจัดวัชพืชครั้งต่อไป ต้องก าจัดวัชพืชยังเล็ก ต้องใช้แรงงานคนดายหญ้าหรือใช้เครื่องจักรไถ
พรวนระหว่างร่องปลูก 
การให้น้ า 
 1.การให้น้ าด้วยวิธีน้ าราด 
 การให้น้ าด้วยวิธีน้ าราด เนื่องจากอ้อยปลูกเป็นร่อง การให้น้ าราดจึงท าได้โดยง่ายโดยการปล่อยน้ าเข้าตาม
ร่องอ้อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าและท าทันทีหลังปลูกเสร็จ โดยการให้น้ าครั้งต่อไปจะให้น้ าก็ต่อเมื่ออ้อยแสดงอาการขาดน้ า 
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 2.การให้น้ าอ้อยด้วยวิธีน้ าหยด 
การให้น้ าอ้อยด้วยวิธีน้ าหยด เป็นการให้น้ าอ้อยที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย ๆ จุด บนผิวดินหรือบริเวณราก โดย

ผิวดินจะเปียกเฉพาะตรงจุดที่ให้น้ าเท่านั้น ท าให้ประสิทธิภาพในการให้น้ าสูงมาก เนื่องจากสูญเสียน้ าจากการระเหย
น้อย ท าให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยมากกว่าการให้น้ าแบบอ่ืน ๆ ในปริมาณน้ าที่เท่ากัน การให้น้ าแบบหยดมีต้นทุนที่สูงใน
การติดตั้งระบบและปัญหาต่าง ๆ เช่น น้ าอุดตันท่ีหัวปล่อยน้ า 
 3.การให้น้ าอ้อยด้วยวิธีอาศัยน้ าฝน 
 การให้น้ าอ้อยด้วยวิธีอาศัยน้ าฝน จะต้องปลูกในช่วงก่อนฤดูฝนเพ่ือที่ให้อ้อยได้รับน้ าฝนในการเจริญเติบโต ซึ่ง
เป็นการลดต้นทุนในการให้น้ า แต่เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการก าจัดวัชพืช 
การสร้างแนวป้องกันไฟ 

สร้างเพ่ือป้องกันไฟลุกลามจากแปลงข้างเคียง เช่น 1) การสร้างถนนรอบแปลงอ้อย 2)ปลูกพืชอายุสั้นที่ขอบ
หัวแปลงหรือรอบ ๆ แปลง 3) กวาดใบออกรอบ ๆ แปลงกว้างประมาณ 6 – 10 เมตร หลังตัดอ้อยเข้าโรงงานหรือใช้
ปลูกท าพันธุ์ 4) ปลูกอ้อยหรือตัดอ้อยให้ได้อายุ ช่วงต้นหีบรีบตัดอ้อย แล้วคลุกใบหรือราดน้ าวีแนส 
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย 
 1.แรงงานคนการเก็บเกี่ยวอ้อยส่วนใหญ่เป็นการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน จะท าการเผาอ้อยหรือเรียกว่าอ้อย
ไฟไหม้ ก่อนเก็บเกี่ยวเพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บเก่ียวโดยจะตัดโคนและยอดแล้ววางรวมกันเป็นกองขั้นตอนต่อไปเป็นการล า
เรียงอ้อยขึ้นรถบรรทุกโดยใช้รถคีบ คีบอ้อยขึ้นรถบรรทุกเพ่ือขนส่งไปโรงงาน 
 2.รถตัดอ้อยการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถตัดจะด าเนินการโดยใช้รถตัดและรถบรรทุกวิ่งควบคู่กันไป โดยรถตัดจะ
ตัดยอดและตัดโคน จากนั้นจะถูกสับเป็นท่อนล าเรียงผ่านสายพานโดยจะมีพัดลมพัดแยกสิ่งสกปรกออกก่อนที่จะถูกส่ง
ขึ้นรถบรรทุกเพ่ือขนส่งไปโรงงาน 
การจ าหน่าย 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (2563) ได้ก าหนดการซื้อขายอ้อยตามค่าความหวานเริ่มใช้
ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2535/36 เป็นต้นมา โดยก าหนดให้ซื้อขายอ้อยตามคุณภาพความหวานวัดเป็น ซี.ซี.เอส. 
(Commercial Cane Sugar: C.C.S.) ซึ่งหมายความว่า ราคาอ้อยจะผันแปรไปตามคุณภาพหรือความหวาน ดังนั้น 
หากอ้อยมีความหวานมาก คือมีค่า ซี.ซี.เอส. สูง ชาวไร่อ้อยจะได้รับราคาอ้อยสูงขึ้นด้วย 

วิธีการค านวณราคาอ้อย  
         ราคาอ้อย = รายได้ส่วนที่ 1 + (รายได้ส่วนที่ 2 X ค่า ซี.ซี.เอส. ที่ได้)+รายได้จากกากน้ าตาล 
         รายได้ส่วนที่ 1 = รายรับจากการขายน้ าตาลที่คิดตามน้ าหนัก (สัดส่วน ร้อยละ 40) 
         รายได้ส่วนที่ 2 = รายรับจากการขายน้ าตาลที่คิดตามค่าความหวาน (สัดส่วน ร้อยละ 60) 
เกษตรกรที่สนใจปลูกอ้อย ต้องท าการเลือกท าเลพ้ืนที่ปลูกเพ่ือท าการเตรียมดินส าหรับการปลูก โดยการไถ

เตรียมดินให้พร้อม ในขณะที่เตรียมดินต้องท าการเตรียมพันธุ์อ้อยและเตรียมท่อนพันธุ์ที่มีตาน้อยท่อนละหนึ่งตา ใน
ขั้นตอนการปลูกสามารถเลือกได้ว่าจะปลูกด้วยคนหรือเครื่องจักร ในการใส่ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับอายุของอ้อยและการ
เจริญเติบโตของอ้อย การก าจัดวัชพืชควรท าในช่วง 0 – 5 เดือนแรก ส่วนการให้น้ านั้นสามารถให้ได้ 3 วิธี คือ วิธีน้ า
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ราด, วิธีน้ าหยด และวิธีอาศัยน้ าฝน เกษตรกรต้องสร้างแนวป้องกันไฟเพ่ือป้องกันไฟลุกลามจากแปลงข้างเคียง ในส่วน
ของการเก็บเกี่ยวสามารถใช้ได้ทั้งแรงงานคนและเครื่องจักร เมื่อขนส่งไปขายก าหนดให้ซื้อขายอ้อยตามคุณภาพความ
หวาน 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน 
เดชา อินเด(2547) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ต้นทุน” หมายถึง“มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องเสียไปเพ่ือให้

ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยมูลค่าที่เสียไปนั้นจะต้องสามารถวัดค่าได้เป็นหน่วยเงินตรา และมูลค่าที่เสียไปนั้นอาจ
ต้องเสียไปในทันที” ซึ่งพรรณนิภา รอดวรรณะ(2560) ให้ค าจ ากัดความของต้นทุนเพ่ิมเติมว่า “ต้นทุน” หมายถึง
“รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ โดยอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือการให้บริการหรือการ
ก่อหนี้ ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุนที่วัดค่าเป็นตัวเงินได้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ” ดังนั้น จึง
สามารถสรุปได้ว่า “ต้นทุน” หมายถึง เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ต้นทุนจากวัตถุดิบ ต้นทุนจากแรงงาน ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายการผลิต โดยมูลค่านั้น
จะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา โดยมีหลักฐานในการเกิดต้นทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจท าให้เกิดการลดลงใน
สินทรัพย์หรือเพ่ิมข้ึนในหนี้สิน 
วิธีการเก็บรวบรวมต้นทุน 
 วิธีการเก็บรวบรวมต้นทุนมีหลายวิธีตัวอย่างเช่น วิธีต้นทุนจริงหรือเรียกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นการ
ค านวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต โดยต้องมี
หลักฐานที่ชัดเจน แน่นอน มีความเชื่อถือได้ , วิธีต่อมา คือ วิธีต้นทุนปกติ ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงจริง 
ค่าแรงงานทางตรงจริง และค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรร โดยกิจการไม่สามารถค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจาก
ปัญหาที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต้องรอให้รายการเกิดก่อนจึงจะได้ข้อมูล จึงมีการประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต
ไว้ล่วงหน้าหรือที่เรียกกันว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนมาตรฐาน 
คือต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผน และควบคุมต้นทุนในการด าเนินงาน โดยหลักการของต้นทุนมาตรฐานจะเป็นประโยชน์โดยการน าเอาข้อมูล
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ถ้ามีความแตกต่างกัน ให้พิจารณาว่าเป็นผลต่างที่น่า
พอใจ หรือไม่น่าพอใจ แล้วน าผลต่างนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีต้นทุนจริง 
เนื่องจากระหว่างการศึกษาผู้ศึกษาสามารถรวบรวมต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตได้ครบถ้วนจากการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการสัมภาษณ์เกษตรกรถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นมาแล้วตามรอบการปลูก 1 
ครั้ง ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายที่น ามาค านวณต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง และเหมาะสมซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาท าการศึกษา 
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนคือ สิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน เช่น ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและก าไร 

ดังที่ นภาพร นิลาภรณ์กุล(2551) ได้ให้ค าจัดความของ “ผลตอบแทน”คือ “สิ่งที่พึงได้รับจากการน าเงินไปลงทุน 
สามารถวัดในรูปของมูลค่าเงินหรืออัตราผลตอบแทน ทางปฏิบัติการลงทุนอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับมูลค่าของเงินที่
เพ่ิมขึ้น เรียกว่า“ก าไร” แต่เมื่อการลงทุนนั้นได้รับมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า เรียกว่า “ขาดทุน”” และ วรภัทร จิตร
ไพศาลศรี(2558)ยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน (Benefits) ของการลงทุน หมายถึง 
มูลค่าของ สินค้า หรือบริการที่ผลิตได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางอ้อมและ
ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน ผลตอบแทนทางตรงคือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซึ่งหมายถึง มูลค่าของสินคา้ และบริการที่
ผลิตได้โดยตรงจากการลงทุน นอกจากนี้ยังหมายถึงการประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายจากที่เคยมีอยู่เดิมผลตอบแทน
ทางอ้อมคือ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรง นอกจากนี้ยังรวมถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนด้าน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น โครงการนั้นอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
ก่อให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่และผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตนคือ ผลตอบแทนที่ไม่
สามารถ ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และการกระจายรายได้ให้
มีความยุติธรรมมากขึ้น เป็นต้น 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วรภัทร จิตรไพศาลศรี (2558) ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอ้อยแบบเผาและไม่เผาอ้อย

ก่อนการเก็บเกี่ยวตามชุดดินในจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต และรูปแบบชุด
ดินในการปลูกอ้อยของเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอ้อย ภายใต้รูปแบบ
การจัดการแบบเผาใบและไม่เผาใบอ้อยตามลักษณะของดินที่แตกต่างกันในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีการเผาใบอ้อยได้ผลก าไรสูงสุดใน 3 ชุดดิน ตามล าดับ ดังนี้ ชุดดินวังสะพุงให้ผลก าไรเฉลี่ย
เท่ากับ 6,831.01 บาทต่อไร่ ชุดดินวังไหให้ผลก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 5,943.44 บาทต่อไร่ และชุดดินเชียงคานให้ผลก าไร
เฉลี่ยเท่ากับ 5,679.82 บาทต่อไร ส่วนเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่มีการเผาใบอ้อยได้ผลก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ชุดดิน
ตามล าดับ ดังนี้ ชุดดินเชียงคานให้ผลก าไรสุทธิเฉลี่ยก าไรเท่ากับ  4,553.71 บาทต่อไร่ ชุดดินทับพริกให้ผลก าไรสุทธิ
เฉลี่ยเท่ากับ 2,329.72 บาทต่อไร่ และชุดดินวังสะพุงให้ผลก าไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 2,043.14 บาทต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า
การปลูกอ้อยในชุดดินที่มีการเผาใบอ้อย ให้ผลก าไรสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าชุดดินที่ไม่เผาใบอ้อยทั้ง 6 ชุดดิน เป็นผลเนื่องจาก
ต้นทุนด้านแรงงานในการเก็บเก่ียวอ้อยต่ ากว่าในพ้ืนที่ที่ไม่มีการเผาใบอ้อย 

AlemdarTuna (2010) ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพทางเทคนิคของ
การผลิตนมวัวของกิจการขนาดเล็ก ในภูมิภาค Cukurovaประเทศตุรกี โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ 
การศึกษาประสิทธิภาพของเกษตรกรที่ผลิตนมรายย่อยในภูมิภาค Cukurovaหาปัจจัยที่อธิบายถึงความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพของเกษตรกรและให้ค าแนะน า ได้ท าการรวบรวมข้อมูลท าการศึกษาในกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่งเก็บ
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รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สอบถามเพ่ื อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งต่อการผลิตน้ านมที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ธัญพืช หญ้าอาหารสัตว์แห้ง ต้นทุนแรงงานสัตวแพทย์
และต้นทุนอ่ืน ๆ ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า หนึ่ง
ในสามของเกษตรกรที่ผลิตนมมีต้นทุนสูงมากกว่าราคาขาย สรุปได้ว่าในระยะสั้นประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงได้โดย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมโดยไม่ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในระยะยาวควรเสริมโครงสร้าง เช่นแนะน าพันธุ์
วัวที่สามารถผลิตน้ านมได้ปริมาณมาก 

J.E. Ewuziem (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกขิงในเขตระบบ
นิเวศทุ่งหญ้าสะวันนาของประเทศไนจีเรีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกขิง ได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรในรัฐ Kaduna เขตระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนาของประเทศไนจีเรียในช่วง
ฤดูปลูกปี2010และปี 2011 โดยก าหนดอัตราส่วนต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกขิง การปลูกขิงประมาณ 6 ไร่ 1 
งาน โดยการรวบรวมข้อมูลต้นทุนและปัจจัยการผลิต ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะด าเนินการโดยใช้งบก าไรขาดทุน
เพ่ือก าหนดผลตอบแทนขั้นต้น ต้นทุนการผลิตรวมก าไร และอัตราส่วนต้นทุนผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการเพาะปลูกขิงในพ้ืนที่ คือ 6,775,725 ดอลลาร์นามิเบียผลตอบแทนขั้นต้นเท่ากับ 1,382,482 ดอลลาร์นา
มิเบีย นอกจากนี้ยังได้รับอัตราส่วนต้นทุนผลตอบแทนเท่ากับ 2.04 ต่อ 6 ไร่1 งาน ซึ่งการส ารวจพบว่าการท าไร่ขิงใน
ทุ่งหญ้าสะวันนาในประเทศไนจีเรียจะส่งผลให้เงินลงทุนอยู่ที่ 2.04 เท่าของเกษตรกร ในปัจจัยต่างๆต้นทุนแรงงาน 
(50.579%) และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก (30.38%) มีส่วนท าให้ต้นทุนผันแปรทั้งหมดของการปลูกสูงขึ้น  

 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

1.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  
1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารต าราและสืบค้นข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทุนและ

ผลตอบแทนเพ่ือสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 8 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1ศึกษาลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกอ้อย 
ตอนที่ 3ศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตอ้อย 
ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ตอนที่ 5 ศึกษาข้อมูลด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 
ตอนที่ 6 ข้อมูลด้านรายได้ในการปลูกอ้อย 
ตอนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกอ้อย 
ตอนที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

1.2น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ และขอค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้ได้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ถูกต้องเหมาะสม 
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1.3น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงเสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ตามรายละเอียดข้างต้น 
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ที่ได้รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดยการบรรยายสรุป หรือใช้ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ในการ
อธิบายประกอบการศึกษา 

2.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มา
ค านวณหาต้นทุน ผลตอบแทน และก าไร ทีเ่กษตรกรได้รับเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกอ้อยของเกษตรกร บ้าน
หนองลาด ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงผู้
ศึกษาไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดังนี้ 

การศึกษาต้นทุนในการลงทุนปลูกอ้อย 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 ปี ของเกษตรกรบ้านหนองลาด อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 ราย ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ใน
การปลูกอ้อย 40–200 ไร่ โดยการศึกษาต้นทุนในการปลูกอ้อยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเภทของต้นทุนเป็น ค่าวัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรายละเอียดค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 

รายการ 
ต้นทุนการปลูกอ้อยแต่ละราย (บาท) รวม 

(บาท) 
เฉลี่ย/ไร่ 
(บาท) 1 2 3 4 5 

ค่าวัตถุดิบทางตรง 
1. ค่าพันธุ์อ้อย 90,000 300,000 90,000 66,000 105,000 651,000 1,500.00 

รวม 90,000 300,000 90,000 66,000 105,000 651,000 1,500.00 
ค่าแรงงานทางตรง 
1. การเตรยีมดิน 108,000 432,000 111,600 66,000 147,000 864,600 1,992.17 
2. การเตรยีมพันธุ์ปลูก 30,600 138,000 21,600 15,800 25,200 231,200 532.72 
3. การปลูกและการ 

ซ่อมอ้อย 
 

36,000 
 

600,000 
 

12,000 
 

132,000 
 
- 

 
780,000 

 
1,797.24 

4. การใส่ปุ๋ย - - - - - - - 
5. การฉีดยาปราบวัชพืช 

และศัตรูพืช 
 
- 

 
- 

 
- 

 
19,800 

 
- 

 
19,800 

 
45.62 

6. การให้น้ า - - - - - - - 
7. การด้ายหญ้า - - - - - - - 
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8. การเก็บเกี่ยว 414,000 1,380,000 414,000 303,600 483,000 2,994,600 6,900.00 
รวม 588,600 2,550,000 559,200 537,200 655,200 4,890,200 11,267.75 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
1. ค่าปุ๋ย 223,200 1,160,000 292,500 169,400 441,000 2,286,100 5,267.51 
2. ค่ายาปราบวัชพืชและ 

ศัตรูพืช 
 
- 

 
- 

 
- 

 
30,900 

 
- 30,900 71.20 

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใน 
การเตรียมดิน 3,600 12,000 3,600 2,600 4,200 26,000 59.91 

4. ค่าน้ ามันเชื้อในการ 
    ขนส่งพันธุ์อ้อย - - - - - - - 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใน 
การใส่ปุ๋ย 7,200 14,000 7,200 5,300 8,400 42,100 97.00 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใน 
การปลูก 3,600 12,000 3,600 2,600 4,200 26,000 59.91 
7. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ในการฉีดยาปราบ 
วัชพืช และศัตรูพืช - - - - - - - 

8. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
ในการให้น้ า - - - - - - - 

9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการด้ายหญ้า 5,400 17,600 3,600 2,600 4,200 33,400 76.96 

10. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการเก็บเกี่ยว 9,000 30,000 9,000 6,600 15,000 69,600 160.37 

11. ค่าเสื่อมราคา 
อุปกรณ ์ 718,164 798,825 1,851,939 - 925,125 4,294,053 9,894.13 

12. ค่าเช่าท่ีดิน 60,000 150,000 45,000 12,000 70,000 337,000 776.50 
13. ค่าซ่อมแซม 22,400 - 8,300 - 42,000 72,700 167.51 
14.ค่าเครื่องสูบน้ า 3,100 - - - - 3,100 7.14 
15. ค่าอุปกรณ์ส่งน้ า - - 2,300 - 2,500 4,800 11.06 
16. ค่าเครื่องพ้นยามือ 

โยก - - 2,800 - - 2,800 6.45 
17.ค่าเครื่องพ้นยา 

มอเตอร ์ 950 - 1,000 2,400 - 4,350 10.14 
18.ค่าเครื่องใส่ปุ๋ย - - - - 300 300 0.70 
19.ค่าจอบ 50 150 100 600 400 1,300 3.00 
20.ค่าพร้า - - - - 300 300 0.70 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรายละเอียดค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต (ต่อ) 

รายการ 
ต้นทุนการปลูกอ้อยแต่ละราย (บาท) รวม 

(บาท) 
เฉลี่ย/ไร่ 
(บาท) 1 2 3 4 5 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (ต่อ) 

21.ค่ามีดตัดอ้อย 2,500 - 250 360 1,200 4,310 9.91 
22.ค่าถังผสมยา - - - 550 - 550 1.27 

รวม 1,059,164 2,194,575 2,231,189 235,910 1,518,825 7,239,663 16,681.25 
ต้นทุนรวม 1,737,764 5,044,575 2,880,389 839,110 2,279,025 12,780,863 29,448.99 
ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 60 200 60 44 70 434  
ต้นทุนรวมเฉลี่ย/ไร่ 28,962.73 25,222.88 48,006.48 19,070.68 32,557.50 29,448.99  

จากตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนรวมเฉลี่ยของเกษตรกรทั้งหมด เท่ากับ 29,448.99บาทต่อไร่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ
ทางตรงเฉลี่ยรวม 1,500.00บาทต่อไร่ค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ยรวม11,267.75บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ย
รวม 16,681.25บาทต่อไร่ซึ่งจากการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่าค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์ ค่าปุ๋ย และค่าเช่าที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายหลักโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่9,894.13, 5,267.51 และ 776.50บาทต่อ
ไร่ ตามล าดับและในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงพบว่าค่าแรงจากการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยรว ม
6,900.00 บาทต่อไร่ เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสุดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าวัตถุดิบทางตรง พบว่าค่าใช้จ่ายมีอยู่เพียงหนึ่ง
ประเภท คือ ค่าพันธุ์อ้อย ซึ่งสามารถคิดเฉลี่ยรวมต่อไร่ เท่ากับ1,500.00 บาทต่อไร่ 

จากการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับผลผลิต และผลตอบแทนของการปลูกอ้อย 
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรายละเอียดผลผลิต และผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อย 

เกษตรกร 
ผลผลิตอ้อย 

ขนาดพื้นที ่ ผลผลิตรวม ผลผลิต/ตัน/ไร ่ ราคาจ าหน่าย/ตัน มูลค่ารวม 

(ไร่) (ตัน) (ตัน/ไร่) (บาท/ตัน) (บาท) 

รายที่ 1 60 1,080 18 1,200 1,296,000 

รายที่ 2 200 6,000 30 1,200 7,200,000 

รายที่ 3 60 1,380 23 1,200 1,656,000 

รายที่ 4 44 1,056 24 1,200 1,267,200 

รายที่ 5 70 1,540 22 1,200 1,848,000 

รวม 434 11,056 117 1,200 13,267,200 

เฉลี่ย/ไร่ 86.80 25.47 25.47 1,200 30,569.59 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลผลิต และผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยซึ่งผลการวิเคราะห์ผลผลิต 
และผลตอบแทนการปลูกอ้อย พบว่าผลผลิตเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยต่อครั้งของเกษตรกร 5 ราย จ านวนไร่รวม434 ไร่ มี
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ผลผลิตรวมอยู่ที่11,056 ตัน ซึ่งสามารถเฉลี่ยได้ 25.47ตันต่อไร่ และรายได้จากการผลิตรวมอยู่ที่ 13,267,200 บาท 
สามารถเฉลี่ยได้ 30,569.59 บาทต่อไร่โดยพบว่าเกษตรกรรายที่ 2เป็นผู้ที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวนมากที่สุด และมี
ผลผลิต และผลตอบแทนจากการจ าหน่ายอ้อยมากที่สุด 
ตารางท่ี 3ตารางสรุปการเปรียบเทียบรายได้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายต่อราย 

รายละเอียด 
เกษตรกร 

รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 4 รายที่ 5 

รายได ้  1,296,000  7,200,000  1,656,000  1,267,200  1,848,000 
ต้นทุน           
 วัตถุดิบทางตรง  (90,000)  (300,000)  (90,000)  (66,000)  (105,000) 
 ค่าแรงงานทางตรง  (588,600)  (2,550,000)  (559,200)  (537,200)  (655,200) 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต  (1,059,200)  (2,194,600)  (2,227,600)  (235,900)  (1,518,800) 

ก าไร (ขาดทุน)ขั้นต้น  (441,800)  2,155,400  (1,220,800)  428,100  (431,000) 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย  (21,600)  (120,000)  (27,600)  (21,120)  (30,800) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (463,400)  2,035,400  (1,248,400)  406,980  (461,800) 

จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงการสรุปการเปรียบเทียบรายได้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายต่อราย พบว่า 
เกษตรกรที่มีก าไรสุทธิ คือ เกษตรกรรายที่ 2มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,035,400.00บาท และเกษตรกรรายที่ 4 มีก าไรสุทธิ 
เท่ากับ406,980 บาท ส่วนเกษตรกรรายอ่ืนพบว่าเกิดผลขาดทุนสุทธิจากการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรรายที่ 3 เกิดผล
ขาดทุนสุทธิสูงสุด เท่ากับ 1,248,400.00บาท, เกษตรกรรายที่1 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ463,400 บาท และเกษตรกรราย
ที่ 5 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 461,800.00บาทตามล าดับ จะเห็นได้ว่าตัวแปรหลักที่ท าให้เกษตรกรได้ก าไรหรือขาดทุน คือ 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าแรงงานทางตรง 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1ตารางแสดงรายละเอียดค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายใน
การผลิต, ตารางที่ 2ตารางแสดงรายละเอียดผลผลิต และผลตอบแทนของเกษตรกรปลูกอ้อยและตารางที่ 3ตารางสรุป
การเปรียบเทียบรายได้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายต่อราย ท าให้ผู้ศึกษาได้แสดงรายการสรุปการเปรียบเทียบ
รายได้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขาย เฉลี่ยต่อไร่ ดังตารางที่ 4 ซี่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 4ตารางสรุปการเปรียบเทียบรายได้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขาย เฉลี่ยต่อไร่ 

รายละเอียด การผลิตอ้อยต่อคร้ัง(บาทต่อไร่) 
รายได ้   30,569.59 
ต้นทุน    
 วัตถุดิบทางตรง 1,500.00   
 ค่าแรงงานทางตรง 11,267.75   
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต 16,681.25  29,448.99 
ก าไรขั้นต้น   1,120.60 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย   543.59 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ   577.01 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1015 
 

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปการเปรียบเทียบรายได้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขาย เฉลี่ยต่อไร่ ของการปลูก
อ้อยต่อครั้งของเกษตรกร 5 ราย พบว่า มีรายได้รวมเฉลี่ย30,569.59 บาทต่อไร่ ต้นทุนรวมเฉลี่ย29,448.99บาทต่อไร่ 
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย1,500.00 บาทต่อไร่ค่าแรงงานทางตรงเฉลี่ย11,267.75บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายใน
การผลิตเฉลี่ย16,681.25บาทต่อไร่ท าให้เกษตรกรมีก าไรขั้นต้นเฉลี่ยรวมอยู่ที่1,120.60บาทต่อไร่ เมื่อน ามาหัก
ค่าใช้จ่ายในการขายเฉลี่ย543.59 บาทต่อไร่ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโดยรวมแล้วเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีก าไรสุทธิ
คงเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 577.01บาทต่อไร่ 

 
สรุปผลและอภิปรายการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยของเกษตรกรบ้านหนองลาด 
ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
เกษตรกรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จ านวน 5 ราย ขนาดพ้ืนที่การปลูกอ้อยขนาด40 – 200 ไร่ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่มี
ต้นทุนรวมสูงที่สุด คือ เกษตรกรรายที่  2 จ านวน 5,044,575.00บาทรองลงมา คือ เกษตรกรรายที่  3 จ านวน 
2,880,389.00บาท, เกษตรกรรายที่ 5 จ านวน 2,279,025.00บาท, เกษตรกรรายที่ 1 จ านวน 1,737,764.00บาท และ
เกษตรกรรายที่ 4จ านวน 839,110.00บาท ตามล าดับ โดยเกษตรกรที่มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด คือ เกษตรกรราย
ที่ 3 จ านวน 48,006.48บาทต่อไร่รองลงมา คือ เกษตรกรรายที่ 5จ านวน 32,557.50 บาทต่อไร่, เกษตรกรรายที่ 1 
จ านวน 28,962.73บาทต่อไร่ , เกษตรกรรายที่  2 จ านวน 25,222.88บาทต่อไร่ และเกษตรกรรายที่  4 จ านวน 
19,070.68 บาทต่อไร่ ซึ่งในส่วนของผลตอบแทนของเกษตรกรต่อราย พบว่า เกษตรกรที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด คือ 
เกษตรกรรายที่ 2 มีก าไรสุทธิ 2,035,400.00บาท และเกษตรกรรายที่ 4 มีก าไรสุทธิ 406,980.00บาทโดยผลตอบแทน
เฉลี่ยของเกษตรกร5 รายในการปลูกอ้อยต่อครั้งต่อไร่ พบว่า เกษตรกรมีก าไรสุทธิเฉลี่ย 577.01 บาทต่อไร่ 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มีการน าเสนอโดย ชุลีพร กุศลคุ้ม 
และกาญจนา เศรษฐนันท์(2555) ที่พบว่า ต้นทุนรวมของชาวไร่อ้อยรายย่อยในการเพาะปลูกเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งปัญหาหลักของชาวไร่อ้อยรายย่อย คือ ปัญหาด้านแรงงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากร โดยแนวโน้มการพัฒนาเพ่ือให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยมีผลก าไรตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากจะเน้นใน
เรื่องบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ควรมุ่งเน้นในส่วนของการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และจ านวนการไว้ตออ้อยให้มากขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพพ้ืนที่นั้น ๆและยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของวรภัทร จิตรไพศาลศรี(2558) ที่ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยของเกษตรกรรายใหญ่ และ
เกษตรกรรายย่อย พบว่า เกษตรกรรายใหญ่มีก าไรเฉลี่ยมากกว่าเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ า
กว่าเกษตรกรรายย่อย เช่น ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ หรือค่าแรงงานในการเตรียมดิน เมื่อหารเฉลี่ยต่อไร่ของการ
ปลูกอ้อยท าให้เกษตรกรรายใหญ่มีต้นทุนที่ต่ ากว่า รวมถึงผลผลิตที่ได้ต่อไร่สูงกว่าเกษตรกรรายย่อยซึ่งจากการศึกษา
เพ่ิมเติมจากผลการศึกษาของธิติยา ค านนท์ (2558) ซ่ึงได้มีการศึกษาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการปลูก และผลตอบแทน
จากการปลูกอ้อยโรงงานโดยการขายอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกอ้อยโรงงาน
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โดยการขายอ้อยสดสูงกว่าการขายอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากน้ าหนักต่อไร่ของอ้อยไฟไหม้น้อยกว่าอ้อยสด ราคาที่รับซื้อต่อ
ตันก็น้อยกว่าอ้อย  

จากผลการวิเคราะห์ และผลการศึกษา ท าให้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายใหญ่นั้นจะมีต้นทุนใน
การปลูกอ้อยต่ ากว่าเกษตรผู้ปลูกอ้อยรายย่อย ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งนั้นมาจากต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการผลิต 
โดยมีค่าใช้จ่ายหลักอยู่ที่ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย และค่าเช่าที่ดินของเกษตรกร จึงเป็นผลท าให้เกษตรกรรายใหญ่มี
ผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยสูงกว่าเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น เกษตรกรผู้ที่ต้องการปลูกอ้อยรายใหม่จึงยังไม่ควรซื้อ
เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูง หรือเครื่องจักรหลายประเภท ในช่วงเริ่มแรกของการเพาะปลูก เนื่องจากต้นทุนหลักจาก
การศึกษาเป็นต้นทุนที่สืบเนื่องมาจากเครื่องจักร และเกษตรกรผู้ที่ต้องการปลูกอ้อยรายใหม่ควรมีการค านึงถึงการ
เปรียบเทียบราคาของปุ๋ย และค่าเช่าพ้ืนที่ในการเพาะปลูก เนื่องจากผลของการศึกษานั้นพบว่า เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ย และค่าเช่าพ้ืนที่เพาะปลูกที่แตกต่างกัน จนอาจเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญที่เป็นการเพ่ิมต้นทุนของการปลูกอ้อย ซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่สูง อาจท าให้เกษตรกร
ขาดสภาพคล่องในการจัดการกระแสเงินสด และส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนจากการลงทุนปลูกอ้อย 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 1.เกษตรกรไม่มั่นใจในการตอบค าถาม เนื่องจากข้อมูลบางประเภทไม่มีการจดบันทึกไว้ 
 2.การนัดพบเพ่ือเข้าไปสัมภาษณ์เกษตรกรท าได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรมีงานเกษตรประจ าที่ต้องท า จึงท าให้
ต้องใช้ระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.ในการศึกษาครั้งนี้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ ากว่า 5,000 บาท จะไม่น าไปคิดค านวณค่าเสื่อมราคา แต่จะคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายการผลิตอ่ืน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจดบันทึกหรือไม่มีแนวทางในการบริหารสินทรัพย์อย่างชัดเจน และไม่
มีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
 1.ควรมีการคิดต้นทุนและผลตอบแทนแยกเป็นตออ้อยในแต่ละปี เนื่องจากว่าตออ้อยในแต่ละปีมีการให้
น้ าหนักและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน 
 2.ควรศึกษาวิธีเพาะปลูกอ้อยก่อนเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้ละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบถามผู้ให้ข้อมูลได้ตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาและพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปลูกอ้อย หรือแนวทางการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการขาย ต่อจากการศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกอ้อย โดยแบ่งประเภทของเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อยอย่างชัดเจน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาอิทธิพลของการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET100) ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 74 บริษัท ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ประกอบการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของผู้
ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการตรวจสอบ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับรายการคง
ค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการเจริญเติบโตของบริษัทเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ศึกษาได้ใช้แบบจ าลองการหา
รายการคงค้างของ The Jones Model ในการหารายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพก าไรของกิจการ ดังนั้น หากผู้สนใจต้องการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ รายการคง
ค้าง หรือคุณภาพก าไร ควรมีการค านึงถึงปัจจัยด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนผู้ถือ
หุ้นสถาบัน และการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ประเภทอ่ืน เพ่ือให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าคุณภาพ
ของข้อมูลกิจการที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ จะมีความเหมาะสมเมื่อผู้สนใจมีการน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อไป 
ค าส าคัญ การก ากับดูแลกิจการทีดี่, คุณภาพก าไร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Abstract 
 The study of the influence of good corporate governance on profit quality, a case study of 
listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET100), aims to study the relationship and 
influence of good corporate governance principles for listed companies, 2014 2017 that affect the 
profit quality of The study sample consisted of 74 listed companies on the Stock Exchange of 
Thailand (SET100) Year 2019, which the study used descriptive analysis, correlation analysis.  And 
multiple regression analysis Study The study found that the return of shareholders, the proportion 
of audit committee members and the proportion of institutional shareholders are factors that have 
a similar influence on the outstanding items, which have been statistically significant in 
management's discretion.  And the growth of the company was a factor that had a statistically 
significant influence in the direction of the accrual items.  The study used The Jones Mode's accrual 
model to find the accrual items, which use management's discretion to reflect the profit quality of 
the entity.  Therefore, if interested parties want to consider the items related to corporate 
governance, outstanding items or profit quality, the shareholder's return factor should be taken into 
account.  Audit Committee Proportion Institutional Equity and the company's growth, along with 
other types of analysis, to further ensure the quality of publicly disclosed corporate information.  It 
will be appropriate when the interested person has the information to be analyzed further. 
Keywords: Good Corporate Governance, Earning Quality, Stock Exchange of Thailand 

 
บทน า 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละระบบไม่คงที่ ได้แก่ การส่งออกและการท่องเที่ยว ที่เผชิญกับปัญหาทั้งภายในและต่างประเทศที่ชะลอตัวลง
เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลง และผลกระทบจากนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน รวมถึงมาตรการตอบโต้ทางการค้าและภาษีจากประเทศต่าง ๆ 
ส่งผลให้การส่งออกและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวลง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง , 2562) หลายบริษัทใน
ประเทศไทยได้ระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสร้างฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดีให้แก่กิจการ โดยจะ
สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานออกมาในรูปแบบของงบการเงิน ดังนั้น งบการเงินจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับบุคคลหลายฝ่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เจ้าหนี้ ใช้เพ่ือดูเสถียรภาพ
ทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนกับกิจการ ใช้เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในการจัดสรรทรัพยากรการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือประเมินความสามารถของกิจการและตัดสินใจลงทุน 
เป็นต้น (ทิพย์ธัญญา, 2560) 
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การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงเป็นการด าเนินธุรกิจที่มีระดับการแข่งขันที่สูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ธุรกิจต้องมีการบริหารงานให้มีผลการด าเนินงานที่ดี และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจด้วยความกดดันที่
เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้มุ่งหวังให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการของบริษัทมีการพัฒนาและ
ยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ิมยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของ
ตลาดทุนไทย ซึ่งการปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานทางด้าน
การเงินของบริษัทจดทะเบียนอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2563) ทั้งนี้ ตัว
เลขที่ปรากฏในงบการเงินยังสามารถสะท้อนความเป็นจริงของฐานะของบริษัท และแสดงถึงก าไรของบริษัทที่มีคุณภาพ 
โดยผู้ใช้งบการเงินมีการวิเคราะห์คุณภาพก าไรด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป บ้างใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ซึ่งคุณภาพก าไรมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานที่ต้องการ
ค้นหาว่าหลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหรือต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (วราภรณ์ สิงห์แก้วสืบ, 2560) 

 ดังนั้น การก ากับดูแลกิจการมีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร ท าให้ทราบว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินการของกิจการที่ประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ให้เจริญเติบโตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีเงินทุนที่เพียงพอ (นิรมล แก้วพิกุล , 2554) โดย
แหล่งเงินทุนที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกิจการเกิดจากการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ ท าให้ข้อมูลทางการเงินที่มีการ
เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญอันดับต้น ๆ ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้
ทราบว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยคัดกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระดับหนึ่ง และลดความ
เสี่ยงในการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการวัดคุณภาพก าไร ยังใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียกับ
กิจการในการน าไปใช้เป็นข้อสังเกต หรือข้อควรระวังประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณะของบริษัท 
(กฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา, 2559) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. ศึกษาอิทธิพลของการก ากับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลอย่างไรต่อคุณภาพก าไรของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 2. เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ ในการน าปัจจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลของกิจการเพ่ิมเติม 
 3. ผลการศึกษาคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ
เลือกลงทุนในบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือมีการเปิดเผยข้อมูลก าไรที่มีคุณภาพ 

 
การตรวจสอบเอกสาร 

ทฤษฎีตัวแทน 
 แนวคิดของ Jensen & Meckling (1976) ที่เสนอว่าความสัมพันธ์ของทฤษฎีตัวแทนเกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถบริหารงานได้เพียงล าพัง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีตัวแทนในการบริหารงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่มีอ านาจ คือ ผู้ถือหุ้น (ตัวการ) และฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจในการบริหารงาน คือ ฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ผู้บริหาร (ตัวแทน) ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานและส่งมอบผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หาก
ผู้บริหารท างานอย่างเต็มความสามารถ และได้ผลการด าเนินงานตรงตามความต้องการของผู้ถือหุ้น  โดยไม่เอา
ผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของผู้ถือหุ้นมาเป็นของตนเองก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสุดกับบริษัท ในทางกลับกันการ
บริหารงานผ่านตัวแทน ก็ก่อให้เกิดการขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เช่นกัน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความขัดแย้งกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาจากการเป็นตัวแทน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าว อาจน าไปสู่ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน และน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท าให้กิจการ
ต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปัญหาที่ส าคัญในการบริหารงาน คือ การตรวจสอบการท างานของตัวแทน โดย
ผู้บริหารนั้นกระท าได้ยาก เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง และใช้เวลาค่อนข้างมาก ผู้ถือหุ้นสามารถใช้การตรวจสอบการ
บริหารงาน คือ ผู้ถือหุ้นมีอ านาจที่จะก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทผ่านการออกเสียงในที่ประชุม  เป็นต้น 
(ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2555) 
  
แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลหรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส าคัญต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะจะแสดงให้เห็นการ
ด าเนินงานและกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และน าไปสู่ความมั่นคง
เจริญก้าวหน้ากล่าวโดยสรุป คือการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่กิจการ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2555) 
 ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย ทั้งการสร้างผลตอบแทน
ให้กับกิจการ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทางด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และยังต้องค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในปี 2560 เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงปัญหาในปัจจุบัน ตลาด
หลักทรัพย์จึงได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น าไปปฏิบัติ 
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เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มี 8 หลักปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร  
 ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
  หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
  หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
  หลักปฏิบัติ 4 สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
  หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
  หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
  หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
  หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย  
 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นทฤษฎีที่มีการมองในมุมมองของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย 
โดยผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ภายใต้มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจะระบุกลุ่มของผู้ส่วนได้เสียที่ส าคัญที่สุด และจะบริหารความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส าคัญอาจรวมถึงเจ้าหนี้ผู้ซึ่ง
ควบคุมทรัพยากรที่บริษัทได้มาเพ่ือให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายหรือลูกค้าซึ่งบริษัทได้มาและขายไปซึ่งสินค้า
และบริการ และหน่วยงานทางกฎหมายซึ่งอาจก าหนดข้อบังคับท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายมีความส าคัญต่อบริษัทไม่เหมือนกันและส่งผลกระทบต่อ บริษัทแตกต่างกัน ดังนั้น  ผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัท
เห็นว่ามีความส าคัญจะได้รับการตอบสนองต่อความต้องการก่อนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน โดยหนทางหนึ่งที่จะตอบสนอง
ความต้องการได้คือการเปิดเผยข้อมูล เช่นบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะบอกกล่าวถึงกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียบางกลุ่มที่มีความสนใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมว่าการด าเนินงานของบริษัทค านึงถึงผลกระทบทางสังคม
เสมอ (จอมขวัญ รัช-ตะวรรณ, 2549) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร 

เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1930 โดยมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการ
วิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานที่ต้องการค้นหาว่าหลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหรือต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ( Intrinsic 
Value) มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ตามแนวคิดนี้ จะสามารถตรวจสอบยืนยันได้จากการวิเคราะห์งบการเงินของ
กิจการอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันบการซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ ากว่า
มูลค่าตลาดในขณะนั้น แนวคิดคุณภาพก าไรเกิดจากความจ าเป็นที่ผู้วิเคราะห์จะต้องเปรียบเทียบก าไรของแต่ละกิจการ
และตระหนังถึงความมีคุณภาพก าไรของแต่ละกิจการ เมื่อมีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในการวัดคุณภาพก าไร ผู้
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วิเคราะห์ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขในงบก าไรขาดทุนเท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญ โครงสร้างทางการเงินสภาพ
คล่องทางการเงิน ความพร้อมของแหล่งเงินทุนตลอดจนโครงสร้างค่าใช้จ่ายด าเนินงานของกิจการ  ด้วยการวิเคราะห์
คุณภาพก าไรท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินตลอดจนประเมินงบการเงินนั้นได้มีการตกแต่งตัวเลข
ในงบการเงินหรือไม่ เพ่ือป้องกันการตัดสินใจลงทุนอย่างผิดพลาดในกิจการที่มีการตกแต่งตัวเลข และข้อมูลจากแนวคิด
ของคุณภาพก าไรท าให้ลักษณะของก าไรที่มีคุณภาพแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์คุณภาพก าไร 
ควรพิจารณาถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินร่วมกัน (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549) 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
จากการศึกษาวรรณกรรมในอดีต ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ก าไร ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าจะพบความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างปัจจัยการก ากับดูแลกิจการกับคุณภาพก าไร จึงท าให้ผู้
ศึกษาพิจารณาเลือกตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 

- การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (NMS) 

- วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการ (MV) 

- ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

- สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบ (PAC) 

- ความเป็นอิสระของกรรมการ (AUS) 

- อายุของประธานฝ่ายบริหาร (AOP) 

- การเจริญเติบโตของบริษัท (GRC) 

- สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน (ONS) 

ตัวแปรตาม 

-  คุณภาพก าไร (EQ) 

 

ตัวแปรควบคุม 

- ขนาดของกิจการ (FSIZE) 

- ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ที่มีการ
ด าเนินงานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 จ านวน 100 บริษัท โดยสามารถพิจารณามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ประกอบการศึกษาครั้งนี้ได้จ านวน 74 บริษัท เนื่องจาก ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีการรวมการศึกษาธุรกิจ
ประเภทสถาบันการเงิน และการธนาคาร บริษัทที่มีการด าเนินงานภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ล้มละลาย และบริษัท
ที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ครบถ้วน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียดของตัวแปรแต่ละประเภท ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรอิสระจากปัจจัยของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อคุณภาพ

ก าไร เพ่ือใช้ในการน าเสนอผลการศึกษา จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร และวิธีใช้ในการวัดค่า แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร สัญลักษณ์ การวัดค่า 
ตัวแปรที่ใช้ประกอบการศึกษา   
1. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ NMS สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อปี 
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมี   
    ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ 
    ก ากับดูแลกิจการ 

MV สัดส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม 

3. ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROE สัดส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
4. สัดส่วนของกรรมการตรวจสอบ PAC สัดส่วนกรรมการตรวจสอบต่อกรรมการทั้งหมด 
5. ความเป็นอิสระของกรรมการ  AUS สัดส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด 
6. อายุของประธานฝ่ายบริหาร AOP อายุของประธานกรรมการบริหาร  
7. การเจริญเติบโตของบริษัท GRC ราคาตลาดต่อหุ้นหารด้วยราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
8. สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน ONS จ านวนผู้ถือหุ้นสถาบันต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
ตัวแปรควบคุม   
1. ขนาดของกิจการ FSIZE ลอการิทึมของสินทรัพย์รวม 
2. ความเสี่ยงทางการเงิน LEV อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
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 ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรตามของการศึกษา สามารถวัดจากรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary 
accruals: DA) โดยใช้แบบจ าลองการหารายการคงค้างของ Jones (1991) เป็นการพัฒนาแบบจ าลองต่อมา จาก
แบบจ าลองของ DeAngelo โดยมีการตั้งสมมติฐานว่ารายการค้างรับค้างจ่ายจากการด าเนินงานปกตินั้นไม่คงที่ ซึ่งเป็น
การลดข้อจ ากัดของ DeAngelo และ Jones ได้เพ่ิมตัวแปรการเปลี่ยนแปลงในยอดรายได้และยอดสินทรัพย์ถาวร เพ่ือ
ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรายการค้างรับค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายการค้างรับค้างจ่ายสินทรัพย์ถาวรและการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ โดยวิธีการเคราะห์นี้มีประสิทธิภาพในการหาค่ารายการคงค้างที่เกิดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารได้ดี  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกแบบจ าลองของ Jones (1991) มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็น
แบบจ าลองที่ความเหมาะสมกับรายการคงค้างซึ่งเกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดค่า
จากแบบจ าลอง ดังนี้ 
 

 
 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อสรุปลักษณะข้อมูลที่ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 74 บริษัท ในเรื่องการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า
ต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา  
 การศึกษาข้อมูลของตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ , วิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการ , ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น, สัดส่วนของ
คณะกรรมการตรวจสอบ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ, อายุของประธานฝ่ายบริหาร, การเจริญเติบโตของบริษัท 
และสัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน ในการศึกษาครั้งนี้ มีการแสดงค่าของสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลไดดั้งตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ   0.00 100.00 34.00 19.00 
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการ 

-3.00 120.00 8.00 13.00 

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น -12.79 49.20 13.66 10.80 

สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ 15.00 75.00 30.00 16.00 

TAi,t

Ai,t-1
=∝ 

1

Ai,T-1
 +β1  

∆REVi,t

Ai,t-1
 +β2  

PPEi.t

Ai,t-1
 +εi,t 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 27.00 67.00 42.00 10.00 

อายุของประธานฝ่ายบริหาร 46 81 66 8.53 

การเจริญเติบโตของบริษัท 0.52 10.81 3.44 2.81 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน 3.00 95.00 48.00 25.00 

 จากตารางที่ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปร โดยจะแสดงให้เห็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 34.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 19.00, วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 13.00, ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.66 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 10.80, สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 16.00, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 10.00, อายุของประธานฝ่ายบริหาร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 8.53, 
การเจริญเติบโตของบริษัท พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.81  และสัดส่วนผู้ถือหุ้น
สถาบัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 48.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 25.00 
 
 การศึกษาข้อมูลของตัวแปรควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ขนาดของกิจการวัดได้จากค่าลอกการทึมของสินทรัพย์
รวม ความเสี่ยงทางการเงินวัดได้จากหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมของกิจการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทของ
อุตสาหกรรมออกเป็น 6 ประเภท โดยในการศึกษาครั้งนี้ มีการแสดงค่าของสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของประเภท
ของอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้ในตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรควบคุม 

ประเภทอุตสาหกรรม ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยของ 

ขนาดของ
กิจการ 

ความเสี่ยง 
ทางการเงิน 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 10 13.51 10.80 0.44 

สินค้าอุตสาหกรรม 2 2.70 10.94 0.50 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 15 20.27 11.04 0.53 

ทรัพยากร 22 29.73 11.56 0.55 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรควบคุม (ต่อ) 

ประเภทอุตสาหกรรม ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยของ 

ขนาดของ
กิจการ 

ความเสี่ยง 
ทางการเงิน 

บริการ 21 28.38 10.36 0.42 

เทคโนโลยี 4 5.41 11.29 0.50 

รวม 74 100 11.33 0.50 

 จากตารางที่ 3 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวแปรควบคุม ประกอบด้วยขนาดของกิจการ และ
ความเสี่ยงทางการเงิน พบว่า ขนาดของกิจการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 11.33 และความเสี่ยงทางการเงินมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
0.50 ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) จ านวนมากที่สุดจ านวน 22 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 29.73 ซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภททรัพยกร รองลงมา คือ อุตสาหกรรมประเภทบริการจ านวน 21 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 28.38 
ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้อยที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
อุตสาหกรรมประเภทสินค้าอุตสาหกรรมจ านวน 2 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ซึ่งหากพิจารณาค่าเฉลี่ยของขนาดของ
กิจการ และค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงทางการเงิน เปรียบเทียบตามประเภทของอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมประเภท
ทรัพยากรนั้น มีขนาดของกิจการและความเสี่ยงทางการเงินสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน (11.56 และ 0.55 
ตามล าดับ) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพก าไร สามารถแสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไร 

 EQ NMS MV ROE PAC AUS AOP GRC ONS FSIZE LEV 

EQ  1.000           
NMS -0.078  1.000          
MV -0.095  0.105  1.000         
ROE  0.123  0.103  0.270**  1.000        
PAC  0.226**  0.190  0.020 -0.012  1.000       
AUS -0.096 -0.130 -0.074 -0.073  0.051  1.000      
AOP  0.056 0.192*  0.160* -0.018 -0.085 -0.022  1.000     
GRC -0.108  0.153  0.286 0.706*** -0.118 -0.072 -0.050  1.000    
ONS  0.154  0.079 -0.134 -0.204** -0.041  0.241**  0.004 -0.112  1.000   
FSIZE  0.095 -0.050 -0.324** -0.221**  0.092  0.248** -0.092 -0.303** 0.488*** 1.000  
LEV  0.087  0.155 -0.394***  0.051 -0.059  0.070 -0.238** -0.031  0.033 0.332** 1.000 

***ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05, * ระดับนัยส าคัญที่ 0.10  
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 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเองมีอยู่หลายคู่ 
แต่ระดับของความสัมพันธ์มีไม่สูงมากนัก สามารถสังเกตได้จากตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุด คือ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) กับการเจริญเติบโตของบริษัท (GRC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.706 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ผู้ศึกษา
สามารถยอมรับได้ และท าให้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และไม่มีผลกระทบต่อการตีความหมายของผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร คือ สัดส่วน
ของกรรมการตรวจสอบ (PAC) โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อคุณภาพก าไร 

Model 
Coefficients 

Std. Error t-value Sig. 
B Beta 

(Constant) -0.042  0.067 -0.622 0.536 
NMS -0.022 -0.146 0.019 -1.153 0.254 
MV -0.022 -0.068 0.043 -0.500 0.619 
ROE  0.002  0.415 0.001  2.464   0.017** 

PAC  0.084  0.233 0.043  1.963  0.054* 

AUS -0.077 -0.182 0.051 -1.497 0.140 
AOP  0.001  0.127 0.001 1.025 0.310 
GRC -0.005 -0.333 0.003 -1.935  0.058* 

ONS  0.054  0.318 0.024  2.228   0.030** 

FSIZE -0.004 -0.116 0.005 -0.751 0.456 
LEV  0.040  0.157 0.037  1.081 0.284 

R2 = 0.234 Adjusted R2 = 0.102 F-value = 1.772 P-value = 0.087  
 ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05, * ระดับนัยส าคัญที่ 0.10 

 จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยของการก ากับดูแลกิจการที่มีผลต่อคุณภาพก าไรจากกลุ่ม
ตัวอย่าง SET100 พบว่า ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) และสัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน (ONS) มีอิทธิพลในทิศทาง
เดียวกับรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.002 และ 0.054 ตามล าดับ และสัดส่วนกรรมการตรวจสอบ (PAC) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับรายการคงค้างซึ่งใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.084 ส่วนการเจริญเติบโตของ
บริษัท (GRC) มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามกับรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีร้อย
ละ 90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.005 แสดงให้เห็นว่า หากกิจการมีปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน (ONS) และสัดส่วนกรรมการตรวจสอบ (PAC) ลดลง และมีการเจริญเติบโตของบริษัทเพ่ิมขึ้น 
จะท าให้รายการคงค้างซึง่ใช้ดุลพินิจของผู้บริหารลดลง และท าให้คุณภาพก าไรของกิจการสูงขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของการก ากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร กรณีศึกษา 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพล
ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับคุณภาพก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้มีการก าหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลของปี 2562 โดยไม่รวมถึงธุรกิจประเภทการเงิน และการธนาคาร 
บริษัทที่มีการด าเนินงานภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ล้มละลาย และบริษัทที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ไม่ครบถ้วน ซึ่งจากการวิเคราะห์ และจัดข้อมูลตามขอบเขตที่ก าหนดแล้ว ท าให้การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาจ านวน 74 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า หากกิจการมีปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น, สัดส่วนกรรมการ
ตรวจสอบ, และสัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบันเพ่ิมขึ้น และกิจการมีการเจริญเติบโตของบริษัทลดลง มีผลท าให้รายการคงค้าง
ซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารสูงขึน้ และท าให้คุณภาพก าไรของกิจการลดลง  
 จากการศึกษาเพ่ิมเติม ท าให้ทราบว่า การที่ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้น อาจเนื่องมาจากแรงกดดันที่ต้องสร้าง
ผลประกอบการที่ดี จะก่อให้เกิดรายการคงค้างเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้คุณภาพก าไรของกิจการลดลง และการที่สัดส่วน
กรรมการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้คุณภาพก าไรของกิจการลดลง ซึ่งมีความสอดคล้องทางผลลัพธ์ของผลการศึกษา
กับ ผลการศึ กษาของ Hamdan, Mushtaha and Sartawi (2013 ); Cummings Huber and Arendt (1974); 
Burton, Pathak and Zigli (1977) ที่พบว่า ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นในจ านวนที่ไม่เหมาะสมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาจท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบลดลง ท าให้เกิด
กระบวนการท างานที่ช้า และมีการกระจายความรับผิดชอบที่มากเกินไป และการที่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นสถาบันที่เพ่ิมข้ึน 
จะส่งผลให้คุณภาพก าไรของกิจการลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Roodposhti and Chashmi (2011) และธัญญ
พัทธ์ เทศประสิทธิ์รฐา (2553) ที่พบว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นสถาบันมากจะท าให้เกิดการจัดการก าไรผ่านรายการคงค้างซึ่งใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารมากขึ้นเช่นกันเพราะผู้ถือหุ้นสถาบันอาจไม่มีความใส่ใจหรือก ากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพก าไรผ่าน
รายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารอย่างเพียงพอ ซึ่งท าให้คณะกรรมการไม่มีการป้องกันและพัฒนาหลักการก ากับ
ดูแลกิจการขึ้นมาเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น หากกิจการหรือนักลงทุนต้องการพิจารณา
รายการที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ รายการคงค้าง หรือคุณภาพก าไร ควรมีการค านึงถึงปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนผู้ถือหุ้นสถาบัน และการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์ประเภทอ่ืนด้วย เพ่ือให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลของกิจการที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นเป็นข้อมูลที่มี
คุณภาพ และสามารถน าไปวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิผลได้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแบบอ่ืนในช่วงระยะเวลาที่มากกว่าหนึ่งปี เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของผลการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาอาจท าให้ผู้ศึกษาสามารถเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ก าไรไดก้ว้างและชัดเจนมากยิง่ขึน้ 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาอาจเปลี่ยนตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจากเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็น
เรื่องอ่ืน เช่น คุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร เพราะคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการควบคุมการแสดงข้อมูล
รายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือที่น าเสนอและเปิดเผยต่อสาธารณ ดังนั้น คุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร
จึงมีความส าคัญต่อคุณภาพก าไรของกิจการ อาจท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาที่มีตัวแปรอิสระ
เป็นการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรต่อราคาหลักทรัพย์  ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 จ านวน 179 บริษัท โดย
ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ประกอบ
การศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรที่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคา
หลักทรัพย์ ได้แก่ ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า, ผลต่างเงินทุนหมุนเวียน, ผลต่างของรายได้, ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพย์รวม ซึ่งผลการศึกษาท าให้ทราบว่าเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไร อันได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง และปัจจัยเกี่ยวกับผลต่างของเจ้าหนี้การค้า, ผลต่างเงินทุนหมุนเวียน, ผลต่างของรายได้, 
ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้น จะท าให้ราคาของหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้น 

ค าส าคัญ : คุณภาพก าไร, ราคาหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์ 
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Abstract 
 This study purpose to study the influence of factors related to profit quality on stock prices 
of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The sample groups that used in the study 
consisted of companies listed on the Stock Exchange of Thailand SET100, during from 2017 to 2019, 
179 companies. The study used descriptive statistics, Correlation Coefficient Analysis and Multiple 
Regression Analysis. The results of the study found that property, plant and equipment were factors 
related to profit quality that have correlated in opposite direction with the stock prices. The factors 
related to profit quality that have correlated in same direction with stock prices are trade payable 
difference, working capital difference, income difference, operating expense difference and total 
assets. The results of the study revealed that when the factors related to profit quality are factors 
related to property, plant and equipment decreased and factors related to trade payable 
difference, working capital difference, income difference, operating expenses difference and total 
assets increased. The stock prices will increase too.  
Keywords: Profit quality, Stock prices, Stock market 
 

บทน า 

ปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เนื่องจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของนักลงทุนยังมีความไม่แน่นอน และผู้ลงทุนไม่อาจทราบล่วงหน้าว่าจะเกิด
ผลตอบแทนอย่างไรในอนาคต อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น ความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่มี
คุณภาพ เป็นต้น (พรรษกร จิรภิญโญ, 2559) ดังนั้น กลุ่มนักลงทุนจึงมองหาช่องทางในการลดความเสี่ยงจากการลงทุน 
โดยนักลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งในขณะเดียวกันการใช้ข้อมูลจากงบ
การเงินนั้นจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ข้อมูลรายงานทางการเงินที่ได้รับมาต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ (สิริชัย พ่ึงวัฒนาพงศ์ , 2553) เพราะ
ข้อมูลที่ได้รับมาจะบอกถึงคุณภาพการด าเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลของกิจการต่อสาธารณะ หากผู้ลงทุนได้รับ
ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิดการลงทุนที่มีความเสี่ยงในภายหลังได้ และอาจท าให้ผลตอบแทนไม่
เป็นตามที่คาดหวังไว้  ทั้งนี้ ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะรับได้ โดยการลงทุนนั้นมีความหลากหลาย เช่น การ
ลงทุนทางตรง และการลงทุนทางอ้อม (รัชดาภรณ์ เมฆเสนา , 2555) ดังนั้น การลงทุนในหลักทรัพย์จึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง
มากกว่าการฝากเงินออมไว้กับธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงกว่าจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง ตามหลักของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนจากการลงทุน (เจตอาทร สองเมือง, 2559)  

นักลงทุนควรท าการศึกษาข้อมูลของกิจการที่จะตัดสินใจลงทุน เช่น ภาพลักษณ์และภาวการณ์แข่งขัน ข้อมูล
ทางบัญชีและการเงิน และข้อมูลมหาภาค รวมถึงสภาวะของเศรษฐกิจ (ปุญชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญ -กิจ, 2556) โดยข้อมูล
เหล่านี้จะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งนักลงทุนจะมีความเชื่อมั่น
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ในข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะจากกิจการได้ก็ต่อเมื่อ กิจการเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม ซึ่งหลักการก ากับดูแลกิจการนี้เองจะถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างภายในองค์กร รูปแบบการด าเนินงาน และรายงาน
ต่าง ๆ ของกิจการ ให้มีการเปิดเผยออกมาสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาสู่สาธารณะหรือที่เรียกกันว่า 
“คุณภาพก าไร” ให้นักลงทุนได้มีความเชื่อม่ันในการน าข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์หรือใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิผล 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรต่อราคาหลักทรัพย์ ของกิจการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้นักลงทุนใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพ่ิมความเชื่อมั่นประกอบการ
น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรจากกิจการที่มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไปเป็นเครื่องมือ
ประกอบการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ของกิจการ  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2 . ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ขอ งปั จ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภ าพ ก า ไรที่ มี ต่ อ ร าค าห ลั ก ท รัพ ย์ ข อ งบ ริษั ท  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ผู้ใช้รายงานการเงิน ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพก าไร สามารถประเมินความ
เสี่ยงของราคาหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 . เพ่ือให้
ทราบถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรมีผลต่อราคา 

หลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรและราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 ยกเว้น บริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินนั้นมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและเกณฑ์การจัดท า
งบการเงินที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน  บริษัทที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการศึกษาในครั้งนี้ไม่ครบถ้วน และบริษัทที่อยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)   
ท ฤษ ฏี ตั ว แท น  (Agency Theory) มาจากแน วคิ ด ของ Jensen and Meckling (1976) ที่ เส น อว่ า

ความสัมพันธ์ของทฤษฏีตัวแทนเกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถบริหารงานได้เพียงล า พังจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ตัวแทนในการบริหารงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่มีอ านาจ คือ ผู้ถือหุ้น (ตัวการ) และ
ฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจในการบริหารงาน คือ ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้บริหาร (ตัวแทน) ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร รายงาน
ผลการด าเนินงาน และส่งมอบผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หากผู้บริหารท างานอย่างเต็มความสามารถ และได้ผลการ
ด าเนินงานตรงตามความต้องการของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอาผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของผู้ถือหุ้นมาเป็นของตนเองก็จะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสุดกับบริษัท ในทางกลับกันการบริหารงานผ่านตัวแทนก็ก่อให้เกิดการขัดแย้งของผลประโยชน์ 
(Conflict of interest) หรือความขัดแย้งจากตัวแทน (Agency Problem) 

โดยทฤษฎีตัวแทนมองว่าทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลักดันที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยกันทั้งสิ้น 
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหารที่มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ฝ่ายบริหารจะสร้างอรรถประโยช น์
สูงสุดให้กับตัวเองและไม่ค านึงว่าการกระท านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมั่งคั่งสูงสุดแก่ตัวผู้ถือหุ้นหรือไม่ ฝ่าย
บริหารจะหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าหนทางนั้นเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับ
ตนเองด้วย (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551) 

 
ความขัดแย้งจากตัวแทน (Agency Problem) 
 ความขัดแย้งระหว่างตัวการ และตัวแทน ก่อให้เกิดเป็นปัญหาตัวแทนของกิจการ (Agency Problem) 
การศึกษาในอดีตแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าโครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตัวหรือกระจายตัวนั้น มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญต่อคุณภาพก าไรของกิจการ โดยอาจส่งผลในทางบวกหรือลบต่อคุณภาพก าไร ทฤษฎีที่ส าคัญที่
พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น และคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ได้แก่  ทฤษฎี 
Entrenchment effect และทฤษฎี Alignment effect โดยทฤษฎี Entrenchment effect (Morck, Shleifer and 
Vishny, 1988) เสนอว่าหากผู้ถือหุ้นมีอ านาจในการบริหารอย่างเต็มที่  ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจบริหารงานโดยยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก และมีพฤติกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และเอาเปรียบผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งมี
ข้อมูลไม่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุม จนท าให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลง จึงอาจส่งผลในทางลบต่อคุณภาพของ
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
 ในทางตรงกันข้าม ทฤษฎี Alignment effect ไดเ้สนอว่า การถือหุ้นอย่างกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นที่มา 
จากครอบครัวเดียวหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการยักยอกผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพ่ือรักษาชื่อเสียงใหแ้ก่ 
ตนเอง ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมเองทราบดีเช่นกัน ว่าหากผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกครอบครัวบริหารงาน
โดยยึดผลประโยชน์ตนเองเป็นหลัก อาจท าให้มูลค่าหุ้นของพวกเขาลดลง (Fan and Wong, 2002) ดังนั้น ตามทฤษฎี
นี้ความต้องการหรือแรงจูงใจของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นสมาชิกครอบครัว และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ส่งผลในทางบวกตอ่คุณภาพก าไรของกิจการ  
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การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศทั้งในแง่การสร้างรายได้ การจ้างงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การก ากับดูแล
กิจการจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน และ
เป็นที่น่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เป็นองค์กรที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 กิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น ได้มีส่วนช่วยยกระดับ
มาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่งการมีกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล จะท าให้บริษัทได้รับการ
ดูแลให้มีการจัดการ และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และท าให้เศรษฐกิจไทย
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงถาวร แต่อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทอีกมาก ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก ากับดูแล
กิจการ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเงินที่มีผลมาจากการก ากับดูแลกิจการ แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังขาดการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ท าให้ผู้บริหารกระท าการทุจริตเอ้ือผลประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเอง มีการน าเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ 
และรายการก าไรที่เกินจริงต่อสาธารณะชน ซึ่งการทุจริตเกิดจากการขาดการบริหารที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลที่รายงานขาด
ความโปร่งใส จึงท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับคุณภาพก าไร เพราะเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้น ท าให้เชื่อว่าบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพก าไรของบริษัทมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพก าไร 

การวัดคุณภาพก าไรเพ่ือน าไปวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้นสามารถพยากรณ์ก าไรในอนาคตได้ นักลงทุนจึงใช้
คุณภาพก าไรในการวิเคราะห์ การประเมินมูลค่าของกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น โดยก าไรที่มีคุณภาพและสามารถใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ ควรมีคุณสมบัติ 4 ข้อ ดังนี้ 1) 
คุณภาพของรายการค้างรับค้างจ่าย 2) ความยั่งยืนของก าไร 3) ความสามารถในการ พยากรณ์ของก าไร และ 4) ความ
สม่ าเสมอของก าไร ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด (Chipper and Vincent, 2003) 
 
1. คุณภาพของรายการค้างรับค้างจ่าย 

 คุณภาพของรายการค้างรับค้างจ่าย ก าไรที่ดีนั้นควรมีความใกล้เคียงกับเงินสดมากที่สุด ท าให้ก าไรนั้นเป็นที่
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ เพราะก าไรนั้นจะประกอบด้วยเงินสด และผลของรายการค้างรับค้างจ่ายในก าไร
นั้น คือ กิจการมีการตั้งลูกหนี้ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และรายการอ่ืน ๆ รายการค้างรับค้างจ่ายเหล่านี้ที่กิจการ
ตั้งขึ้นนั้นสามารถสะท้อนถึงกระแสเงินสดในอดีต ปัจจุบัน และควรสามารถพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้ดีด้วย 
ดังนั้นรายการเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุภาพก าไรที่ดี (Dechow and Dichev, 2002) 
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2. ความย่ังยืนของก าไร 
ความยืนยันของก าไร ก าไรที่ยั่งยืนนั้นคือก าไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและควรจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ท าให้ก าไรที่

มีความยั่งยืนนั้นเป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ เช่น หากกิจการมีก าไรที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร 
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยนัก ท าให้ในอนาคตกิจการอาจจะไม่สามารถท าก าไรในระดับเดียวกันในกรณีนี้ 
(Penma and Zhang, 2002) 
 
3. ความสามารถในการ พยากรณ์ของก าไร 

ความสามารถในการพยากรณ์ของก าไร ความสามารในการในการพยากรณ์โดยใช้ตัวเลขก าไรในงบการเงิน 
เพ่ือพยากรณ์ก าไรในอนาคตได้นั้น เช่นหากก าไรในปัจจุบันนั้นพยากรณ์ตัวเลขของก าไรในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง ก าไรนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของก าไรที่ดี (Chaney and Lewis, 1995) 
 
4. ความสม่ าเสมอของก าไร 

ความสม่ าเสมอของก าไร ก าไรที่มีความสม่ าเสมอคือก าไรนั้นควรมีความใกล้เคียงกันไม่ผันผวน จึงแสดงถึง
ความสามารในการจัดการก าไรของผู้บริหารให้มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุน (Chaney and Lewis, 1995)
ความยั่งยืนของก าไรขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของก าไรในปัจจุบัน คือ กระแสเงินสด และรายการคงค้าง โดยความยั่งยืน
ของก าไรจะเพ่ิมขึ้น ถ้าก าไรที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากส่วนของกระแสเงินสด ขณะที่ความยั่งยืนของก าไรจะลดลง ถ้าก าไร
ที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากส่วนของรายการคงค้าง เพราะกระแสเงินสดที่ใช้ในการวัดผลการด าเนินงานของกิจการจะมีการ
บิดเบือนได้น้อยกว่าก าไรสุทธิ เนื่องจากระบบของรายการคงค้าง สามารถสร้างตัวเลขรายรับรายจ่ายขึ้นมาได้ ดังนั้น 
นักวิเคราะห์จึงมักเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของรายการคงค้างกับก าไรสุทธิ หรือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกระแส
เงินสดกับก าไรสุทธิ (พรรณนิภา ครุวรรณพัฒน์, 2548) 
 
วิธีการวัดคุณภาพก าไรตามความสัมพันธ์ระหว่างก าไรรายการคงค้างและกระแสเงินสดหรือคุณภาพของรายการคง
ค้าง 
 รายการคงค้าง คือ รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน ซึ่งกิจการยังไม่ได้มีการรับเป็นเงินสดและ
จ่ายเป็นเงินสด โดยรายการจะถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างให้อยู่ในงวดบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงรายได้ที่พึงรับ และ
ค่าใช้จ่ายที่พึงจ่าย เพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนถึงผลการด าเนินงานส าหรับงวดได้อย่างเหมาะสม (สุเทพ พงษ์
พิทักษ์, 2559) ดังนั้นจากนิยามของรายการคงค้างรายการคงค้าง คือรายการที่เป็นผลต่างระหว่างก าไรและกระแสเงิน
สดของกิจการจากการด าเนินงานสามารถแสดง ในรูปของสมการได้ 2 วิธีซึ่ง Belkaoui (2004) ได้เสนอวิธีการ ดังนั้น  
1. ตามแนวคิดกระแสเงินสด (Cash Flow Approach)  
 

 Total accruals = Reported Net Income – Cash flow from operating activities  
 

TAi,t = Earningsi,t – CFOi,t  
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โดย  TAi,t = รายการคงค้างรวมของบริษัท i ในงวดที่ t  
Earningsi,t = ผลการด าเนินงานของบริษัท i ในงวดที่ t  
CFOi,t = กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัท i ในงวดที่ t 
 

2. ตามแนวคิด Balance Sheet Approach  
 

 Total accruals = Non-discretionary accruals + Discretionary accruals 
 

TAi,t = (∆ CAi,t -  ∆ CLi,t - ∆ Cashi,t) + (∆ DCLi,t – Depi,t)  

 

โดย  ∆ CAi,t = ผลต่างของสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท I ในปี ที่ t กับ ปีที่ t-1  

∆ CLi,t = ผลต่างของหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท i ในปี ที่ t กับ ปีที่ t-1  

∆ Cashi,t = ผลต่างของกระแสเงินสด.และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท i  

     ในงวดปีที่ t 

∆ DCLi,t = ผลต่างของหนี้สินระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของบริษัท i     ใน

งวดปี ที่ t  
Depi,t = ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัท i ในงวดที่ t 

 
3. The De Angelo Model  

จ านวนรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหารจากตัวแบบนี้จะเป็นผลต่างระหว่างยอดรวมของรายการ
คงค้างในปีปัจจุบันหารด้วยสินทรัพย์รวมของปีก่อนหน้ากับรายการคงค้างที่ ไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหาร 
(Nondiscretionary Accruals) โดยใช้รูปแบบจ าลอง ดังนี้ 

 
 NDAt  =  TAt-1 /At-2 

 
โดย NDAt = รายการคงค้างที่ไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหาร 

TAt-1 = รายการคงค้างรวมในปีที่ผ่านมา 
At-2 = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดของสองปีที่ผ่านมา 
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4. The Jones Model 
 วัตถุประสงค์หลักของตัวแบบนี้ คือ ต้องการควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของ
บริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Nondiscretionary Accruals) โดยใช้รูป
แบบจ าลอง ดังนี้ 
 

 NDAt  =  at (1/At-1) + a2 (∆REVt /At-1 + a- (PPEt / At-1) 

 

โดย ∆REVt   =  การเปลี่ยนแปลงรายได้ในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 

 PPEt =  ที่ดิน อาการ และอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อมรากาของปีปัจจุบัน 

 

 TAt / at-1  =    a1 (1/At-1 + a2 (∆REVt /At-1) + a3 (PPEt / At-1) + εt 

 

โดย     εt  =  สัดส่วนของรายการคงที่ข้ึนกับผู้บริหารต่อรายการคงค้างทั้งหมด 

 

5. The Modified Jones Model 
เนื่องจาก Jones Model  มีความคาดเคลื่อนในการวัดค่ารายการคงค้างที่เกิดจากการตัดสินใจ โดยใช้นโยบาย

การรับรู้รายได้ จึงมีการพัฒนามาเป็นตัวแบบของ The Modified Jones Model (1991) ซึ่งพัฒนาโดย Dechow 
Sloan and Sweeney (1995) โดยตัวแบบใหม่นี้ได้มีการยกเลิกสมมติฐานของตัวแบบเดิมที่ว่า ผู้บริหารสามารถใช้
ดุลยพินิจในด้านนโยบายการให้สินเชื่อกับลูกค้าในการขายสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อระดับของรายได้ของบริษัท ดังนั้นในตัว
แบบ Modified Jones จึงใช้การเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหนี้มาปรับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในการวิเคราะห์การ
ถดถอย เพ่ือประมาณยอดของรายการคงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (Nondiscretionary Accruals) โดย
ใช้รูปแบบจ าลอง ดังนี้ 
  

 NDAt  =  ∝t (1/At-1) + ∝2 (∆REVt - ∆RECt)/At-1) ∝3 (PPEt/At-1)  

 
 ∆RECt  =  ยอดลูกหนี้สุทธิในปีปัจจุบัน หักด้วยยอดลูกหนี้สุทธิในปีที่ผ่านมา 

 

 จากการศึกษาที่ผ่านมา ท าให้ผู้ศึกษาเลือกที่จะใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาคุณภาพก าไรผ่านรายการคงค้าง
ซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหารหลายตัวแบบที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากตัวแบบต่างๆ ที่มีการกล่าวถึง
เป็นตัวแบบที่ในอดีตเคยเป็นตัวแบบที่มีความน่าเชื่อถือในการน ามาวัดรายการคงค้างซึ่ งเกิดจากดุลพินิจของผู้บริหาร 
และสามารถสะท้อนไปยังคุณภพก าไรของกิจการได้  
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ความสัมพันธ์ระหว่างก าไรกับราคาหลักทรัพย์  
 นอกจากราคาตามบัญชีที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความแม่นย าในการลงทุน คือ ก าไรจากการด าเนินงาน ถือเป็นก าไรหลักที่เกิดจากการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานหลักของบริษัท ดังนั้น หากนักลงทุนต้องการพิจารณา
ความเติบโตและความสามารถในกาบริหารงานขององค์กร มักเลือกที่จะพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงานเป็นหลัก 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Watson & Wells (2005) ที่พบว่า ก าไรจากการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะสามารถสะท้อนไปสู่ราคาหลักทรัพย์ได้ถือได้ว่างบ
การเงินที่จัดท าขึ้นนั้น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแก่ผู้ใช้งบการเงิน 
และนอกจากนี้ตามทฤษฎีความเป็นหน่วยงาน (The Entity Theory) ก าหนดให้ส่วนของเจ้าของหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น
วัดมูลค่าจากสินทรัพย์ที่ลงทุนบวกด้วยส่วนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากการด าเนินงาน และมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกตี ราคา
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ดังนั้น ก าไรจากการด าเนินงานถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สินทรัพย์สุทธิของบริษัทเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดเจน และเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ของกิจการ (ธารารัตน์ ทูลไธสง, 2019) 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ ท าให้ผู้ศึกษาเลือกตัว

แปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา และเพ่ือใช้ในการตอบค าถามการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพก าไร 
- ผลต่างของลูกหนี้การค้า 
- ผลต่างของเงินทุนหมุนเวียน 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
- ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า 
- ผลต่างของรายได้ 
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
- ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงิน 
- ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 

 

ตัวแปรตาม 
ราคาหลักทรัพย์ 

ตัวแปรควบคุม 
ขนาดของกิจการ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษามาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วย ผลต่างของลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า ผลต่างของเงินทุนหมุนเวียน ผลต่างของรายได้ของบริษัท ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ
พนักงาน ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงิน ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ส่วนราคาหลักทรัพย์ เก็บรวบรวมจาก 
www.setsmart.com 
 
ประชากร 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 จ านวน 300 บริษัท กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มบริการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 7 กลุ่ม 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET 100) ในปี พ.ศ. 2560 – 2562 แต่ไม่รวมบริษัทที่มีการด าเนินงานภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. 
ล้มละลาย และบริษัทที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ครบถ้วน รวมไปถึงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินนั้นมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและหลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินที่แตกต่าง
จากอุตสาหกรรมอ่ืน 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

จ านวนที่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set100) 100 100 100 300 

หัก บริษัทท่ีไม่มีข้อมลูครบถ้วน (30) (25) (8) (63) 

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ก่อนตัดธุรกิจการเงิน 70 75 92 237 

หัก ธุรกิจการเงิน (16) (17) (16) (49) 

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ก่อนตัดค่าผิดปกติ (Outlier) 54 58 76 188 

หัก ข้อมูลที่มีข้อผิดปกต ิ(Outlier) (4) (2) (3) (9) 

จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 50 56 73 179 

 
 
 
 

http://www.setsmart.com/
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ตัวแปรและการศึกษา  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตัวแปรที่ใช้ประกอบการศึกษา 

ตัวแปร สัญลักษณ์ การวัดค่าตัวแปร 

ตัวแปรตาม   
ราคาตลาดหลักทรัพย์ P ราคาปิด ณ วันที่เปิดเผยรายงานประจ าปี 

ตัวแปรอิสระ  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไร  
ผลต่างของลูกหนี้การค้า REC ผลต่างของลูกหนี้การค้า ในปีที่ T กับปีที่ T-1 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ PPE ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า PAY ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า ในปีที่ T กับปีที่ T-1 
ผลต่างของเงินทุนหมุนเวียน WC ผลต่างของเงินทุนหมุนเวียน ในปีที่ T กับปีที่ T-1 
ผลต่างของรายได้ REV ผลต่างของรายได้ ในปีที่ T กับปีที่ T-1 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน PEN ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงิน NCASH ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน EXP ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ในปีที่ 

T กับปีที่ T-1 
ตัวแปรควบคุม   

ขนาดของกิจการ AA สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือสรุปลักษณะข้อมูลที่ผู้ศึกษาท า
การเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean), 
ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าต่ าสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่าตัวแปรต้น 
ได้แก่ ผลต่างของลูกหนี้การค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 3.71 ,  ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 46.74, ผลต่างของเจ้าหนี้การค้ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -0.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.88,  ผลต่างของเงินทุนหมุนเวียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 17.17, ผลต่างของรายได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 19.88, ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
1.26, ค่าใช้จ่ายไม่เป็นตัวเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 63.03, ผลต่างของ
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.34 ,  สินทรัพย์รวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.04  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 75.87 ราคาตลาดหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.79 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 35.32 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรของกิจการที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ในครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง คือ เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพ่ือทดสอบหาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษาแต่ละตัว และส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพก าไรที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ 
ตัวแปร REC PPE PAY WC REV PEN NCASH EXP AA P 

REC  1.000           
PPE 0.157**  1.000         
PAY 0.490** 0.173**  1.000        
WC -0.026** -0.084** -0.734**  1.000       
REV 0.312** 0.171** 0.383** -0.313** 1.000      
PEN 0.779** 0.306** 0.102** 0.355** 0.062  1.000     
NCASH -0.010** 0.041** 0.001** -0.009** 0.000 0.003** 1.000    
EXP -0.047** -0.022** 0.060** -0.111** 0.038 0.023** 0.001 1.000   
AA 0.075** 0.910** 0.129** -0.068** 0.065 0.244** 0.039 -0.121 1.000  
P 0.023** 0.086** 0.094** 0.029** 0.100 0.040** 0.044 0.089 0.134 1.000 
** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01,  * ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
อิสระที่ใช้ประกอบการศึกษาไม่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (PEN) และผลต่างของลูกหนี้การค้า (REC) ซึ่ง
เท่ากับ 0.779 แสดงว่าตัวแปรอิสระที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันเอง แต่ความสัมพันธ์นั้นไม่ก่อให้ เกิดปัญหา 
Multicollinearity  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรที่มีอิทธิพลต่อ        ราคา
หลักทรัพย์ 

Model                  Unstandardized Coefficients 
   

 
                 B Std. Error Beta        t Sig. *** 

(Constant) 24.938 3.422  7.288 0.000*** 
REC -1.317 1.686 -0.138 -0.781 0.436*** 
PPE -0.272 0.144 -0.361 -1.888 0.061*** 
PAY 4.854 1.841 0.396 2.637 0.009*** 
WC 0.816 0.294 0.397 2.776 0.006*** 
REV 0.258 0.151 0.144 1.703    0.090** 
PEN -1.378 4.799 -0.049 -0.287 0.774*** 
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NCASH 0.024 0.041 0.042 0.582 0.562*** 
EXP 2.223 1.192 0.147 1.865 0.064*** 
AA 0.218 0.088 0.467 2.473 0.014*** 

R2 = 0.104 Adjusted R2 = 0.057 F − value = 2.186 P − value = 0.025 
*ระดับนัยส าคัญที่ 0.10 *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 **ระดับนัยส าคัญที่ 0.01*** 

 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรของกิจการที่มีอิทธิพลต่อราคา หลักทรัพย์ 
พบว่า ตัวแบบมีค่า P-value อยู่ที่  0.025 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด คือ 0.05 และเมื่อพิจารณา 
Adjusted R2  เท่ากับร้อยละ 5.7 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ศึกษานั้น สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามหรือมูลค่ากิจการได้ร้อยละ 5.7 

 เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา พบว่า ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า (PAY) และผลต่างของเงินทุนหมุนเวียน (WC) 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์เท่ากับ 
4.854 และ 0.816 ตามล าดับ, ขนาดของกิจการ (AA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่  0.05 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.218 และผลต่างของรายได้ (REV) และผลต่างของ
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (EXP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่  
0.1 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.258 และ 2.223 ตามล าดับ ซึ่งต่างจากปัจจัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PPE) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่  0.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -
0.272 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรต่อราคาหลักทรัพย์  ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมการศึกษาใน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน บริษัทที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการศึกษาในครั้งนี้ไม่ครบถ้วน และบริษัทที่อยู่ระหว่างการ
ฟ้ืนฟูกิจการ ท าให้การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 179 บริษัท  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PPE) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรที่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา และ ดวง
กมล สุขแก้วมณี เนื่องจาก การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ถาวร ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น นั่นคือ ค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะส่งผล
ให้ก าไรสุทธิลดลง รายการคงค้างรวมก็จะลดลง ดังนั้น การเพิ่มข้ึนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จึงส่งผลให้รายการคง
ค้างรวมลดลง ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ 
ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า (PAY) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปร Long-Term Debt ที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคา
หุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถน าไปอธิบายความผัน
ผวนของราคาหุ้นสามัญได้อย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติ  นอกจากภาระเรื่องดอกเบี้ยแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพคล่อง และ
ความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทด้วย ผลต่างเงินทุนหมุนเวียน (WC) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีการบริหาร
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จัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยจากทฤษฎีเงินทุนหมุนเวียนที่กล่าวคือผู้บริหาร จะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนถึงร้อยละ 60 ในการบริหารจัดการนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนและการจัดการเงินทุนใน
สินทรัพย์หมุนเวียน ผลต่างของรายได้ (REV) สอดคล้องกับการศึกษาของ Collins, Maydew and Weiss (1997) and 
Paglietti (2009) และผลการศึกษาของ Jing and Sang-Kyu (2011) พบว่า ตัวแปรผลต่างของรายได้มีความสัมพันธ์
กันในทิศทางเดียวกันต่อราคาหลักทรัพย์ โดยที่ผลต่างของรายได้สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ และมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีสาระส าคัญต่อนักลงทุน แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของบริษัทนั้นด้วย ผลต่างของค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงาน (EXP) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.ธนาวุธ และ ประภัสสร พบว่า เมื่อกิจการสามารถชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและต้นทุนของเงินทุนได้มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากเท่านั้น และ
พบว่าตัวแปรควบคุมคือ  ขนาดของกิจการ (AA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นสามัญอย่าง มีนัยส าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ดารณี ยมนา (2557) แสดงให้เห็นว่า ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้น
สามัญ  โดยกล่าวคือกิจการที่มีขนาดใหญ่จะสามารถสร้างผลก าไรและยอดขายได้ดีกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก ส่งผลให้หุ้น
สามัญของกิจการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลการศึกษาท าให้ทราบว่า เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไร อัน
ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง และปัจจัยเกี่ยวกับ ผลต่างของเจ้าหนี้การค้า ผลต่างเงินทุน
หมุนเวียน ผลต่างของรายได้ ผลต่างของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้น จะท าให้ราคาของ
หลักทรัพย์เพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรของกิจการที่มีอิทธิพลต่อราคา
หลักทรัพย์ ซึ่งใช้ข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 
2562 ท าให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ซึ่งนอกจากปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ยัง
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพก าไรให้ศึกษาอีกหลายปัจจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรท าการค้นคว้าข้อมูลให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบอื่น 
ๆ ที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพก าไรของกิจการ 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่รวมบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธนาคาร และบริษัทที่มีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไม่
ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีโครงสร้างรายงานทางการเงินที่แตกต่างจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงิน และผลกระทบต่อประเทศกลุ่มอาเซียน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนทางการเงิน และผลกระทบต่อประเทศกลุ่มอาเซียน ก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2562 และขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไตรมาส
ที่ 1 และ 2 ปี 2563 จ านวน 5 ประเทศ รวม 142 บริษัท โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ และการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุด ได้แก่ อัตราก าไรสุทธิ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 25.22 ซึ่งประเทศที่ลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม และประเทศกลุ่มอาเซียน มีผลขาดทุนเฉลี่ย เท่ากับ 15.99 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศที่มีผลกระทบขาดทุนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ได้สะท้อนให้ผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงสถาณการณ์ของวิกฤติโลกที่มีต่อระบบ
เศรฐกิจในอาเซียน และน าเสนอแนวทางในการรับมือต่อวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
อาเซียน ต่อไป 
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Abstract 
Study of changes in financial ratios and impacts on ASEAN countries in the situation of the 
Coronavirus 2019 case study of the transport and logistics industry. Which is the study of financial 
ratios and the impact on ASEAN countries before the coronavirus 2019 quarter 3 and 4 and during 
the coronavirus 2019 in the 1 and 2 on 5 country, totaling 142 companies and we use secondary 
data collection methods and analysis of study results with descriptive statistics for the study. The 
results of the study showed the financial ratio that has the most change is the net profit margin. 
Changes, down 1 9 .9 1  percent, the top 3  countries that dropped was Thailand, Malaysia and 
Vietnam and ASEAN countries the average loss is 15.99 million dollar, that the top 3 countries with 
the highest losses are Singapore, Vietnam, and Indonesia. The results of this study reflect those who 
are interested in the situation of the global crisis towards the economy in ASEAN and to present 
guidelines in dealing with various crises that may affect the ASEAN economy. 
 

บทน า 
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจที่มีการจัดการระบบขนส่งสินค้าต่าง ๆ ที่เกิดจากความ  

ต้องการของลูกค้า โดยการขนส่งเคลื่อนย้ายจากต้นทางไปสู่ยังปลายทางที่ตั้งไว้ เพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภค ซึ่ง 
โลจิสติกส์เป็นการขนส่ง, การบริหารวัสดุคงคลัง, การจัดการวัตถุดิบและการบรรจุหีบห่อ (bungbungjk, 2562) เป็น
ช่องทางที่ใช้เพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่ง  โดยทั้งหมดนี้จะถือว่า
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด (สิทธิชัย  ฝรั่งทอง, 2553) เป้าหมายของการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีต่อภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม คือ เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพย์สินที่คุ้มค่า
ขึ้นและเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลในการบริการลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเจริญเติบโตของธุรกิจ ท าให้การด าเนินงานเกิดความรวดเร็วอันเนื่องจาก
ระบบโลจิสติกส์และการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุวิชา  แย้มสุข, 2560) ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีนักลงทุน 
หรือกลุ่มกองทุนที่มีความสนใจในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น (กฤษฏิ์ศดิศ  ธรเสนา, 2563) ซึ่งการลงทุนใน
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมบริการชนิดหนึ่งที่ส าคัญมากต่อการด ารงชีวิตใน
ยุกต์ปัจจุบัน  

เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ซึ่งการแพร่  ระบาด
ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮ่ัน หรือตลาดขายอาหารทะเลสด South China Seaboard เมืองอู่ฮ่ัน มณฑล
หูเป่ย ประเทศจีน (จิราภรณ์  ศรีแจ่ม, 2563) ต่อมา รัฐบาลจีนได้ออกแถลงการณ์พร้อมชี้แจงต่อองค์การณ์อมัยโลกถึง
รายละเอียดที่ทางการของประเทศจีนมี จากนั้นการแพร่ระบาดได้กระจายไปอย่างแพร่หลายในเกือบทั่วทุกพ้ืนที่ทั่วโลก 
โดยประเทศที่พบการติดเชื้อรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย 
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ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม ตามล าดับ (จิราภรณ์  ศรีแจ่ม, ปนัยดา  ปัทมโกวิท และภาวิกา  ขันติศรีสกุล, 
2563) จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้ งระบบเศรษฐกิจ ระบบอ่ืน ๆ และการด ารงชีวิตโดยทั่วไปของ
มนุษยชาติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังได้มีการประกาศให้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เป็นภาวการณ์
ระบาดใหญ่ทั่วโลก หลังจากพบการระบาดนอกประเทศจีน เพ่ิมขึ้นเป็น 13 เท่าตัว ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
(มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ , 2563) ดังนั้น จากสภาวะการข้างต้น จึงส่งผลให้ ยุคสมัยในปัจจุบันถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคก่อนและขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์  เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างมากซึ่งผลกระทบดังกล่าว ท าให้การด าเนินธุรกิจ รวมถึงการถ่ายโอน
หมุนเวียน หรือขนส่งสินค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบซึ่งทั้งหมดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นในด้าน
สุขภาพ, เศรษฐกจิ, ด้านกฎหมาย, การเมืองการปกครอง และในสังคมโดยรวม 

ในสภาวะการปัจจุบันทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนก าลังประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย และค่อย ๆ มีการ
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้า ๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบที่ เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย 
พันธ์ใหม่ 2019 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงิน และผลกระ 
ทบต่อประเทศกลุ่มอาเซียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจาก เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ถือเป็นวิกฤติทางสาธารณสุขโลก และส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจโลกโดยตรง ภาครัฐในหลายประเทศจึงต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ เพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาด 
ซึ่งจากขั้นตอนการจ ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิต
ของผู้คนและท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการหยุดชะงักพร้อมกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก
เริ่มผ่อนมาตรการล็อกดาวน์ เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยหลายฝ่ายยังคงกังวลถึงการระบาดในระลอก
ต่อมา และหาแนวทางในการรับมือกับวิกฤติการณ์นี้ต่อไป ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงถือเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลท าให้ผู้
ศึกษาต้องการศึกษาถึงเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงิน และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 รวมถึงแนวทางในการรับมือที่ประเทศต่าง ๆ ปรับใช้ โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ภายในประเทศกลุ่มอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลัก 
ทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

2. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่ม
อาเซียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 

3. ศึกษาแนวทางในการรับมือวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นของประเทศกลุ่มอาเซียน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
 2. เพ่ือตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
กลุ่มอาเซียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการรับมือต่อวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอาเซียน ต่อไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุมเฉพาะบริษัทที่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการทางด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์เท่านั้น โดยใช้สัดส่วนของค่าเฉลี่ยในรายไตรมาสประกอบการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงิน และผลกระทบของกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยมิได้วิเคราะห์เป็นรายบริษัท ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2562 และขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2563 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 ไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือ โควิด-19 คือ สปีชีส์ต่าง ๆ ของไวรัสในจีนัสที่อยาในวงศ์ย่อย Corona 
virinae และ Tonovirinae ในวงศ์ Coronaviridae ในอันดับ Nidovirales เป็นไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม (enveloped) 
มีจีโนมเป็นอาร์เอ็นเอ โพซิทีฟเซนส์ มีนิวคลีโอแคปซิดที่มีสมมาตรแบบเฮลิกซ์ ขนาดจีโนมของไวรัสเหล่านี้มีตั้งแต่ 26-
32 กิโลเบส ซึ่งถือว่าใหญ่มากส าหรับไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอ เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 
ซึ่งการแพร่ระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นที่ตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮ่ัน หรือตลาดขายอาหารทะเลสด South China Seaboard 
เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ต่อมา รัฐบาลจีนได้ออกแถลงการณ์พร้อมชี้แจงต่อองค์การณ์อมัยโลก ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้มีการประกาศให้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด -19 เป็นภาวการณ์ระบาดใหญ่ทั่วโลกใน
เวลาต่อมาหลังจากจากพบการระบาดนอกประเทศจีน เพ่ิมขึ้นเป็น 13 เท่าตัว ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากนั้นการ
แพร่ระบาดได้กระจายไปอย่างแพร่หลายในเกือบทั่วทุกพ้ืนที่ทั่วโลก โดยประเทศที่พบการติดเชื้อรายแรกในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนี เซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนาม 
ตามล าดับ จากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านสุขภาพ เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเชื้อไวรัส
ที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ ซึ่งมีผลกระทบหลัก คือผลกระทบต่อลักษณะการเจ็บป่วยของประชาชน มีแนวโน้มที่
ประชาชนมีโรคหรือปัญหาสุขภาพและสังคมบางประเภทมากขึ้น โดยศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (เอซีเอ็มเอ็ม) และ
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญกลาโหมของอาเซียนในด้านเคมี ชีววิทยา และรังสีวิทยา ได้จัดการฝึกซ้อมวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์  และเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพ



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1051 
 

ตามที่รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้เห็นพ้องร่วมกันในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านกลาโหม เพ่ือรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจท าให้ประเทศกลุ่มอาเซียนประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการ
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การส่งออก ซึ่งประเทศ
สิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนาม จะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นประเทศท่ีพ่ึงพาการส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจาก
มาตราการล็อคดาวน์และได้ส่งผลกระทบต่อการน าเข้า-ส่งออกลดลง 2) การท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงซบเซาจนกว่าจะมีการพัฒนาวัคซีนได้เป็นผลส า เร็จ ซึ่ง
คาดว่าการใช้วัคซีนอย่างเร็วที่สุด จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่  2 ของปี 2564  3) อุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเข้มงวดและระยะเวลาที่น ามาตรการมาบังคับใช้ โดยเวียดนามจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เนื่องจากบังคับใช้
มาตรการอย่างเข้มงวด และ 4) ส าหรับภาคการบิน การปิดชายแดนและการยกเลิกเที่ยวบินท าให้รายได้ของสายการ
บินต่าง ๆ ลดลง ทุกรัฐบาลของประเทศอาเซียนได้มีการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาผลกระทบของใน
หลายลักษณะ อาทิ การให้เงินอุดหนุนค่าจ้าง การยกเว้นภาษี และเงินให้เปล่า โดยสิงคโปร์และไทยเป็นสองประเทศท่ีมี
ก าร ใช้ ม าต รก ารให้ เงิน อุ ดห นุ น เพ่ื อ เยี ย วย า เศ รษ ฐกิ จภ าย ใน ป ระ เท ศ  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  13 และร้ อ ย
ละ 9 ของ GDP ตามล าดับ ในขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามใช้มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจประมาณ
ร้อยละ 3 ของ GDP ซึ่งทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
รัฐบาลประเทศสิงคโปร์มีมาตรการห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ อิหร่าน และทางตอนเหนือของอิตาลี
ในช่วง 14 วัน เดินทางเข้าประเทศ รัฐบาลประเทศไทยได้มีการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศ และได้รวบอ านาจเข้า
สู่ศูนย์กลาง และตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขึ้นมาและได้มี
ค าสั่งปิดสถานบันเทิง ปิดห้างสรรพสินค้า ปิดพรมแดนห้ามท ากิจกรรมในสถานที่แออัด อีกทั้งยังประกาศใช้เคอร์ฟิวทั่ว
ประเทศหรือค าสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน รัฐบาลประเทศเวียดนามมีการด าเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 โดยนายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม สั่งการให้กระทรวงคมนามคม
จัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษ กว่า 100 เที่ยว อพยพนักท่องเที่ยวกว่า 80,000 คน จากเมืองดานัง ไปยัง 11 เมืองใหญ่ทั่ว
ประเทศ พร้อมสั่งระงับการเดินทางเข้าออกเมืองดานัง ทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ และรถโดยสาร เป็นเวลา  15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และมีการสั่งให้ต ารวจรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท าการยกระดับการ
ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากนอกประเทศ รัฐบาลประเทศมาเลเซียใช้มาตรการล็อคดาวน์ประเทศ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และส่งผลให้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซีย ได้ท าการ
ประกาศห้ามจ้างแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคการเกษตร ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม
เป็นต้นไป รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่าส าหรับการพักอยู่อาศัยระยะสั้น และได้มีการตรวจตรา 
ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เดินทางจากทุกประเทศในการยื่นขอรับการตรวจลง
ตราหรือวีซ่า เป็นเวลา 1 เดือน 
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อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 
 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินวิธิหนึ่งเพื่อช่วยในการประเมิน 
ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก า ไร ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นถึงจุด
แข็งจุดอ่อน และความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยแบ่งอัตราส่วนทางการเงินออก เป็น 7 
ประเภท คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets 
Turnover Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)  อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (P/E RATIO) 
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (Return On Assets) และ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น  (Return on Equity)  นอกจากนี้อัตราส่วนทางการเงินยังสามารถอธิบายถึง ฐานะความ
มั่นคงทางการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการ โดยการน าตัวเลขจากงบการเงินที่เกี่ยวข้องกันมาหาอัตราส่วนต่างๆ 
เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้อัตราส่วนได้ตามวัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์ของผู้วิเคราะห์เพ่ือช่วย
ให้เข้าใจสุขภาพทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการได้ดียิ่งขึ้น (ศิริลักษณ์ มกรพันธ์, 2551) 
 
ประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน 
 การวิเคราะห์อัตราส่วน แบ่งเป็น 7 ประเภทที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเพ่ือให้ผู้วิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์ 
ตาม วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งบการเงินแต่ละกลุ่มตามความต้องการดังต่อไปนี้  
 
 1.อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ค านวณโดยน าสินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วยหนี้สินหมุน 
 เวียน เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น บอกให้ทราบว่า กิจการมี สินทรัพย์หมุนเวียนเป็นกี่
เท่าของหนี้สินหมุนเวียน และเมื่อกิจการจ่ายช าระหนี้ระยะสั้นแล้ว ยังมีสินทรัพย์  หมุนเวียนเหลือส าหรับใช้ในการ
หมุนเวียนในการด าเนินงานหรือไม่ ถ้าค่าที่ค านวณได้สูงเท่าใด แสดงว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย 
เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ท าให้คล่องตัวในการช าระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก สินทรัพย์
หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ในเวลาอันรวดเร็วและมีค่า  ใกล้เคียงเงินสด (ไม่ถูกลดค่า
มาก เมื่อถูกแปลงสภาพเป็นเงินสด) ได้แก่เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการ  ของตลาด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ หนี้สิน
หมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย 
หนี้สินระยะยาวที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
 
 2. อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) อัตราส่วนหมุนเวียนของ 
สินทรัพย์รวมเป็นการเปรียบเทียบยอดขายกับสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หรือเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์ 1 บาทที่
กิจการมีสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการสร้างยอดขายจากการใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ทั้งหมดที่กิจการมีอัตราส่วนที่มีค่าสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์เพ่ือสร้างยอดขาย เพราะบริษัทไม่
จ าเป็นต้องใช้สินทรัพย์จ านวนมากในการสร้างยอดขาย หากอัตราส่วนมีค่าต่ า แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
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บริหารสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพ บางบริษัทถือครองสินทรัพย์ไว้จ านวนมากแต่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ อาจเป็น
เพราะใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างไม่เต็มก าลัง หรือกิจการอาจครอบครองสินทรัพย์มากเกินความจ าเป็น 
 
 3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นตัวเลขที่นักลงทุนคุ้น 
เคยแต่ไม่ควรละเลยเพราะมันช่วยให้ทราบว่าบริษัทมีภาระหนี้สินมากน้อยเพียงใดหากเทียบกับส่วนของเจ้าของจึงช่วย
ให้นักลงทุนตระหนักถึงภาระหนี้สินของบริษัทที่เราสนใจลงทุนว่ามีมากน้อยเพียงใดค่า D/E บ่งบอกว่าบริษัทมีภาระ
หนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของทุนหรือส่วนของเจ้าของ(โดยนักลงทุนสามารถหาตัวเลขหนี้สินและส่วนของเจ้าของได้จากงบ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท) ทั้งนี้ไม่ได้มีการก าหนดไว้แน่นอนว่าค่าD/E ต้องเป็นเท่าไหร่เนื่องจากขึ้นอยู่กับ
ประเภทของธุรกิจด้วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าD/Eที่นักลงทุนยอมรับได้มักไม่เกิน 2 เท่า แต่ค่าD/E ที่มากกว่า 2 เท่าขึ้นไปก็
ไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นมีภาระหนี้มากเกินไปจนนักลงทุนต้องหลีกเลี่ยง เช่น กลุ่มธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และ
ประกันที่มีผลิตภัณฑ์หลักคือ เงินฝากที่จะถูกนับเป็นหนี้สินของบริษัท ในขณะที่การปล่อยกู้นับเป็นสินทรัพย์ของบริษัท 
ด้วยลักษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงมีค่าD/E ที่ค่อนข้างสูงราว 5-10 เท่า เป็นเรื่องปกติ 
 
 4. อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิ (P/E RATIO) อัตราส่วนทางการเงิน ที่เปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้น 
ต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นสามัญเป็นอัตราส่วนที่บางบอกถึงความถูกต้องหรือความแพงของราคาหุ้น 
 

5. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราส่วนสภาพคล่องเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ค านวณ 
จากสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน จะบอกว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากพอที่จะช าระหนี้สินระยะสั้น
หรือไม่สินทรัพย์หมุนเวียน คือ เงินสด หรือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายหรือภายในหนึ่งปี และ หนี้สิน
ระยะสั้น คือ ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคืนภายในหนึ่งป ี

 
  6. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets) อัตราส่วนทางการเงินระหว่างก าไรสุทธิกับสิ 
นทรัพย์รวม บอกถึงความสามารถของกิจการที่จะน าสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในด าเนินการของกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่การวิเคราะห์ หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่ามาก แสดงว่ากิจการได้น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ได้ผลตอบแทนรับผลตอบแทนสูง หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่าน้อย  แสดงว่า
กิจการได้น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ ท าให้ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ไม่ดี 
แต่การวิเคราะห์ลักษณะนี้จะใช้ได้มีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
 
 7. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อัตราส่วนที่สามารถบอกถึงศักยภาพ 
ว่าบริษัทมีความสามารถในการเปลี่ยนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนบริษัทที่ ROE เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนั้นแปลว่าบริษัทสามารถในการบริหารและท าก าไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นได้มากข้ึน แต่หาก ROE ลดลงก็บอกถึง
การที่บริษัทอาจบริหารเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นได้ไม่ดีมากนักแต่มีข้อควรระวังว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงเมื่อที่บริษัทมี

http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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หนี้สินมากเพ่ิมขึ้น จะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นลดลงไปโดยปริยาย ท าให้ROE  มีค่าสูงขึ้นตาม ทั้งๆที่ไม่ได้ด าเนินธุรกิจ
ดีขึ้น 
 

ผลการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงิน 

รูปภาพที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนการวัดความสามารถในการท าก าไร 
 
อัตราผลก าไรสุทธิเฉลี่ย 
 จากการพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนก าไรสุทธิเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 
 1 และ 2 ปี 2563 อัตราส่วนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ได้แก่ อัตราก าไรสุทธิ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 
25.22 ซึ่งประเทศที่ลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนามซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ อาจเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่โดนผลกระทบมากที่สุดเนื่องมาจากธุรกิจขนส่งทางทะเล
เรื่องจ านวนตู้สินค้าที่ลดลงและจ านวนเที่ยวเรือที่ถูกยกเลิก การขนส่งข้ามเขตตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ต้องเข้า
ออกบ้านเป็นเวลาและปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัตราผลก าไรสุทธิได้รับผลกระทบมากสุด คือ การประกาศล้มละลายตาม

ก่อนCOVID-19 หลังCOVID-19

ค่าเฉลี่ยก าไรสุทธิ 7.07% -18.15%

ค่าเฉลี่ยROA 1.25% -4.65%

ค่าเฉลี่ยROE 0.65% -16.19%
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ค าสั่งศาลของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินชั้นน าของประเทศไทย ต่อมาประเทศมาเลเซีย 
ได้รับผลกระทบเนื่องจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินการขนส่งสินค้า นอกจากนั้นแล้วซีอีโอของสายการบินมาเลเซีย แอร์
ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของมาเลเซียเปิดเผยว่า มาเลเซีย แอร์ไลน์จะต้องปิดกิจการ หากเจ้าหนี้ตัดสินใจไม่
สนับสนุนแผนการปรับโครงสร้างล่าสุดของทางสายการบิน และประเทศมาเลเซียขยายเวลาบังคับใช้ค าสั่งจ ากัดการ
เดินทางไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 รายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  
และประเทศเวียดนาม ได้รับผลกระทบเนื่องจากเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากในช่วงแรกขของสถานการณ์โควิดรัฐบาลเวียดนาม
ได้มีการสั่งระงับเที่ยวบินที่บินตรงไปยังประเทศจีน ประกาศหยุดให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ มีมาตรการที่เข้มงวด
ขึ้นในการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน ส่งผลกระทบให้มีการเลื่อนการสั่งซื้อและรับมอบสินค้าประเภท
อาหารจากประเทศเวียดนาม จึงส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าเพ่ือรอส่งไปยัง
ประเทศปลายทาง 
 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย 
 จากการพิจารณาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2562 และไตรมาสที่ 1 และ 2  
ปี 2563 พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของทุกประเทศมีค่าใกล้เคียงกันโดยประเทศที่มีค่าอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์สูงสุด ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตามล าดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ จากการลงทุนในสินทรัพย์ของแต่ละประเทศ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 
2563 ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้ธุรกิจขนส่ง
โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านสายการบินได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ท าให้รายได้ของธุรกิจขนส่งลดลงส่งผลให้ก าไรสุทธิ
ลดลงเช่นกันโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการลดจ านวนของเที่ยวบินและปิด
ประเทศก่อนประเทศอ่ืน ๆ และต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการการควบคุม
การระบาดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 และอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิด
ให้บริการ จึงท าให้รายได้ของธุรกิจขนส่งปรับตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ก าไรของธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
 
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย 
 จากการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของในภูมิภาคอาเซียนพบว่าประเทศในอาเซียน ทุก 
ประเทศมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของใกล้เคียงกันโดยในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2562 ประเทศที่มี
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของสูงสุด  ได้แก่ ประเทศเวียดนาม , ประเทศอินโดนี เซีย , ประเทศไทย , 
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงล าดับของความสามารถในการท าก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
ของเจ้าของของแต่ละประเทศ และในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ได้เกิดการระบาดของการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
เวียดนาม เนื่องจากมีการปิดพรมแดนก่อนประเทศอ่ืนๆ โดยอินโดนีเซียมีการลดจ านวนและระยะเวลาของธุรกิจขนส่ง 
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เช่น รถไฟฟ้าเที่ยวบิน ต่อมามีการปิดประเทศในวันที่ 17 มีนาคม ประเทศเวียดนามปิดประเทศในวันที่ 15 มีนาคม 
2563 ส่วนประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธ์ใหม่ 2019 เช่นกันแต่เนื่องจากธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้า ซึ่งธุรกิจขนส่งสินค้าจะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจการบิน เนื่องจากการลดการเดินทางท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค
สามารถสั่งสินค้าได้ตามปกติโดยผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า และส่งไปยังผู้บริโภคได้
ตามปกติและไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของของประเทศมาเลเซียลดลงเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้า การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ท าให้มาเลเซียได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมากประกอบกับเศรษฐกิจของมาเลเซียหดตัวมากที่สุดในรอบ 20 ปีเป็นผลจากการล่มสลายของการค้าโลก
และมาตรการปิดประเทศเพ่ือควบคุมการระบาดของ covid-19และในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อินโดนีเซียเริ่มมีการผ่อน
ปรนมาตรการการควบคุมการระบาดของ covid 19 และอนุญาตให้ธุรกิจสายการบินกลับมาเปิดให้บริการได้จึงท าให้
รายได้ของธุรกิจสายการบินเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้ก าไรเพิ่มข้ึน จึงท าให้อัตราผลตอบแทนของเจ้าของปรับตัวสูงขึ้น 
 
สรุปและอภิปลายผล 

จากการศึกษา พบว่า ประเทศกลุ่มอาเซียน มีผลขาดทุนเฉลี่ย เท่ากับ 15.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
อัตราส่วนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร ประกอบด้วย 1) อัตราก าไร
สุทธิ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 25.22 ซึ่งประเทศที่ลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเวียดนาม 2) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 16.84 วึ่งประเทศที่ลดลงสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซียน และประเทศสิงคโปร์ และ 3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 5.90 ซึ่งประเทศที่ลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศไทย และ
ประเทศเวียดนาม โดยทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นไป
อย่างช้าๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การส่งออก ซึ่งประเทศสิงคโปร์และประเทศเวียดนามจะ
ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากเป็นประเทศที่พ่ึงพาการส่งออก 2) การท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้รับผลกระทบ
หนัก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง 3) อุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มงวด
และระยะเวลาที่น ามาตรการมาบังคับใช้ โดยประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการบังคับใช้
มาตรการอย่างเข้มงวด และ 4) ภาคการบิน การปิดชายแดนและการยกเลิกเที่ยวบินท าให้รายได้ของสายการบินต่าง ๆ 
ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศอาเซียน ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้มี
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งทางสาธารณสุขและทางการเมืองการกฏหมาย แม้
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนามจะมีเสถียรภาพความมั่นคงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่
สถานการณ์การทางการเมืองในหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วง อาทิ การเมืองในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 
และประเทศไทยที่ก าลังอยู่ในสภาวะเปราะบาง 
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ข้อจ ากัดในการศึกษา 
ข้อจ ากัดที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ โดยกลุ่มผู้ศึกษาในเลือกมาเพียง 5 ประเทศ 

ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์ แล ะอินโดนี เซีย เนื่ องจาก ประเทศลาวอยู่ 
ในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน แต่ไม่มีกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฟิลิ 
ปินส์ปิดท าการในช่วงที่ก าลังศึกษา อีกท้ัง ประเทศกัมพูชา, ประเทศบรูไน และประเทศพม่าไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
อาเซียน  
 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงิน และผลกระทบต่อประเทศกลุ่มอาเซียน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างช่วงก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 
2562 และขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2563 ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตของการศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและกว้างขึ้นว่ามีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร ในระหว่างช่วงก่อนและหลังโควิด เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศนั้นๆ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
Factors Affecting the Utilization of Medical Welfare According to Universal Health 

Coverage Scheme 
 

ปฐมพร ทองค า1*, พัชรี ผาสุข2 และ วสุ สุวรรณวิหค2 

Pathomporn Thongkam1*, Padcharee Phasuk2 and Vasu Suvanvihok2 

 

บทคัดย่อ 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นสวัสดิการที่คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากที่สุด จึงควรมีการ
พัฒนาบริการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชนใน
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 ประชากรคือ
ผู้ป่วยในที่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 1 ,551 ราย วิเคราะห์ปัจจัยด้วยตัวแบบ
เชิงเส้นนัยทั่วไป(Generalized Linear Models) ที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซอง (Poisson) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 คือ อายุ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย การเข้ารับบริการเพ่ือการรักษาโรค และผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง โดยผู้เข้ารับ
บริการที่มีอายุเพ่ิมขึ้น 1 ปี จะมีการเข้ารับบริการเพ่ิมขึ้นโดยประมาณ 1 ครั้ง ประชาชนที่อยู่ในเขตภาคกลางมีการเข้า
รับบริการน้อยกว่าประชาชนในภาคอ่ืน 1.21 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการเพ่ือการรักษาโรคจะเข้ารับบริการมากกว่าผู้เข้ารับ
บริการด้วยสาเหตุอื่น 1.54 ครั้ง และผู้ที่เป็นโรคมะเร็งมีการเข้ารับบริการมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคมะเร็ง 1.99 ครั้ง 
ค าส าคัญ: ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สวัสดิการรักษาพยาบาล, ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
1 Graduate Student, Department of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
2 Advisor, Department of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University 
* Corresponding author; e-mail address: panorama_pt@hotmail.com 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1074 
 

Abstract 
Universal Health Coverage Scheme is the welfare that most Thai people in the country 

have access to health services . Therefore, services should be developed to cover and consistent 
with the needs of the people. This study aimed to study behavior and factors affecting the use of 
medical welfare under the Universal Health Coverage Scheme of people in Thailand.  Using 
secondary data from the Health and Welfare Survey National Statistical Office for  the year 2019, 
the population comprised of 1,551 in-patients who used medical welfare of Universal Health 
Coverage Scheme, factor analysis using a generalized linear model where the dependent variable 
was Poisson distribution.  The study found the most influential factors affecting the welfare 
utilization of medical expenditure under the Universal Health Coverage Scheme, at the statistical 
significance level of 0.05, were age, the region of residence, service accessing for the disease 
treatment, and people with cancer. As the age of the service recipients increased 1 year, the 
medical service admission would be increased on average by 1 time. People in the central region 
had 1.21 times less access to treatment than people in other regions. People with the disease 
had 1.54 times more access to service than patient with other causes, and people with cancer 
had 1.99 times more treatments than those without cancer. 
Keywords: Universal Health Coverage, Medical Welfare, General Linear Model 
 

ค าน า 
 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย ให้การดูแลด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปที่
ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยมีจ านวนผู้ลงทะเบียนสิทธิสูงถึงร้อยละ 75.9 ของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2562) หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นได้มากขึ้น จ านวนผู้เข้ารับบริการเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้บริการผู้ป่วยนอกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 111.95 ล้านครั้ง ในปี 2546 
เป็น 182.69 ล้านครั้ง ในปี 2562 และมีผู้ใช้บริการผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นจาก 4.304 ล้านครั้ง ในปี 2546 เป็น 6.300 ล้าน
ครั้ง ในปี 2562 (รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2562) ผลลัพธ์จากการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ผู้เข้ารับบริการคือ จ านวนคนไข้ล้นโรงพยาบาล เกิดสัดส่วนที่ไม่เพียงพอระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับการรักษาพยาบาล 
มีความล่าช้า รอนาน เกิดภาวะความจ าเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ป่วยเข้ารับรักษาพยาบาลแต่ไม่ได้ใช้
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากสาเหตุ ช้า รอนาน สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมการ
รักษา เป็นต้น 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมการรักษา และแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงบริการและการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
เพ่ือให้ประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรง เพราะหากพัฒนางานสาธารณสุขให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น เจ็บป่วยน้อยลง ก็จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นโดยรัฐไม่ต้องสูญเสีย
งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพหรือความเจ็บป่วยโดยไม่จ าเป็น และการที่ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพ
อนามัยที่ดียังสามารถสร้างผลผลิตหรือรายได้ให้กับตนเองและประเทศอีกด้วย 
 Anderson, (1975) ได้เสนอกรอบของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพว่าการ
ตัดสินใจในการแสวงหาบริการทางการแพทย์และปริมาณการใช้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 
ประการ คือ ปัจจัยโน้มน าที่มีอยู่ก่อน (Predisposing Factors) หมายถึง ตัวแปรต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่โน้มน าไปสู่
การใช้บริการสุขภาพ คุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วย เช่น อายุ เพศ การศึกษา ปัจจัยสนับสนุน 
(Enabling Factors) หมายถึง ปัจจัยที่บ่งบอก หรือเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้บริการสุขภาพ ทั้ง
ความสามารถเชิงเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการ เช่น รายได้ การประกันสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และทรัพยากรชุมชน 
ปัจจัยด้านความจ าเป็น (Need Factors) ได้แก่ ความจ าเป็นที่เกิดจากการเรียนรู้ (Perceived Need) ของแต่ละบุคคล 
และ ความจ าเป็นที่ได้รับการประเมิน (Evaluated Need) จากระบบบริการ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งปัจจัยทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางด้านสถานะทางสุขภาพ และ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ของประชาชนไทย โดยมีกรอบแนวคิดดังรูปที่ 1 

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross Section Data) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการส ารวจ
อนามัยและสวัสดิการ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ของครัวเรือนจ านวน 27 ,960 ครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยส านักงานสถิติแห่งชาติใช้วิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนตัวอย่าง ข้อถามหลักประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน หลักประกันด้านสุขภาพ การ
เจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข ความจ าเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง การประเมินสถานะสุขภาพ 
ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ ลักษณะของครัวเรือน แผนแบบการเลือกตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two – Stage 
Sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม และในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล เป็นสตราตัมย่อยในการเลือกตัวอย่าง
ขั้นที่หนึ่ง (primary sampling stage) หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง คือเขตแจงนับ โดยกรอบตัวอย่างส าหรับการเลือก
หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ได้มาจากท้ังสิ้น 5,970 เขตแจงนับ ส าหรับการเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง (secondary sampling 
stage) ครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงานเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สองโดย
ก าหนดให้ 16 และ12 ครัวเรือนตัวอย่างต่อเขตแจงนับตัวอย่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ตามล าดับ ก่อน
ด าเนินการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการสร้างกรอบครัวเรือนตัวอย่าง โดยท าการนับและจดครัวเรือนและอาคาร/สิ่ง
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ปัจจัยโน้มน าที่มีอยู่ก่อน(Predisposing Factor) 
1. อายุ 
2. เพศ 
3. ภูมิภาคที่อยู่อาศัย 
4. ระดับการศึกษา 
5. สถานภาพสมรส 
6. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ปัจจัยสนับสนุน (Enabling Factor) 
1. รายได้ครัวเรือน 
2. ประกันสุขภาพเอกชน 
3. สถานภาพการท างาน 
4. จ านวนครั้งที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ 
5. ค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล 
6. ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องช าระด้วยเงินของ

ตนเอง 

พฤติกรรมการใช้สวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปัจจัยด้านความจ าเป็น (Need Factor) 
1. โรคเรื้อรัง/โรคประจ าตัว 
2. สาเหตุของการเข้ารับบริการ 

ปลูกสร้างทุกแห่งในแต่ละเขตแจงนับตัวอย่างหลังจากนั้นจึงมีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตามขนาด
ครัวเรือนซึ่งวัดด้วยจ านวนสมาชิกในครัวเรือน แล้วจึงด าเนินการเลือกครัวเรือนตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ส าหรับการส ารวจครั้งนี้เป็นการส ารวจด้วยตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถประมาณค่าหรืออ้างถึงประชากรได้นั้น 
ต้องมีการค านวณค่าถ่วงน้ าหนักให้แต่ละหน่วยที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทน โดยมีขั้นตอนการค านวณค่าถ่วงน้ าหนัก 3 
ขั้นตอนหลักๆ คือ การค านวณค่าถ่วงน้ าหนักพ้ืนฐาน (Design weight หรือ base weight) เป็นการค านวณส่วนกลับ
ของความน่าจะเป็นของหน่วยตัวอย่างที่ถูกเลือกในแต่ละขั้นของการเลือกตัวอย่างตามแผนแบบการเลือกตัวอย่าง การ
ปรับค่าถ่วงน้ าหนักพ้ืนฐานเมื่อมีข้อมูลที่ไม่ตอบ (Adjustment for non-response) โดยจะท าการปรับค่าถ่วงน้ าหนัก
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ของครัวเรือน และการปรับค่าถ่วงน้ าหนักด้วยข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ (post-stratification calibration adjustment) 
โดยใช้ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากร ตามกลุ่มอายุ เพศ ภาค และเขตการปกครอง 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการคัดแยกข้อมูลเฉพาะผู้ที่เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ระหว่าง 12 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ โดยใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ คัดข้อมูลที่
ผิดพลาดในทุกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออก คงเหลือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 1,551 ราย 
 
แบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัย 

แบบจ าลองที่ใช้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จะใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) โดยมีรูปแบบจ าลอง ดังนี้  

   QUC= f (Predisposing, Enabling, Need) 

โดยที่ 
QUC คือ จ านวนครั้งของการเข้ารับบริการผู้ป่วยในโดยใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ 
Predisposing  คือ ปัจจัยโน้มน าที่มีอยู่ก่อน ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
Enabling คือ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ รายได้ครัวเรือน ประกันสุขภาพเอกชน  

สถานภาพการท างาน จ านวนครั้งที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ค่าพาหนะในการเดินทางไป
รักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลที่ต้องช าระด้วยเงินของตัวเอง 

Need คือ ปัจจัยด้านความจ าเป็น ได้แก่ โรคเรื้อรัง/โรคประจ าตัว สาเหตุการเข้าพักนอนรักษาใน
สถานพยาบาล 

ให ้ QUC , i = 1, 2, 3, …, n เป็นตัวแปรตามที่มีค่าเป็นจ านวนนับ มีการแจกแจงแบบปัวซอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับความแปรปรวน เท่ากับ miนั่นคือ QUC : Poisson (mi) การแจกแจงความน่าจะเป็นของ QUCเขียนได้ดังนี ้

𝑃(𝑄𝑈𝐶 = 𝑞𝑢𝑐; 𝑚𝑖) =  
𝑒−𝑚𝑖𝑚𝑖

𝑞𝑢𝑐

𝑞𝑢𝑐!
 , 𝑞𝑢𝑐  = 0, 1, 2, ….. 

 

𝐸(𝑄𝑈𝐶) = 𝑉𝑎𝑟(𝑄𝑈𝐶) =  𝑚𝑖  
 

ให ้ Xi  =  (Xi0 , Xi1 ,…, Xip)T โดยที่  i=1, 2, …, n เป็นตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ Qdรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ canonical link ที่มีรูปแบบเป็น natural log function ซึ่งถูกน าเสนอโดย 
McCullagh and Nelder (1989) 

ให้ βi = ( β0 , β1 ,…, βp )T เป็นพารามิเตอร์ เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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𝐸(𝑄𝑈𝐶) = 𝑚𝑖 = 𝑒𝑋𝑖
𝑇𝛽 

และ 

 log
μi

Ni
=  β0 + β1age + β2sex + β3region + β4education +  β5status + β6member +

 β7income + β8insurance + β9work + β10prevention + β11Vehiclecost + β12Surplus +

 β13Disease +  β14Cause + εi 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

การอธิบายข้อมูลทั่วไปโดยร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2.การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) 
 ประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ Generalized Linear Models ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สามารถ

ประมาณค่า βได้ โดยใช้วิธีการของ maximum likelihood และแก้สมการหาค าตอบโดยใช้วิธีการวนซ้ าเชิงตัวเลข 
(numerical iterative method) (McCullagh and Nelder, 1989) และเปรียบเทียบความเหมาะสมของตัวแบบที่ตัว
แปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่า Mean Deviance ที่มีค่าใกล้ 1 เป็นตัวแบบที่เหมาะสม 
(UCLA Academic Technology Services, 2012) 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
1.ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่น าเสนอในส่วนนี้เลือกมาเฉพาะกลุ่มที่เคยเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ระหว่าง 12 เดือนก่อนตอบแบบสอบถาม (ผู้ป่วยใน) จ านวน 1 ,551 ราย พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.91 และเพศ
หญิง ร้อยละ 56.09 มีอายุเฉลี่ย 47.46 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24.78) อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
ร้อยละ 29.79 รองลงมาอาศัยอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 28.62 อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 24.18 และอาศัยอยู่ใน
ภาคใต้ ร้อยละ 17.41 รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ย 11 ,916.31 บาท/เดือน  มีประกันสุขภาพเอกชน ร้อยละ 2.32 เป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 13.54 เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 23.60 เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 9.54 เป็น
โรคมะเร็ง ร้อยละ 2.97 ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ย 7.48 ปี เทียบได้กับการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่งงานแล้ว ร้อย
ละ 30.43 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.66 คน 
2.พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพของผู้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด จ านวน 1 ,551 ราย เข้ารับบริการด้วยอาการของโรคมาก
ที่สุด ร้อยละ 69.95 รองลงมาคือเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุ ร้อยละ 15.41 และเข้ารับบริการด้วยสาเหตุอ่ืน ร้อยละ 
14.64 โดยที่ผู้เข้ารับบริการที่ต้องช าระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ ร้อยละ 28.69 ผู้รับบริการที่ต้องช าระค่า
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รักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิมากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 0.52 และผู้ที่ไม่ต้องช าระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ 
ร้อยละ 70.79 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) 
1.การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 
Table 1 One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA 

ตัวแปรอิสระ F Sig. 

Sex 2.02 0.1552 

Age 11.12 0.0000*** 

Region 1.44 0.2291 

Education 7.03 0.0009*** 

Married 0.12 0.7315 

Members 1.36 0.2572 

Income 0.57 0.6331 

Insurance 0.23 0.6323 

Work 15.69 0.0001*** 

Prevention 1.60 0.2020 

Vehicle cost 0.62 0.5403 

Disease 
       Diabetes 1.57 0.2109 

     Hypertension 4.05 0.0443** 

     Cholesterol 4.73 0.0297** 

     Cancer 24.32 0.0000*** 

Cause of admission 11.15 0.0000*** 

   
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเข้ารับบริการฯ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่า

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า
ตัวแปรที่มีความแตกต่างของความต้องการเข้ารับบริการฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการท างาน การช าระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิด้วยเงินของตนเอง ผู้เข้ารับบริการที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือด โรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีสาเหตุของการเข้ารับบริการที่แตกต่างกัน 
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2.การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ GLM 
การวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติของประชาชนในประเทศไทย เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจัยด้านสุขภาพ กับความต้องการเข้ารับบริการโดยใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ซึ่งในการวิเคราะห์แบบจ าลองได้ใช้เครื่องมือทางสถิติคือ ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) 
ที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซอง ท าให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนในการก าหนดความต้องการใช้สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชนในประเทศไทย 

ผลการศึกษาที่ได้จากแบบจ าลองจะแสดงถึงทิศทางและผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชนในประเทศไทย เป็นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาความเหมาะสมของตัวแบบที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปัวซอง โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ค่า Mean Deviance ที่มีค่าใกล้ 1 เป็นตัวแบบที่เหมาะสม (UCLA Academic Technology 
Services, 2012) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบ GLM เมื่อใช้เกณฑ์ Mean Deviance ใกล้ 1 ได้ตัวแบบที่
เหมาะสม มีค่าพารามิเตอร์ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

Table 2 Direction and Effect of Independent Variables on Benefits Utilization of National Health 
Coverage Rights using the GLM model with the Poisson distribution. 

ตัวแปรอิสระ ß Std.Error 
Hypothesis Test 

Exp(ß) 
z Sig. 

อายุ -0.00710 0.00355 -2.00 0.046** 0.99292 

อายุ2 0.00010 0.00003 2.76 0.006*** 1.00010 

เพศ -0.06912 0.04889 -1.41 0.157 0.93321 

ภาคกลาง -0.09286 0.04981 -1.86 0.062* 0.91131 

รายได้ครัวเรือน -0.00201 0.00583 -0.35 0.730 0.99798 

ประกันภัยสุขภาพเอกชน 0.00336 0.15185 0.02 0.982 1.00337 
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Table 2 Direction and Effect of Independent Variables on Benefits Utilization of National Health 
Coverage Rights using the GLM model with the Poisson distribution. (continue) 

ตัวแปรอิสระ ß Std.Error 
Hypothesis Test 

Exp(ß) 
z Sig. 

โรคเรื้อรัง/โรคประจ าตัว 
 

        

โรคเบาหวาน 0.00155 0.07228 0.02 0.983 1.00155 

โรคความดันโลหิตสูง -0.05473 0.06749 -0.81 0.417 0.94673 

โรคไขมันในเลือดสูง 0.09158 0.08266 1.11 0.268 1.09591 

โรคมะเร็ง 0.40385 0.10691 3.78 0.000*** 1.49758 

สาเหตุของการเข้ารับบริการ 

รักษาโรค 0.14365 0.07773 1.85 0.065* 1.15448 

อุบัติเหตุ -0.02180 0.09415 -0.23 0.817 0.97842 

ค่าคงที่ 0.26668 0.09129 2.92 0.003*** 1.30563 

Mean Deviance = 0.4332 

หมายเหตุ อายุ2 คือ อายุเพ่ิมขึ้นถึงระดับหนึ่ง ตามทฤษฎีวงจรชีวิต (lifecycle) โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ Titus J. 
Galamaและ Hans van Kippersluis (2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและวงจรชีวิต 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) ที่ตัวแปรตามมีการแจก
แจงแบบปัวซอง (Poisson) พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดมีค่า Mean Deviance เท่ากับ 0.433 โดยพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ อายุ ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ผู้ที่
เป็นโรคมะเร็ง และผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยสาเหตุจากการรักษาโรค 

ในการศึกษาปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพ่ือให้ได้แบบจ าลองที่เหมาะสมโดยตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) ที่ตัวแปรตามมีการ
แจกแจงแบบพัวส์ซอง (Poisson) พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดมีค่า Mean Deviance เท่ากับ 0.433 โดยผล
การศึกษาปัจจัยด้านอายุพบว่าผู้ที่มีอายุที่เพ่ิมขึ้นในช่วงแรกจะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับบริการลดลง แต่เมื่ออายุ
เพ่ิมขึ้นถึงระดับหนึ่งจะมีแนวโน้มเข้ารับบริการเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวงจรชีวิต ( lifecycle) โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยของ Titus J. Galamaและ Hans van Kippersluis (2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและวงจรชีวิต 
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Figure 2 Model Simulation of Health 

ที่มา: Titus J. Galama and Hans van Kippersluis, THE ECONOMIC JOURNAL, 2019 
 
จากภาพที่ 2 แสดงดัชนีสุขภาพ โดยก าหนดให้สุขภาพแรกเริ่มมีค่าเท่ากับ 100 และเมื่ออายุเพิ่มมากข้ึนดัชนี

สุขภาพจะค่อยๆลดลงจนเหลือ 15 เมื่ออายุ 80 ปี แตกต่างจากการลงทุนด้านสุขภาพดังภาพที่ 3แสดงให้เห็นถึงการ
ลงทุนด้านสุขภาพที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในวัยชรา 

 
Figure 3 Health Investment 

ที่มา: Titus J. Galama and Hans van Kippersluis, THE ECONOMIC JOURNAL, 2019 
 
ปัจจัยที่อยู่อาศัย ผู้อยู่ในภาคกลางมีโอกาสเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในโดยใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้อยกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอ่ืน 0.91 เท่า (ตารางที่ 2) อาจแสดงได้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ภาคกลางสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกกว่า มีสถานพยาบาลรองรับอย่างเพียงพอทั้งรัฐบาลและเอกชน 
ประกอบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนสูงกว่าภาคอ่ืนๆ (การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ท าให้ผู้ที่อยู่ในภาคกลางมีก าลังทรัพย์และความพอใจในการเข้ารับบริการจาก
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สถานพยาบาลเอกชนมากกว่า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในภาคกลางเป็นพนักงานประจ าในหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนจึงไม่สะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งต้องเข้ ารับการตรวจรักษาในเวลา
ราชการ สอดคล้องกับผลการส ารวจจากรายงานอนามัยและสวัสดิการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2562 พบว่าร้อย
ประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) โดยใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติมีเพียงร้อยละ 45.95 ต่างจาก
ภาคหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่มีร้อยประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลฯ 69.29 79.99 และ 
65.85 ตามล าดับ 

ปัจจัยโรคเรื้อรัง/โรคประจ าตัว ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งมีโอกาสเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในโดยใช้สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคมะเร็ง 1.497 เท่า เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง
ในผู้ป่วยจ านวนมากจ าเป็นต้องได้รับยาเคมีบ าบัด และการให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งหลายสูตรการรักษา 
จ าเป็นต้องให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเป็นการรักษาท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงจึงท าให้ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งมีโอกาส
เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในโดยใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากกว่าผู้ที่ไม่เป็น
โรคมะเร็ง สอดคล้องกับ กรรณิกา กันรัตน์ และคณะ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพการ
ดูแลในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ร้อยละ 56.7 โดยมีจ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2 ครั้ง 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,551 คน เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลโดยใช้สวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติฉลี่ย 1.33 ครั้งต่อปี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการ ได้แก่ อายุ 
ภูมิภาคที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรคมะเร็ง และการเข้ารับบริการเพื่อการรักษาโรค 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ปัจจัยด้านอายุและการเป็นผู้สูงอายุมีผลต่อการเข้ารับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรด้านอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทย จึงควรวางแผนประเมินความต้องการของประชาชนเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน 

2.ปัจจัยด้านภูมิภาค การที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในภาคกลางมีโอกาสเข้ารับบริการโดยใช้สวัสดิการสิทธิ
หลักประกันสุขภาพน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญถึงสาเหตุของโอกาสในการเข้ ารับ
บริการที่น้อยกว่าภาคอ่ืน หากเกิดมาจากการที่ประชาชนภาคกลางมีสุขภาพที่ดีเพียงพอแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ศึกษาหาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนในภูมิภาคอ่ืนมีสุขภาพดีเช่นเดียวกับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง 
 3.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรด าเนินการหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยผู้วิจัยด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านปังเปรียวคา
เฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู และ 3) เพ่ือก าหนดแนวทางในการเพ่ิมยอดขาย
ร้อยละ20 ให้กับร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งจากสภาวะการที่เพ่ิ มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจร้านกาแฟ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีผู้เข้ามาใช้
บริการลดน้อยลง จึงส่งผลกระทบกับยอดขายและผลก าไรที่ลดตามลงไปของร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด โดย
ท าการศึกษาจากการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จ านวน 400 ตัวอย่าง จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคคลวัย
ท างานและกลุ่มประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังท าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน การวิเคราะห์ถึง
ส่วนประสมทางการตลาด และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่มีผลต่อยอดขายของร้านปังเปรียวคาเฟ่
แอนด์ฟู้ด ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจากผลการศึกษา
สามารถน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายให้กับร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ เพ่ิมความหลากหลายของเมนูขนมหวาน 2) โครงการ Check Me 
in PangPreaw 3) โครงการ ของว่างฟรีส าหรับปาร์ตี้ 4 คนขึ้นไป และ 4) โครงการ เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายโดย
เข้าร่วมกับ Food Panda 
ค าส าคัญ: ร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด, การเพ่ิมยอดขาย, พฤติกรรมผู้บริโภค 
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Abstract 
 The objectives of this independent study were 1) to study consumer behavior to use 
service of Pang Preaw Café and Food, Mueang District, Nongbua Lamphu Province 2) to study 
marketing mix factors affecting consumer decision to choose service Pang Preaw Café and Food and 
3) to propose the guidelines for increasing sales of Pang Preaw Café and Food. Under highly 
competitive condition in the coffee shop business and today’s dynamic economic conditions, the 
number of customers has been reduced, lowering Pang Preaw Café and Food’s sales and profit. A 
questionnaire was used as a research instrument to collect data. The sample was 400 students, 
working people and the general people. In addition, this study focused on conducting the analysis 
of competitive environment, marketing mix and SWOT, affecting the sales of PangPreaw Café and 
Food. Data collected were then analyzed using statistics, including percentage, mean and standard 
deviation. The findings of this study would be applied as the guidelines to increase the sales of 
PangPreaw Café and Food, Mueang District, Nongbua Lamphu Province for four projects, namely: 1) 
Adding variety of dessert menus, 2) Check Me in PangPreaw, 3) A free snack project for minimum 4 
guest parties, and 4) A project to increase distribution channels by joining Food Panda. 
Keywords: PangPreaw Café and Food, Increase Sales Volume, Consumer Behavior 
 

ค าน า 
 ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจในฝันของใครหลายคนที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนื่องจากเงินใน
การลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป และในขณะเดียวกันตลาดธุรกิจร้านกาแฟมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก
พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป โดยจากเดิมนั้นผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ แต่
ปัจจุบันหันมาชื่นชอบการเข้าร้านกาแฟสดที่มีการตกแต่งร้านอย่างสวยงามทันสมัย สะดวกสบาย และบรรยากาศที่
รื่นรมย์ส าหรับการนั่งดื่มกาแฟมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ  5-6 
อย่างต่อเนื่องจากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 รวมถึงปริมาณเมล็ดกาแฟที่น าเข้ามาจากต่างประเทศในปี พ.ศ. 
2560 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 ถึงร้อยละ 93 ในระยะเวลาเพียงแค่5ปี (ประอรพิทย์, 2562)  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โอกาสในการเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศไทยค่อนข้างมีโอกาสเป็นไป
ได้มาก จึงท าให้ธุรกิจประเภทร้านกาแฟได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ผลิตภายในประเทศไทย และนักลงทุน
ชาวต่างชาติที่มีกิจการเกี่ยวกับกาแฟหรือร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม  (Small 
Medium Enterprises: SMEs) ที่เข้ามาท าการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลให้การแข่งขันในธุรกิจ
อุตสาหกรรมร้านกาแฟมีความรุนแรงเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมาก 
จนส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟที่ไม่มีความพร้อมมากพอต้องออกจากธุรกิจไปเป็นจ านวนไม่น้อย โดยสามารถแบ่ง
ธุรกิจร้านกาแฟออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) คอฟฟ่ีช็อป (Coffee Shop) ลักษณะร้านที่มุ่งเน้นขายกาแฟเป็นหลัก หรือ



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1087 
 

อาจมีส่วนประกอบเป็นเบเกอรี่ควบคู่ด้วยเล็กน้อย ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 49.0 และอันตราการขยายตัวที่เฉลี่ยร้อย
ละ 10.0 อันเนื่องมาจากจ านวนของร้านคอฟฟ่ีช็อปที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคที่นิยมดื่มกาแฟกัน
มากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านกาแฟประเภทคอฟฟ่ีช็อป คือ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยท างาน 2) 
คาเฟ่ (Cafe) เป็นประเภทร้านกาแฟที่ขายอาหารประเภทอ่ืนๆควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารว่างหรืออาหารจาน
หลัก ซึ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านกาแฟประเภทนี้ คือ กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มครอบครัว ซึ่งร้าน
กาแฟประเภทคาเฟ่มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 59.0 หรือมูลค่าตลาดธุรกิจร้านกาแฟที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการขยายสาขาของธุรกิจกาแฟประเภทคอฟฟ่ีช็อป ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ง่ายกว่า (ศูนย์
อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2558)  
 จากสาเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด ต้อง
ประสบปัญหากับการลดลงของยอดขาย โดยจากเดือนตุลาคมมียอดขายอยู่ที่ 66,502 บาท เดือนพฤศจิกายนมี
ยอดขายอยู่ที่ 57,274 บาท เดือนธันวาคมมียอดขายอยู่ที่ 53,812 บาท และเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มียอดขาย
ลดลงมาอยู่ที่ 49,224 บาท (Figure 1) เนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันก่อตัวขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
การแข่งขันและการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดที่รุนแรง รวมไปถึงวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้นและผลก าไรที่ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องหา
แนวทางเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต และจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
ในการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้ โดยจะศึกษาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชื่นชอบในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ 
รวมถึงได้ท าการวางเป้าหมายในการเพ่ิมยอดขายโดยรวมร้อยละ 20 จากยอดขายเดือนมกราคม 2563 ให้กับร้านปัง
เปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด 

 
Figure 1 Sales volume of PangPreaw cafe&food per month (Baht) 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาในครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทางด้านปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทางด้านทุติยภูมิ 
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(Secondary Data) ซึ่งแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ข้อมูลด้านปฐมภูมิ  
               ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้
เข้าใช้บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  
              ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบหาและรวมรายละเอียดส าคัญจากงานวิจัย เอกสารวิชาการ รวมถึงเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร 
          ประชากรที่ใช้ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งไม่สามารถท าการระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
         เนื่องจากไม่สามารถระบุจ านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มของทางร้านได้อย่างแน่นอน 
จึงคัดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีตามสะดวก (Convenience Sampling) ท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
ถึงจ านวนของประชากร จากสูตรการค านวณของ Cochran (1977) ดังนี้ 

N =   

เมื่อ N = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  P = อัตราส่วนของประชากรที่ใช้ท าการศึกษา = 0.5 หรือ 50% 

Z = ระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้ 95% ซึ่งเป็นระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 มีค่าเท่ากับ 1.96 
 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นค่าความคลาดเคลื่อน 

e = 0.05)  
การแทนค่าสูตรเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

N =  

N = 384.16  385 ตัวอย่าง 
 โดยจากสูตรจะเพ่ิมความน่าเชื่อถือของการเก็บข้อมูลให้มากข้ึน จึงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 
ตัวอย่าง  
2. เครื่องมือการศึกษา 
 เครื่องมือที่น ามาใช้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจ านวน 400 ชุดที่ผู้ศึกษาได้จัดท า 
โดยให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบ 2) ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด และ 3) ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อและใช้บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด โดยแบ่งปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดออกเป็นทั้งหมด 7 
ด้านได้แก่ ปัจจัยที่ก าหนดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่ งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บริการ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมชุดแบบสอบถาม โดยการใช้โปรแกรมการค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเฉพาะบุคคลและข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้
บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด โดยใช้การประมวลผลเป็นตัวเลขในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการ
หาอัตราร้อยละ (Percentage) และข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและ
เลือกใช้บริการจากร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด ใช้การประมวลผลเป็นตัวเลขในเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังวัด
หนองบัวล าภู 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ท าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.25 และประกอบอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 47.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.00 และอาศัยอยู่ที่อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู คิด
เป็นร้อยละ 86.00 และเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001-10,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.00 
 1.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้า
มาใช้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.25 ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ อยู่ระหว่าง 12.01 -14.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 โดยส่วนใหญ่เลือกรับบริการอาหารคาว คิดเป็นร้อยละ 77.25 และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
เพราะการตกแต่งอย่างสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 48.50 
2. ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านปังเปรียวคาเฟ่
แอนด์ฟู้ด 
 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ เครื่องดื่มและอาหารมีความสะอาด                   
น่ารับประทาน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 
 2.2 ด้านราคา พบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42  
 2.3 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าปัจจัยที่มีผลมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดร้านที่เหมาะสม โดย
คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91  
 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ร้านผ่านทางสื่ อโซเชียล
มีเดีย โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.52 
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 2.5 ด้านบุคลากร พบว่าปัจจัยที่มีผลมากท่ีสุด ได้แก่ พนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.30 
 2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ ร้านมีการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 
 2.7 ด้านกระบวนการ พบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ การรักษาคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหาร โดยคิด
เป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.40 
3. ผลการศึกษาการก าหนดแนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  และปัจจัยของส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟ เพ่ือน ามาออกแบบส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) ซึ่งได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บริการ การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน (Five Force 
Model) และน าผลจากการศึกษาวิเคราะห์ที่ได้มาก าหนดแนวทางในการเพ่ิมยอดขายให้กับร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์
ฟู้ด โดยใช้แนวทางเป็นการจัดท าโครงการต่างๆดังนี้ โครงการที่ 1 เพ่ิมความหลากหลายของเมนูขนมหวาน ระยะเวลา
ด าเนินงานคือ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563, โครงการที่ 2 Check Me in PangPreaw ระยะเวลา
ด าเนินงานคือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โครงการที่ 3 ของว่างฟรีส าหรับปาร์ตี้ 4 คน
ขึ้นไป ระยะเวลาด าเนินงานคือ เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และโครงการที่ 4 เพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยเข้าร่วมกับ Food Panda ระยะเวลาด าเนินงานคือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2564 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเข้ามาใช้บริการที่ร้านได้มากขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยเพ่ิมฐานผู้ซื้อรายใหม่ และคาดว่าจากการปฏิบัติงานทั้ง 4 โครงการจะสามารถเพ่ิมยอดขายร้านปังเปรียว
คาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากยอดขาย
ของเดือนมกราคม 2563 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ในส่วน
ของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา 
และการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธน
สิทธิ์ เบญจวัฒนานนท์ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟ พบว่า 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 25 ปี อาชีพนักเรียน นักศึกษา และรายได้เฉลี่ย ต่ ากว่า 10,000 บาท 
ดังนั้นที่ตั้งของร้านปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาถึง 2 แห่ง
ด้วยกัน จึงถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ท าให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น  
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 นอกจากนี้ผลจากการศึกษายังพบว่า ส่วนประกอบส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการร้าน
ปังเปรียวคาเฟ่แอนด์ฟู้ด ของกลุ่มตัวอย่างในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คือ เครื่องดื่มและอาหารมีความสะอาดน่า
รับประทาน อีกทั้งปัจจัยด้านราคาที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงความคุ้มค่าในการเลือกใช้สินค้าและ
บริการ รวมถึงปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ทางร้านมีการตกแต่งอย่างสวยงาม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธน
สิทธิ์ เบญจวัฒนานนท์ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางในการเพ่ิมยอดขายร้านกาแฟสดบัดดี้ คอฟฟ่ี จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคโดยส่วนมากเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพิจารณาเข้าใช้ร้านกาแฟสดบัดดี้ 
คอฟฟ่ีได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติและความสะอาดาของผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้าน คือ ร้านตกแต่งอย่างสวยงาม 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
1. ท าการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
2. ท าการศึกษาถึงความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการร้านของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถระบุแนวทางในการแก้ไข หรือ
พัฒนาร้านให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานฯ ของ โรงเรียนนายเรือ เฉพาะหมวดที่4การวัด การ

วิเคราะห์ และการจัดการความรู้สารสนเทศและ ITของโรงเรียนนายเรือ: ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพฯ ของโรงเรียนนายเรือ โดยผลจากการศึกษาฯ พบว่า1.
ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรในการวิเคราะห์ ตลอดจนการ
สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการวัดฯ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารของโรงเรียนนายเรือในการก าหนดทิศทาง
องค์กรผ่านการสื่อสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือ2.ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือใน
การร่วมวัดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนนายเรื อ จากบุคลากรในทุก
ระดับชั้นรวมทั้งมีการสื่อสารภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้รับรู้รับทราบแนวทางการวัดวิเคราะห์ของ
โรงเรียนนายเรือเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารของโรงเรียนนายเรือ3.ควรมีกิจกรรมการส่งเสริมการวัดวิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าๆของโรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพ่ือ
น ามาสู่การปรับปรุงการด าเนินงานในหมวดอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผ่านวิทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้4.ควรมีการน า
ผลการวิเคราะห์เพ่ือน ามาวางแผนคาดการณ์เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาของโรงเรียนนายเรือแล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรโรงเรียนนายเรือเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานในหมวดอ่ืนๆที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและ5.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพ่ือสนับสนุนข้อมูลฯ ตลอดจนมี
การจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้อย่างเป็นเป็นรูปธรรมโดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนา
ระบบฯให้มีความชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพ่ือสนับสนุนการ
วัดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนซ้ าๆของโรงเรียนนายเรือดังกล่าว 
ค าส าคัญ:การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 
 
1 กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝา่ยศึกษา โรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ10270 
1 Division of Administrative Analysis, Education Department, Royal Thai Naval Academy, Samut Prakan10270 
2 กองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ ฝา่ยวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
* Corresponding author; e-mail address: anuchar2221@gmail.com 
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Abstract 

            This article aims to study the operation of the Royal Thai Naval Academy, Category 4, 
Measurement, Analysis and Management of Knowledge, Information and IT of the Royal Thai Navy: 
According to the Criteria for the Development of the Quality of Public Administration. To be used as 
a guideline for the quality development of the school. The results of the study found that 1. The 
senior management of the Royal Thai Navy. Should promote and create organizational culture in 
analysis As well as supporting activities to promote the measure To provide feedback to the 
administrators of the Royal Thai Naval Academy in directing the organization through 
communication across all channels of the Royal Thai Naval Academy. 2. The participation of the 
Royal Thai Navy personnel should be encouraged to participate in the measurement and analysis in 
order to find a good method for solving the problems of the Royal Thai Naval Academy. From 
personnel at all levels, including communication within the organization and external stakeholders 
Acknowledge the guidelines for the analysis of the Royal Thai Naval Academy for feedback to the 
Royal Thai Naval Academy administrators 3. There should be activities to promote, measure, 
analyze in order to find good methods to solve the recurring problems of the Royal Thai Naval 
Academy, then share, learn and expand the results to lead to improvement. Work in other related 
categories through the exchange of knowledge 4. The results of the analysis should be used for 
planning and forecasting to find ways to prevent and solve problems of the Royal Thai Naval 
Academy, and then share and learn with the Royal Thai Naval Academy personnel for improvement 
of operations. And 5. The Royal Thai Naval Academy's information system should be developed to 
support the information. As well as formulating the information system for the concrete availability 
The directional framework for the development of the Royal Thai Naval Academy is clearly defined 
and defined in the Royal Thai Naval Academy's strategic plan to support measurement and analysis 
in solving the recurring problems of the Royal Thai Naval Academy. 
Keywords: measurement, analysis and knowledge management 
 

บทน า 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) เป็น

วิธีการบริหารงานขององค์การภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานประกอบ
กับความส าคัญของกระบวนบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะอยู่ที่องค์การจะต้องมีการจัดระบบการตรวจวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และระบบการรายงานผล
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การด าเนินงานส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบก ากับติดตามระบบงานการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานจะมีบทบาทส าคัญต่อการติดตามก ากับ 
พัฒนาผลงาน ตลอดจนถึงการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542ท าให้ส่วนราชการต่างๆต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและวิธีการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่ เน้นการท างานเชิงรุกแบบบูรณา
การให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ 
 ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการน าระบบมาตรฐานการบริหารจัดการมาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และมีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประเทศดังกล่าวสามารถ
พัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมั่นคง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ที่ชื่อว่า Malcolm Balding Nation Quality Award : MBNQA) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวประเทศไทยได้น ามาประยุกต์ใช้จน
เกิดเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ที่มอบให้กับองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีวิธีปฏิบัติ
และผลการด าเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้แต่ละองค์กรได้หันมาใส่ใจในการพัฒ นาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ตลอดจนมุ่งเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การ
บริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเทศไทยนั้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ จัดท าหลักเกณฑ์และ
แนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2542 ตลอดจนเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาองค์การและเป็นฐานส าหรับใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยขอบเขตของการน าเสนอในครั้งนี้เป็นการน าเสนอ
เฉพาะ หมวดที่ 4การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในหลายๆหมวดที่
ส าคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ อันประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด ดัง
แผนภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงลักษณะส าคัญขององค์กร และความสัมพันธ์รายหมวด หมวดที่4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ของโรงเรียนนายเรือ 
 
            โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร
อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม สามารถน าความรู้ และสติปัญญามาพัฒนาสังคม
ให้ดีงามมีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ชี้น าให้แก่สังคมโดยเฉพาะการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งพ้ืนฐานแห่งการเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีคู่ความดี
ของนักเรียนนายเรือ ตามกรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร ฯ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สังกัดของกระทรวงกลาโหม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 มีสถานที่ตั้งเดิมคือบริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2449 โดย ได้ลงลายพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า
“วันที่ 20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก 125 เราจุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือ
มีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบไปในภายน่า” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือและวัน
กองทัพเรืออีกด้วย โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรโรงเรียนนายเรือสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนภาพที่ 2แนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร รร.นร.สู่ความ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ท่ีมา : นาวาโท ผศ.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่ anuchar2221@gmail.com) 

จากแนวคิดดังกล่าว ที่โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทย ที่มีหน้าที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ดังนั้น การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในหลายๆหมวดที่ส าคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงมีความส าคัญในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาฯ ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์รายหมวดในทุกๆหมวด
เป็นอย่างยิ่ง 
การวัดผลการด าเนินการ: ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรือให้ความส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ห้วงเวลา 
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน
นายเรือ  โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานจากผลการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านความส าเร็จตามแผนและความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ เป็นข้อมูลส าหรับการวัด โดยให้หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือที่เป็นหน่วยผู้ปฏิบัติงานต้องรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามที่ก าหนด และในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ ให้มีการรายงานผลการด าเนินการในที่ประชุม
หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายเรือ ประจ าเดือน มีการก าหนดแนวทาง กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล 
ในแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการทบทวนผลการด าเนินการและแนวทางในการเลือก รวบรวม
ข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดที่ส าคัญ ทุกๆวงรอบปี เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนนายเรือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนนายเรือ ประจ าปี พ.ศ. 2558-2567 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี(ระยะสั้น) และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี(ระยะยาว)   

mailto:anuchar2221@gmail.com
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การวิเคราะห์/ทบทวนผลการด าเนินการของโรงเรียนนายเรือ : ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ
ภาครัฐ 
 โรงเรียนนายเรือมีกระบวนในการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายเรือที่เป็น
ผู้รับผิดชอบของกิจกรรมหลักนั้น ท าการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยมีการประเมินผลการด าเนินการเป็นตามตัวชี้วัด
ของแต่ละกิจกรรมหลักหรือไม่ แล้วน าผลการบันทึกตัวชี้วัดมาประมวลผลความเป็นไปได้ ท าให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือก้าวสู่บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ในขั้นตอนการทบทวนผลการด าเนินการได้น าเทคนิคของ AAR 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ และมีการประชุมติดตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยหน่วยที่เป็นเจ้าของงาน
และเป็นหน่วยผู้ปฏิบัติโดยตรง น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณนั้น รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณก่อน และน าผลการทบทวนผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวมาประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานรวมทั้งมีการถ่ายทอดผลการทบทวนการด าเนินงาน
ให้แก่บุคคลากรต่างๆ ของโรงเรียนนายเรือที่เก่ียวข้อง 
การปรับปรุงแผนการด าเนินการของโรงเรียนนายเรือ: ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 โรงเรียนนายเรือมีกระบวนการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน โดยการน าผลทบทวนการด าเนินงาน และข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่ส าคัญมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต แล้วพิจารณาก าหนดแนวทางใน
การปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งการน าข้อแนะน าจากผู้บริหารระดับสูง และ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ของหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนนายเรือมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงานและ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานเรื่องต่างๆ เพ่ือท าการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  
การจัดการความรู้สารสนเทศและ ITของโรงเรียนนายเรือ: ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการจัดการความรู้  
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนนายเรือ เป็นการด าเนินการภายใต้ภารกิจตามที่กองทัพเรือก าหนด และน าส่ง

ผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือได้มีแผนปรับปรุง (ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ) แต่อย่างไร
ก็แผนยุทธศาสตร์ฯ ระบุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้ 
 1. เสริมสร้างขีดสมรรถนะของนักเรียนนายเรือ ตรงตามความต้องการของหน่วยผู้รับผลผลิตของโรงเรียนนายเรือ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาชีพทหารเรือ และการปฏิบัติงานในต าแหน่งส าคัญของหน่วยก าลังรบ ตามที่กองทัพเรือก าหนด 
รวมทั้งการใช้งานภาษาอังกฤษระดับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานหรือกองทัพเรือต่างประเทศ 
 2. เสริมสร้างกระบวนการคิด ทัศนคติ สภาวะจิตใจ และขีดสมรรถนะทางกายของนักเรียนนายเรือให้มีภาวะผู้น า มี
อุดมการณ์ มีความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบความคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมของกองทัพเรือ หน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดความคิดได้อย่างต่อเนื่อง 
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 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และถ่ายทอดไปสู่การด าเนินงานและการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) รวมทั้งพัฒนา
ระบบการประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
 4.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร และการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management :HRM) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบ IT  ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกองทัพเรือ (PMQA) 
 คณะกรรมการ KM ได้น าข้อสรุปนี้ ประกอบกับนโยบาย ผบ.ทร.ด้านก าลังพลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.นร. มา
พิจารณาประกอบการท าแผนการจัดการความรู้ รร.นร.ประจ าปี และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการน าแผนการจัดการความรู้
ไปสู่การปฏิบัติแก่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่ม5Ks ของ รร.นร.ท าการวิเคราะห์ และจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  ในขณะเดียวกันหน่วยต่างๆ ใน รร.นร.ยังคงมีการจัดท าองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมตามแผน และกิจกรรมการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ  

 
 

แผนภาพที่ 3 วิธีการก าหนดขอบเขตความรู้ของโรงเรียนนายเรือ 
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แผนภาพที่ 4   แนวทางการก าหนดขอบเขตการจัดการความรูข้อง โรงเรียนนายเรือ 

 เป้าหมายการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ คือการพัฒนาขีดสมรรถนะของนักเรียนนายเรือให้เป็นไปตามที่ 
ทัพเรือต้องการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเป็นไปตามเป้าประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือ จึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงกลยุทธ์ระหว่างสิ่งที่โรงเรียนนายเรือ ด าเนินการอยู่กับเป้าหมาย
ที่ต้องการ กอรปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนายเรือ เอง และสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับ 
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Technology Disruption ท าให้เห็นว่าการปรับกระบวนทัศน์ด้านการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการใช้
ห้องเรียน Smart Classroom จึงตอบโจทย์ทุกประเด็น  

 โรงเรียนนายเรือมีการจ าแนก และก าหนดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกลุ่มงานไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการ
จัดการความรู้เมื่อปี 52 มี 4 กลุ่มงาน ต่อมาปี 59 เพ่ิมกลุ่มงานที่ 5 และเมื่อมี PMQA ก็มีเรื่องของกระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุน รร.นร.ก็มีแนวทางในการจ าแนกท่ีชัดเจน คือกลุ่ม K1 – K3 จะอยู่ในกลุ่มองค์ความรู้ที่สนับสนุน
กระบวนงานหลัก และ K4 – K5 จะอยู่ในกลุ่มองค์ความรู้ที่สนับสนุนกระบวนงานสนับสนุน ส่วนองค์ความรู้ตามสั่งการ
ผู้บังคับบัญชาอยู่ในกลุ่มใดก็ได้ (ตามภาพ) 

 โดยทั่วไปแล้ว รร.นร.จะมีการจัดการความรู้ใน 5 กลุ่มงาน แต่ละกลุ่มจะมีการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่ส าคัญมา
ด าเนินการ โดยพิจารณาคัดเลือกจาก 1.ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 2. ช่องว่างความรู้ที่เกิดจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
3.ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุ และ 4.ตัวชี้วัดที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ทร. 
รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการ และประเด็นเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

 
แผนภาพที่ 5   แนวทางการจ าแนกองค์ความรู้ของ โรงเรยีนนายเรือ  

 โรงเรียนนายเรือ มีการฝึก นักเรียนนายเรือ ท่าบุคคลและท่าอาวุธของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์
(ฝึกท่าบุคคลและท่าอาวุธ ทม.รอ.) ที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายเรือ กอรปกับ รร.นร.มีกิจกรรม
จ านวนมากอยู่แล้ว ท าให้การขับเคลื่อนการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความยากล าบากในอันที่จะตอบสนองต่อเกณฑ์การตรวจ
ประเมินของ ทร.ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนายเรือ มีความเชื่อมั่นในวงจร PDCA ซึ่งสามารถท าให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง โดยเครื่องมือที่โรงเรียนนายเรือ น ามาใช้ในการปรับปรุงงานก็คือ AAR ที่ใช้ง่าย และก าลังพล โรงเรียน
นายเรือก็รู้จักด ี
 นอกจากเรื่อง Smart Classroom แล้ว การคิดใหม่ท าใหม่เป็นเรื่องที่ โรงเรียนนายเรือ ยังคงให้ความส าคัญ                    
แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัด  จึงมีนโยบายให้ทบทวนงานต่างๆ ที่ท าไว้แล้ว โดยใช้เครื่องมือ AAR ประชุม/สัมมนา หรือการประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม เพ่ือให้ครบวงจรการท างาน และสามารถปรับปรุงงานได้ในขณะเดียวกัน โดย รร.นร.ด าเนินการดังนี้ 
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 - งานส าคัญใดที่มีการใช้คู่มือการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ก็ให้ท าการทบทวนคู่มือนั้นเสียเลย และบันทึกไว้ในระบบ
สารสนเทศ คู่มือที่มีการปรับปรุง ได้แก่ คู่มือการจัดท าวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์  หลักเกณฑ์การเสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2521 คู่มือการปฏิบัติงานของครู–อาจารย์กองวิชา
ฟิสิกส์และเคมี เป็นต้น 
 - นวัตกรรมใดหรืองานใดที่ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ได้ใช้งานแล้ว และประเมินผลการใช้งานด้วยใน
ปีนี้มีงานที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ การประเมินเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ รร.นร.(อยู่ระหว่างการตอบแบบประเมิน) 
การประเมินเครื่องจ าลองการฝึกศูนย์ยุทธการ(ก าลังด าเนินการประเมินขณะการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล) การประเมินโปรแกรม
ตรวจสอบคลังอาวุธ(อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) การประเมินกังหันน้ าเติมอากาศอัจฉริยะ (ประเมินเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้ยังใช้งานในบ้านพักได้ตามปกติ) การประเมินระบบควบคุมพัสดุคงคลัง (ก าลังด าเนินการ) การประเมินโปรแกรม
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู-อาจารย์ ฝศษ. โรงเรียนนายเรือ (ก าลังด าเนินการ) ซึ่งงานต่างๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
นั้น ประมาณการแล้วเสร็จไม่เกิน ส.ค.22 
 - ครู–อาจารย์ที่ได้ไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา หากความรู้ที่ได้มานั้นเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ก็ให้ท าการ
ถ่ายทอดหรือแบ่งปันไว้ในระบบสารสนเทศมีเรื่องที่น ามาแบ่งปันในระบบ ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มี 3 ตอน เป็นต้น 
 - งานใดเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ก็ท า AAR ไว้ให้เรียบร้อยในปีนี้มีงานที่ท า AAR แล้วปรับปรุงวิธีการท างาน และบันทึก
ในระบบแล้ว ได้แก่ งานการจัดท าวารสารวิชาการของโรงเรียนนายเรือ 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า รร.นร.จะมีข้อจ ากัดกับการคิดใหม่ท าใหม่ แต่ก็มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการ
ท างานถูกบันทึกในระบบ เช่น  มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการคู่มือการใช้เสาธงโรงเรียนนายเรือ 
ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บทความแนวคิดทางธรรม เป็นต้น 
 เว็บ KM ของ รร.นร.เปิดพ้ืนที่ให้ก าลังพลเขียน Blog ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดกรอบแต่เพียงให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศของ โรงเรียนนายเรือจึงมีหลากหลายแต่ก็มีการจัดระบบ
หมวดหมู่ไว้ชัดเจน ซึ่งบางความรู้ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาทบทวน เช่น ความรู้จากประสบการณ์ เรื่องเล่า เทคนิค และความรู้จาก
การเข้าร่วมประชุมต่างๆ เป็นต้น แต่บางความรู้จ าเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองและท าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น คู่มือ/องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลหรือ Blog ที่เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานนั้นรร.นร.
ด าเนินการโดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คัดเลือกเฉพาะองค์ความรู้ที่ส าคัญ มีแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการ
น ามาใช้ปฏิบัติงานจริง น ามาทบทวน และปรับปรุงให้มีความทันสมัย สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และบรรจุในแผนการจัดการความรู้ทุกปี  

ปัจจุบันเว็บไซต์ KMโรงเรียนนายเรือมีสมาชิกจ านวน 703 นาย จุดเด่นที่ส าคัญของ Blog คือเป็นระบบที่ผู้อ่านและ
ผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ โดยผ่านทางระบบ Comment ของบล็อก ในระบบมีการจัดหมวดหมู่ของ
เรื่องตามโครงสร้างการบริหารงานของ โรงเรียนนายเรือซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ านวย
ความสะดวกในการ Update การเข้าถึง และการน าไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานั้น ช่วยให้งานการจัดการความรู้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมี
จ านวนเรื่องที่เผยแพร่แล้วทั้งหมด 555 เรื่อง 
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 โรงเรียนนายเรือ ยังไม่มีการก าหนดคุณลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็มีบางคนที่เราเรียกได้อย่างภาคภูมิว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติ คือ น.ต.วีรสิฏฐ์ พวงนาค ประจ าแผนกวิชาการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา กพล.กรม นนร.รอ. โรงเรียนนายเรือ ก็ได้ท าการถอดความรู้ไว้ในระบบเรื่องทักษะการฝึกแล่นใบเบื้องต้น  และผู้ที่ท า
หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งมานานนับสิบปี เราก็เรียกผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก็มีการถอดความรู้ไว้เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วม
แข่งขันเรือใบรีกัตต้า โดย น.ต.ธารา แก้วอรุณ ครูฝึกกองวิชาการเรือและเดินเรือ ซึ่งกิจกรรมการถอดความรู้ผู้เกษียณอายุเป็น
กิจกรรมที่มีการด าเนินการเป็นประจ าอยู่แล้ว มีวิธีด าเนินการ ตามภาพ 

 
แผนภาพที่ 6 กิจกรรมขั้นตอนการถอดความรู้ผูเ้กษียณอายุ ของ โรงเรียนนายเรือ  

  ถึงแม้ว่าเรื่องที่ โรงเรียนนายเรือจัดการความรู้ในแต่ละปี ดูเหมือนจะกระจัดกระจายไร้ทิศทาง แต่หากพิจารณาให้
ลึกซึ้งถึงเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนายเรือ รวมถึงคุณลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวทางที่ 
โรงเรียนนายเรือใช้อยู่ เป็นแนวทางที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในปัจจุบัน และมีการด าเนินการทั่วทั้งโรงเรียน
นายเรือ 
 โรงเรียนนายเรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่แล้ว คือผู้ใช้งานในระดับผู้ตรวจทาน ซึ่งโรงเรียนนายเรือ
ก าหนดให้เป็นผู้บริหาร หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนกมีสิทธิ์ในการแก้ไข จนถึงลบทิ้งได้ แต่ก็ต้องอาศัยการกระตุ้น และจูงใจให้มี
การด าเนินการ โดยก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ปีทุกปี 
 ด้านข้อมูล สารสนเทศ และ IT 
 โรงเรียนนายเรือมีแนวทางการสร้างระบบสารสนเทศ โดยการจัดท าฐานข้อมูลยุทธศาสตร์  ฐานข้อมูล
ผู้รับบริการ ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฐานข้อมูลผลการด าเนินการ และระบบประเมินผลการด าเนินการของ
กิจกรรมหลักตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือบันทึกตัวชี้วัดผลการด าเนินการ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
เป็นไปเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ แล้วสังเคราะห์ข้อมูลออกมา เพ่ือทบทวน ปรับปรุงผลการด าเนินการ เพ่ือ
คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต ท าให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้    
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 โรงเรียนนายเรือมีแนวทางในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมี
ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน โดยโรงเรียนนายเรือได้จัดท าแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ
โรงเรียนนายเรือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ ท าการตรวจสอบการท างานของระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการฝึกปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดในแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนนาย
เรือเกิดความช านาญ และปฏิบัติได้ถูกต้อง  เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน   

โดยที่ผ่านมาโรงเรียนนายเรือได้มีการสร้างระบบการดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงทั้งอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลของโรงเรียนนายเรือ โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์ มีการติดตั้งและใช้งาน Firewall เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยให้กับสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือ รวมทั้งระบบส ารองไฟให้กับ server  ต่างๆ ในส่วนของซอฟต์แวร์ มี
การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายกับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายต่างๆ ของหน่วยขึ้น
ตรงโรงเรียนนายเรือ ก าหนดนโยบายและแนวทางด าเนินการด้านความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศของโรงเรียน
นายเรือ รวมทั้งมีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและตรวจสอบ บ ารุง ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อยู่เสมอ 
นอกจากนี้ได้มีจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องส ารองการท างานของระบบเครือข่าย เช่น ไมโครติก ซึ่งท าหน้าที่เป็น 
server ส ารองเพ่ือให้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดจ้างให้บริษัท TOT จ ากัด 
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลระบบอินเทอร์เน็ตความสูง โดยแบ่งออกเป็น 3 วงจร โดยแต่ละวงจรมีขนาด
ความเร็ว 200/80 MB และได้เช่า Lead Line แบบ  fix IP จาก TOT จ านวน 8 เลขหมาย เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ
ที่ส าคัญของโรงเรียนนายเรือ และสนับสนุนระบบการเรียนการสอนของ นนร. เช่น ระบบห้องสมุดออนไลน์ โปรแกรม
ระบบงานห้อง smart classroom เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนระบบงานด้านการเงิน ของแผนกการเงิน บก.รร.นร.   
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ ส าหรับให้บริการ แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ นขต.รร.นร. และ นักเรียนนายเรือ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถใช้
งานได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
สรุป 

  โรงเรียนนายเรือ ได้ด าเนินการในการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือซึ่ง
เป็นหมวดหนึ่งในหลายๆหมวดที่ส าคัญตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีความส าคัญในการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาฯ โดยผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการด าเนินงานให้
บรรลุพันธกิจ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลย้อนกลับเพ่ือก าหนดทิศทางองค์กรดังกล่าว ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โรงเรียนนายเรือในการร่วมวัดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนนายเรือ 
ตลอดจนการวัดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าๆของโรงเรียนนายเรือแล้วน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงการด าเนินงานในหมวดอ่ืนๆ นอกจากนั้นการคาดการณ์เพ่ือหา
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาของโรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรโรงเรียนนายเรือเป็น
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กิจกรรมที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลฯ ที่มีความพร้อมใช้อย่างเป็นเป็นรูปธรรมดังกล่าวจากการศึกษาพบว่าโรงเรียนนายเรือควรมีการ
พิจารณาทบทวนและพิจารณาด าเนินการดังนี้  
 1.ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายเรือ ควรส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรในการวิเคราะห์ 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการวัดฯ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารของโรงเรียนนายเรือในการ
ก าหนดทิศทางองค์กรดังกล่าว ผ่านการสื่อสารในทุกช่องทางของโรงเรียนนายเรือ 
 2.ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนนายเรือในการร่วมวัดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางวิธีการที่ดีใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนนายเรือจากบุคลากรในทุกระดับชั้นรวมทั้งมีการสื่อสารภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ได้รับรู้รับทราบแนวทางการวัดวิเคราะห์ของโรงเรียนนายเรือเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหารของ
โรงเรียนนายเรือในการก าหนดทิศทางองค์กรดังกล่าว 
 3.ควรมีกิจกรรมการส่งเสริมการวัดวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าๆของ
โรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลเพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงการด าเนินงานในหมวดอ่ืนๆที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ผ่านวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4.ควรมีการน าผลการวิเคราะห์เพ่ือน ามาวางแผนคาดการณ์เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาของ
โรงเรียนนายเรือแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรโรงเรียนนายเรือเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน
ในหมวดอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
 5.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายเรือเพ่ือสนับสนุนข้อมูลฯ ตลอดจนมีการจัดรูปแบบของ
ระบบสารสนเทศให้เกิดความพร้อมใช้อย่างเป็นเป็นรูปธรรมโดยก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบฯให้มีความ
ชัดเจนเด่นชัดมีทิศทางและมีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือเพ่ือสนับสนุนการวัดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนซ้ าๆของโรงเรียนนายเรือ ดังกล่าว 
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คุณค่าของข้อมูล “คติชนวิทยา” ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล ำน ำ 
Benefits of Folklore Mentioned in “WannakhadiLamnam”, 

a Set of Secondary School Book toward Thai Literature 
 

พิเภก  เมืองหลวง1 และ กัณย์ญภธัสร บัวหอม1* 

…………………………………………………………………… 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคุณค่าของข้อมูล “คติชนวิทยา” ในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณคดีล ำ
น ำ ซึ่งเป็นสื่อหลักท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนทั่วประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ผลการศึกษาพบว่า หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด 
วรรณคดีล ำน ำมีการใช้ข้อมูลคติชนวิทยาหลายประเภท ได้แก่ 1) นิทาน ซึ่งมีที่มาจาก วรรณคดี, นิทานพื้นบ้าน, นิสาน
อีสป, นิทานเทียบสุภาษิต 2) เพลงพ้ืนบ้านมีที่มาจากบทเห่, เพลงกล่อมเด็ก, เพลงปลอบเด็ก, เพลงร้องเล่น 3) ส านวน
สุภาษิตจากวรรณคดี4) ต านาน ข้อมูลคติชนวิทยาที่ปรากฏในหนังสือเรียนอย่างหลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึง 
“บทบาท” ของการน าข้อมูลคติชนวิทยาไปใช้ในใน“มิติการศึกษา” เป็นการให้ความรู้ อบรมระเบียบแบบแผนอันพึง
ประพฤติปฏิบัตินับเป็นบทบาทที่ส าคัญและเป็นสากล อีกแง่หนึ่งยังเป็นการน าเอาข้อมูลคติชนวิทยามาบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรท้อถิ่น ทั้งในแง่ของคุณภาพของผู้เรียนและตัวชี้วัดชั้นปี อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการถ่ายทอดข้อมูลคติชนวิทยาถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ปลูกจิตส านึกของความรักชาติ รักท้องถิ่นและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ค าส าคัญ: คติชนวิทยา, บทบาทของคติชน, หนังสือเรียนภาษาไทย, วรรณคดีล าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1…………………………………………..English 
* Corresponding author; e-mail address: phiphek.m@yru.ac.th 



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1108 
 

Abstract 
 This article aims at studying the benefits of folklore mentioned in the set of school book 
towards Thai literature named “WannakhadiLamnan”  (Ballads of literature)  for secondary students 
assigned by Office of Basic Education Commission in 2008. It is found that various form of folklore are 
used: 1) narrative folklore-literature, folktales, Aesop allegories and proverb stories 2) folksong – night 
song, lullabies and children songs 3)  proverbs form literature. 4) Myth. The use of several forms of 
folklore in the set of school book indicates that folklore applied, due to its education function: formal 
teaching and social training. In additional, the integration of folklore in school lessons increases the 
effectiveness of learning that sever the main of the local schemes designed by the Office of the Basic 
Education Commission (2008) , both for learners’ quality and teaching indicators in each level. It can 
be said that the transmission of folklore the wards younger generations cultivates the positive aspects 
of nationalism, localism and realization of cultural heritages. 
Keywords: Folklore, Thai Textbook, Function of Folklore 
 

บทน า 
 หนังสือเรียนภาษาไทยชุด วรรณคดีล าน า เป็นหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น
ส าหรับนักเรียนใช้ในการเรียนรู้และครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยตั้งคณะกรรมการจัดท าหนังสือเรียนภาษาไทย กลุ่ม
วรรณคดีและวรรณกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์ เป็นประธาน
กรรมการ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของศึกษานิเทศน์และครูภาษาไทยจากเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาคใน
ด้านการน าไปใช้ 
 โดยหนังสือชุดนี้มีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในระดับประเทศ ท าให้ผู้เรียน “เกิด
ความซาบซึ้งในวรรณคดีและวรรณกรรม วัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทย ความเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคม
โลก รวมทั้งรู้จักน าความรู้ ความคิด ความซาบซึ้งจากการศึกษาวรรณคดีไปช่วยกล่อมเกลาพัฒนนาอารมณ์และจิตใจ
ของนักเรียนในการด าเนินชีวิตต่อไป” (ศึกษาธิการ, กระทรวง: ค าน า) 
 จากการพิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุด วรรณคดีล าน า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 มีรูปแบบการ
น าเสนอ ดังที่เขียนอธิบายไว้ใน ค าแนะน าส าหรับครูภาษาไทย ในตอนต้นของหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล า
น า ทุกระดับชั้น ความว่า “เนื้อหาแต่ละบทของหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ประกอบด้วย  เนื้อหาส่วนน าวรรณคดี 
น าเสนอในลักษณะสร้างเรื่องขึ้นใหม่  เพื่อเป็นเครื่องมือหรือสื่อในการน าเสนอวรรณคดีน้อมน าให้นักเรียนสนุกที่จะอ่าน 
พร้อมๆกับชื่นชมและรื่นรมย์กับวรรณคดีโดยไม่รู้ตัว สร้างความรู้สึกว่าวรรณคดีมิใช่งานเขียนที่อ่านยากหรือพ้นสมัย 
นักเรียนสามารถเข้าถึงความคิดของผู้แต่งและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
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 เนื้อหาวรรณคดี :ได้คัดเลือกวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณค่า ซึ่งก าหนดให้เรียนและเสนอให้เลือกเรียน 
รวมทั้งบทอาขยาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ครูควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเนื้อหาส่วนนี้ ให้นักเรียน
อ่านและคิดอย่างสนุก สนทนาร่วมกัน ท ากิจกรรมที่น่าสนใจ และพิจารณาน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ตามควรแก่
วัย รวมทั้งขยายความสนใจในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปด้วย” (ศึกษาธิการ, กระทรวง : 
ค าแนะน าส าหรับครูภาษาไทย)  
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยตั้งค าถามต่อการวิจัยว่า หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุด วรรณคดีล า
น า มีการใช้ข้อมูลคติชนวิทยามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหรือไม่ สามารถน าข้อมูลคติชนวิทยา
เหล่านั้นมาจัดประเภทได้หรือไม่ และข้อมูลเหล่านั้นมีคุณค่าและบทบาทอย่างไร โดยกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ 
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน า ของกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งหมด 6 เล่ม คือตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บทความนี้มุ่งศึกษาข้อมูล “คติชนวิทยา” ที่ปรากฏอยู่อย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 
ประการคือ 
 1.เพ่ือจัดประเภทของข้อมูลคติชนวิทยาที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน า 
 2.เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของข้อมูลคติชนวิทยาที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน าและชี้ให้เห็น
ถึงบทบาทของการน าข้อมูลคติชนวิทยาไปใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 
  
ประเภทของข้อมูล “คติชนวิทยา” ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล ำน ำ 
 1.นิทานในหนังสือเรียนวรรณคดีล าน าจากการศึกษาพบนิทานทั้งหมด 19 เรื่อง ซึ่งข้อมูลประเภทนิทานนี้
ปรากฏในทุกระดับชั้น แต่พบมากที่สุดในชั้น ป.6 จ านวน 7 เรื่อง แบ่งตามที่มาของนิทาน โดยใช้เกณฑ์ของ ประคอง 
นิมมานเหมินท์ ในหนังสือนิทานพื้นบ้านศึกษา (2543: 47) ได้แก่ 

1.1) นิทานที่มีที่มาจากวรรณคดีพบทั้งหมด 7 เรื่อง มีที่มาจากวรรณคดีเรื่อง ไชยเชษฐ์ (ป.6), พระอภัยมณี(ป.
6), เงาะป่า(ป.6), สังข์ทอง (ป.5), ขุนช้างขุนแผน(ป.5), รามเกียรติ์(ป.5), นิทานทองอิน (ป.5) 

    1.2)นิทานจากนิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นภาคต่าง ๆพบทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ นิทานไทยเรื่องยายกะตา -ภาค
กลาง (ป.2), กระต่ายแหย่เสือ-ภาคกลาง (ป.3), กระเช้าสีดา-ภาคกลาง (ป.5), เกาะหนู เกาะแมว-ภาคใต้ (ป.5)  
 1.3)นิทานเทียบสุภาษิต พบทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กระต่ายตื่นตูม (ป.3), เด็กเลี้ยงแกะ (ป.3), ไม่ส าคัญท่ีชื่อ(ป.
5), เงินสลึง(ป.5), พูดดีเป็นศรีแก่ตัว (ป.5)  
 1.4) นิทานอีสปพบทั้งหมด3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกระต่ายกับเต่า (ป.1), เรื่องราชสีห์กับหนู (ป.2), หมาป่ากับลูก
แกะ (ป.3) 
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 2.เพลงพื้นบ้านและบทร้อยกรองสั้นๆ ในหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า 
 ประเภทของเพลงพ้ืนบ้านในแบบเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน ามีอยู่อย่างหลากหลาย ในที่นี้เป็นการแบ่ง
ประเภทตามวัตถุประสงค์ของเพลง โดยใช้เกณฑ์ของ สุกัญญา สุจฉายา ในหนังสือเพลงพ้ืนบ้านศึกษา (2543: 24-40) 
เมื่อศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนสามารถจัดประเภทตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ได้ดังนี้ 
 2.1เพลงกล่อมเด็ก คือ เพลงที่ร้องกล่อมให้เด็กหลับได้ไวขึ้น พบ 3 เพลง คือ เพลงเจ้าเนื้อละมุน (เพลงกล่อม
เด็ก ของเดิม), เพลงเจ้าเนื้ออ่อนๆ (เพลงกล่อมเด็ก ของเดิม), เพลงกาเหว่า (เพลงกล่อมเด็ก) 
 2.2เพลงปลอบเด็ก หรือ เพลงหยอกเด็ก เป็นเพลงที่ร้องเพ่ือปลอบหรือหยอกเด็ก เป็นเพลงสั้นๆ ใช้ค าง่ายมัก
เป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติเพื่อเรียกร้องความสนใจของเด็ก พบทั้งหมด 3 เพลง คือเพลงฉันรักแม่ (เพลงปลอบเด็ก แต่ง
ใหม่), เพลงพี่อุ้มน้อง (เพลงปลอบเด็ก แต่งใหม่), เพลงเด็กน้อยเนื้อละมุน, (เพลงปลอบเด็ก แต่งใหม่) 
 2.3 เพลงร้องเล่น เพ่ือประกอบการละเล่นของเด็ก อาจร้องเดี่ยว กลุ่ม หรือสลับกันร้อง แต่เพลงประเภทนี้
มักจะมีท่าทางประกอบการร้อง พบ 21 เพลง คือเพลงบ้านฉันเลี้ยงไก่(เพลงร้องเล่น แต่งใหม่),เพลงใครชอบกินไข่(เพลง
ร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงไข่ฟองกลมรี(เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงงูตัวยาวๆ (เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงเล่นเป็น
ลูกไก่ (เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงกุ๊กๆ ไก่(เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงเล่นเป็นงูใหญ่ (เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), 
เพลงแม่งูเอ๋ย(เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงโยกย้าย (เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงขอบใจ (เพลงร้องเล่น ของเดิม), 
เพลงฝนตกแดดออก(เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงฝนตกแดดออก (เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงฉันรักสายฝน (เพลง
ร้องเล่น ของเดิม), เพลงเพ่ือนรักของฉัน (เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงกาเอ๋ยกา(เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงนกน้อย
น้อย (เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงชมไพร (เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงความดี ความชั่ว (เพลงร้องเล่น ของเดิม), 
เพลงเย็น เย็น (เพลงร้องเล่น แต่งใหม่), เพลงไก่งามเพราะขน (เพลงร้องเล่น ของเดิม), เพลงกระต่าย (เพลงร้องเล่น 
ของเดิม) 
 2.4 บทร้อยกรองสั้นๆ พบ 17 บท ได้แก่ แมวเหมียว (บทอาขยาน),ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน(บทดอกสร้อย),กาด า 
(ดอกสร้อยสุภาษิต), นกขมิ้นเหลืองอ่อน(ดอกสร้อยสุภาษิต), สักวาหวานอ่ืนมีหมื่นแสน(บทสักวา ของเดิม), สักวาดาว
จระเข้ (บทสักวา ของเดิม), ไก่แจ้(ดอกสร้อยสุภาษิต), ไก่แก้ว(ดอกสร้อยสุภาษิต), รักษาป่า(บทอาขยาน), เห็นผิด เห็น
ถูก (ร้อยกรองสุภาษิต), ประถม ก กา แม่ ก กา, ประถม ก กา แม่กก , ประถม ก กา แม่กง, เด็กน้อย (ดอกสร้อย
สุภาษิต), วิชาหนาเจ้า(บทอาขยาน), นกกระจาบ (ดอกสร้อยสุภาษิต), ห้องสมุด (ร้อยกรองสุภาษิต) , เห่จับระบ า, ไทย
รวมก าลังตั้งมั่น 
 3.ส านวน ภาษิตในแบบเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน าพบ 32 ส านวน ทั้งที่มีที่มาจากวรรณคดีและ
ส านวนภาษิต เช่น ศรศิลป์ไม่กินกัน (ป.4), ปลาหมอตายเพราะปาก (ป.3), ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง (ป.6) 
เป็นต้น 
 4.ต านานในแบบเรียนภาษาไทยชุด วรรณคดีล าน า พบ 2 เรื่อง “ยักษ์เล็ก” ตีกับ “ยักษ์ใหญ่” ต านาน
เกี่ยวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ป.5) และต านานพระแก้วมรกต (ป.5) 
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วิเคราะห์คุณค่าของข้อมูลคติชนวิทยาในหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า 
 จากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลคติชนวิทยาข้างต้น ท าเห็นได้ว่าในหนังสือเรียนวรรณคดีล าน ามีการใช้ข้อมูลคติ
ชนหลากหลายประเภท ซึ่งหากเราใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยมมาวิเคราะห์จะท าให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมในส่วนของคติชน
ที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีล าน านั้น ได้ท าหน้าที่เป็น “สถาบันการศึกษา”เช่นเดียวกับในสังคมประเพณี แม้จะ
เปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ มาเป็นลายลักษณ์หรืออาจกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าข้อมูลคติชนวิทยาก็ถูก
ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการบอกเล่า ร้องเล่นมาอยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือในแบบเรียน(Text book)ถึงแม้รูปแบบการ
ถ่ายทอดจะเปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีมาเป็นสังคมเทคโนโลยี แต่ข้อมูลคติชน
วิทยาก็ยังด ารงอยู่ และจ าเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดถึงเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ให้เห็นบทบาท
ของข้อมูลคติชนวิทยาในแบบเรียนวรรณคดีล าน า โดยใช้แนวคิดทฤษฎีหน้าทนิยม ของ William Bascomมาวิเคราะห์
พอจะสรุปบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้ 
 1.คุณค่าและบทบาทด้านการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก 
 ให้ความรู้เรื่องรูปทรง เช่นในหนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ชั้น ป.1 มีแต่งเพลงร้องเล่นเพ่ือให้นักเรียนได้แยก
รูปร่างของสิ่งของที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไข่ ส้ม ลูกบอล ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมและวงรี ความว่า 
   ไข่ฟองกลมรี  ส้มผลกลมกลม 
  ลูกบอลลูกกลมกลม  อะไรอีกบ้างรูปร่างกลมกลม 
      (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ชั้น ป.1 หน้า 45) 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเป็นบทร้อยกรองสั้นๆ ให้นักเรียนบอกรูปร่างและขนาดของสิ่งนั้น ใครบอกชัดเจน
มากกว่ากันคนนั้นได้ดาว นอกจากจะให้ความรู้เรื่องรอบตัวแล้ว ในแง่นี้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการถ่ายทอดข้อมูลคติวิทยา
ในรูปแบบเพลงร้องเล่นที่ยังคงเดิมคือ ให้ความสนุกสนานนอกจากนี้ยังท าให้เกิดการแข่งขันกันตอบในชั้นเรียนเป็นการ
กระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะและประเมินค่าของสิ่งของที่อยู่รอบตัวอีกด้วย ดังตัวอย่างเพลงร้อง
เล่น ความว่า 
   งูตัวยาวยาว เชือกเส้นยาวยาว   
  ช้างเชือกใหญ่ใหญ่ บ้านหลังใหญ่ใหญ่ 
  จานใบแบนเบน  กระดาษแผ่นบางบาง 
     (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน าชั้น ป.1 หน้า 55) 
 หากเราวิเคราะห์ให้ดีเพลงร้องเล่นดังกล่าวแม้จะเป็นบทร้องเล่น ธรรมดาๆ ของเด็กแต่ ก็แฝงด้วยการสอน
ความรู้ที่ไม่ธรรมดา กล่าวคือสอนให้รู้จักจ าแนก “ค านาม” งูและช้างเป็นค านามที่ใช้เรียกสัตว์ ส่วนเชือก บ้าน จาน 
และกระดาษ เป็นค านามที่ใช้เรียกสิ่งของ ค านามแต่ละอย่างจะมี “ลักษณะนาม” แตกต่างกันออกไป ทั้ง ตัว เส้น เชือก 
หลัง ใบ แผ่น และในขณะเดียวกันก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปด้วยคือ ยาว ใหญ่ แบน บาง ถ้าเด็กเข้าใจความรู้
พ้ืนฐานเหล่านี้ก็จะน าไปสู่การท าความเข้าใจในความรู้ที่ซับซ้อนและเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นไปได้ไม่ยากนัก ถือว่าเป็นการน า
เพลงร้องเล่นมาสอนได้เหมาะสมกับช่วงวัย เป็นการใช้เพลงร้องเล่นซึ่งเป็นข้อมูลทางคติชนวิทยาเป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้ทางหนึ่ง 
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 ความรู้พื้นฐานของเด็กอีกอย่างหนึ่งที่เด็กจะจดจ าและเข้าใจได้ง่ายคือ การสอนให้รู้จักฟังและเลียนแบบเสียงที่
อยู่รอบ ๆ ตัว โดยเฉพาะเสียงธรรมชาติ ตัวอย่างเพลงฉันรักสายฝน 
    ซ่าซ่า ซู่ซู่  ซู่ซู่ ซ่าซ่า 
   ซู่ซู่ ซู่ซู่ เสียงฝนตกหนัก  ฉันรักสายฝน 
       (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ชั้น ป.1 หน้า 36) 
 การสอนในลักษณะนี้เป็นการให้เด็กจดจ าภาวะแวดล้อมรอบตัว โดยใช้เสียงธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการ
เรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักการสังเกต จดจ าและลอกเลียนแบบ ในขณะที่เด็กเลียนแบบเสี ยงก็จะรู้สึกสนุกสนานและได้
ความรู้(knoweladge) ไปพร้อมๆ กันนอกจากนี้ในหนังสือเรียนมีกิจกรรมเพ่ิมเติมให้นักเรียนลองท าคือ “ลอง เลียน 
เสียง อื่น อื่น” เช่น เสียงฟ้าร้อง, เสียงลมพัด, เสียงน้ าไหล, เสียงรถไฟแล่น, เสียงไก่ขัน, เสียงกบร้อง, เสียงช้างร้อง เป็น
ต้น ในแง่นี้จึงแสดงให้เห็นว่า “เสียง” ต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็ก โดยเป็นพื้นฐานการสอนให้เด็กเริ่มสอนให้รู้จัก 
“ฟัง”(Listening) ซึ่งเป็น “ทักษะ” (Skill) อย่างหนึ่งทางภาษา (Language) การฟังบนพ้ืนฐานของการเล่นเป็นการฟัง
อย่างง่ายถ้าเด็กหมั่นฟัง สังเกตและจดจ ามากขึ้นก็จะน าไปสู่การสร้างทักษะการฟังที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ
และประเมินค่าของสิ่งที่ฟัง ซึ่งเป็นการฟังในขั้นที่สูงขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ท าความเข้าใจกับสิ่งที่ฟังแค่ระดับ “ได้ยิน”แต่จะ
น าไปสู่การพินิจ พิจารณา เป็นการฟังอย่าสนใจและตั้งใจ (Hearken) จนเกิดเกิดเป็นปัญญาตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา ดังพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญำ เราเรียกการฟังเช่นนี้ว่า “สดับตรับฟัง” 
 นอกจากเน้นความส าคัญในเรื่องของการฟังแล้ว ในหนังสือเรียนวรรณคดีล าน ายังเน้นการสอนที่มีลักษณะของ
การเชื่อมโยงและการน าไปใช้ ตัวอย่าจากเพลงจากบทดอกสร้อย  “ไก่เอ๋ยไก่แจ้” ที่อ่านแล้วคล้ายกับได้เห็นภาพและได้
ยินเสียงขันของไก่แจ้ ความว่า 
   ไก่เอ๋ยไก่แจ้  ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง 
  โก่งคอเรื่อยร้องซ้องส าเนียง ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง 
      (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ป.2 หน้า 52) 
 จากบทดอกสร้อยดังกล่าว ไปน าสู่การร้องเพลงเกี่ยวกับไก่และการแสดงท่าทางประกอบ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
บทดอกสร้อยสู่เพลงร้องเล่น จากเพลง “ไก่งำมเพรำะขน” ของ ฉันท์ ข าวิไล 
   ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง 
  บ้านเมืองจัดแจง   ก็เจริญรุ่งเรือง 
  รักสวยรักงาม   รักความสามัคคี 
  ท าแต่ความดี   ก็เป็นศรีบ้านเมือง 
      (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ป.2 หน้า 45) 
 
 นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาในหลายบทหลายตอน ยกตัวอย่างจากบทเรียน “วิชา
เหมือนสินค้า” ซึ่งเคยเป็นแบบเรียนภาษาไทยในอดีตในหนังสือดรุณศึกษำเล่ม3แสดงให้เห็นถึงคุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์คือ
ความไพเราะงดงามของการใช้ค าและคุณค่ำด้ำนเนื้อหำโดยมีความดีเด่นในด้านความเปรียบว่า “วิชา” เป็นเสมือน 
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“สินค้า” ที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามความมุมานะและความตั้งใจไปเสาะแสวงหาสินค้าที่อยู่แดนไกลมาโดย
เปรียบเทียบส่วนต่างๆของร่างกายเป็นเรือส ำเภำคอยปกป้องคุ้มครองเราจากปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางขอ
เพียงเราใช้ “สติ”และ “ความอดทน” เป็นเครื่องน าทางก็จะท าให้เราประสบผลส าเร็จในชีวิตดังค าประพันธ์ว่า 
   วิชาเหมือนสินค้า   อันมีค่าอยู่เมืองไกล 
  ต้องยากล าบากไป   จึงจะได้สินค้ามา 
  จงตั้งเอาการเจ้า    เป็นส าเภาอันโสภา 
  ความเพียรเป็นโยธา   แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ 
      (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ป.5 หน้า 38) 
 2.คุณค่าและบทบาทด้านการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติ บุคคล
ส าคัญและสถานที่ส าคัญ ตัวอย่างข้อมูลคติชนประเภทนิทาน ต านานที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีล าน า ชั้น ป.5 มี
นิทานเรื่อง “เกาะหนู เกาะแมว” เป็นการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวเรื่องราวในท้องถิ่นทางภาคใต้โดยใช้นิทานหรือ
ต านานมาอธิบายสถานที่ เป็นการสอนความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างจากท้องถิ่นที่ตนเอง
อาศัยอยู่ และสอนในมิติความคิดที่หลากหลายรวมทั้งการสร้างเรื่องใหม่ๆ ได้ไม่ซ้ ากัน  
 ใน “กิจกรรมเสนอแนะ” ได้ชวนให้นักเรียนรวบรวมนิทานที่มีผู้เล่าให้ฟังหรือเขียนให้อ่าน และในหนังสือเรียน
กล่าวว่า “ยังมีนิทานในท้องถิ่นอีกมากที่ยังไม่มีผู้ใดบันทึกไว้ทั้งนิทานสัตว์ ต านานเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคล นักเรียน
ลองฝึกเป็นผู้รวบรวมนิทานเหล่านั้นดีไหม”(วรรณคดีล าน า ป.5 หน้า 36) และหนังสือเรียนยังได้ให้แนวทาง “แบบ
บันทึกการเล่านิทาน” ประกอบไปด้วยชื่อเรื่อง ผู้เล่า วันที่เก็บข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล นอกจากนักเรียนจะสนุกสนานกับ
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสอนให้นักเรียนเป็น “นักคติชนวิทยาฝึกหัด” เก็บข้อมูลภาตสนามทางคติชนวิทยาใน
ท้องถิ่นของตนมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นพ้ืนฐานให้นักเรี ยนเห็น
คุณค่าของข้อมูลคติชนวิทยาที่ได้บันทึกเรื่องราวในท้องถิ่นของตน และน าไปสู่ความสนใจเรื่องราวในท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่อยู่
ในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมเสนอแนะคือ  
 “ศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น ประวัติโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ในท้องถิ่น  
การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน” นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้อ่านนิทานท้องถิ่นเพ่ิมเติม เช่น กระต่ายสามขา, สิงหไกร
ภพ, ก าพร้าปลาหลด,พระยากง พระยาพาน, แก้วหน้ามา, ศรีธนญชัย, ตาม่องล่าย, พระรถเมรี, นางผมหอม, ท้าวผา
แดง นางไอ่ เป็นต้น ท าให้เห็นความส าคัญของนิทาน ต านานพ้ืนบ้านที่น ามาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในมิติของ
การศึกษา มีกิจกรรมเสนอแนะให้ชวนคิด ชวนท า น าไปสู้ความสนใจ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของข้อมูลคติชนวิทยาได้
เป็นอย่างดี  
 3.คุณค่าและบทบาทด้านการอบรมระเบียบแบบแผนอันพึงปฏิบัติในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล า
น าได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของเด็กไทยซึ่งตรงกับคุณลักษณะและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ของเด็กใน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มี “จุดหมาย” เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนคือ “มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตำมหลักพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตน
นับถือ” (หลักสูตรแกนกลาง.  2551: 5)ดังนั้นนิทาน เพลง ส านวนภาษิต และต านานที่ยกมาให้เรียนในหนังสือเรียน
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ภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน า จึงมีข้อคิดที่สอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุกระดับชั้น ขอยกตัวอย่าง
เรื่อง “รักษาป่า” ดังนี้ 
   ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง  ฟ้าสีทองอันสดใส 
  มีป่าพาสุขใจ    มีต้นไม้มีล าธาร 
  ผู้คนไม่มีโรค    นับเป็นโชคสุขส าราญ 
  อากาศไร้พิษสาร   สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ 
  คนสัตว์ได้พ่ึงป่า    มารักษาป่าไม้ไทย 
  สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ   ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน 
      (หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า ชั้น ป.2 หน้า 63) 
 
 4.คุณค่าและบทบาทด้านการปลูกฝังความรักชาติรักความเป็นไทยและความรู้รักสามัคคีข้อนี้ปรากฏเด่นชัด
ในหนังสือเรียนภาษาไทยชุด วรรณคดีล าน า ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ในบทที่ 5 ชื่อบทเรียนว่า “เรารักเมืองไทย” มีบท
ประพันธ์ที่แสดงออกถึงความรักชาติแม้จะอยู่ต่างภาคแต่ก็พึงมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ความว่า 
  ฉันเป็นคนไทย   เธอเป็นคนไทย  เรารักกันไว้  คนไทยเหมือนกัน 
 จะอยู่ภาคกลาง  ภาคเหนืออีสานใต้  จะอยู่ภาคไหน  เราก็รักกัน 
 เรารักธงไทย  รักประเทศไทย   เรามีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
 มาเถิดมาร้อง ท านองไทยไทย   จดจ าเอาไว้  อย่าได้เกลียดกัน 
       (วรรณคดีล าน า ป.1 หน้า 40-41)   
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า“หนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน า มีการน าข้อมูลคติชนวิทยาหลากหลาย
ประเภท ทั้ง นิทาน เพลงพ้ืนบ้าน ส านวนภาษิต ต านาน ทั้งที่เป็นของเดิมและแต่งเพ่ิมเดิมขึ้นมาใหม่โดยยึดฐาน
ความคิดความเชื่อ ที่มีอยู่เดิมมาใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยข้อมูลคติ
ชนวิทยาประเภทเพลงพ้ืนบ้านจะปรากฏมากที่สุดในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน าช่างชั้นที่ 1 ส่วนนิทาน
พ้ืนบ้านจะปรากฏมากที่สุดในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด วรรณคดีล าน า ช่วงชั้นที่ 2นอกจากนี้ยังพบข้อมูลคติชนวิทยา
ประเภทส านวนสุภาษิต และต านานแสดงให้เห็นว่านอกจากเป็นการน าข้อมูลคติชนวิทยามาใช้ใน “มิติของการศึกษา”
แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงการถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นวัฒนธรรมของชาติถึงคนรุ่นใหม่ให้ชุดข้อมูลเหล่านี้ด ารงอยู่และได้รับ
การปลูกฝังถ่ายทอดในรุ่นต่อๆ ไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบปรากฎการณ์ Holiday Effects ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาปิดรายวันของบริษัทในหมวด
ธุรกิจดังกล่าวจ านวน 25 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม 1,220 วัน 
และน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยการใช้สมการถดถอยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares, OLS) ผล
การศึกษาพบว่าปรากฏการณ์ Holiday Effects ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนในช่วงวันหลังวันหยุดเป็นลบที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ไม่มีผลต่อวันก่อนวันหยุด กล่าวคือราคาของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารปรับตัวลดลงในช่วงวันหลังวันหยุด ดังนั้นแนวทางของกลยุทธ์การลงทุนนักลงทุนอาจขาย
หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจดังกล่าวนี้ก่อนวันหยุดและซื้อหลังวันหยุดเพ่ือสร้างโอกาสในการท าก าไร การศึกษานี้แสดงให้
เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยและอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากทฤษฎีทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
ค าส าคัญ: ความผิดปกติของตลาด, อิทธิพลของวันหยุด, หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Abstract 
 The purpose of this study is to examine the Holiday Effects in Stock Exchange of Thailand 
focused on Information and Communication Technology sector. The daily closing price data of 25 
companies were collected during5thJanuary 2015 to 30thDecember 2019 , totaling 1,220 days. The 
ordinary least squares regression was employed. The results revealed that the holidays had a 
statistically significant negative effect on the post-holiday returns.  However, the study found no 
evidence of the pre-holiday effect. This implies that, on average, the stock prices of the Information 
and Communication Technology sector dropped after the holidays. Therefore, to increase profit 
opportunity, investors might opt to sell stocks before the holidays and buy back after.  
Keywords: Market Anomalies, Holiday Effects, Information and Communication Technology sector 
Stock, Stock Exchange of Thailand 
 
 

ค าน า 
 จากแนวคิดทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) ที่กล่าวว่าหากตลาดได้
สะท้อนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดไว้ในราคาของหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนแล้ว นักลงทุนจะไม่สามารถสร้างก าไรเกินปกติ 
(abnormal return) ได้ แต่แนวคิดความผิดปกติของตลาด (Market Anomaly) และแนวคิดอิทธิพลของวันหยุด 
(Holiday Effects) นั้นปฏิเสธแนวคิดตลาดที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือหากเกิดความผิดปกติของตลาดขึ้นนักลงทุนอาจ
สามารถสร้างก าไรเกินปกติได้ คือการที่นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด และสามารถขาย
หลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดได้ และงานวิจัยส่วนมากมักจะพบความผิดปกติของผลตอบแทนในตลาด
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันก่อนและวันหลังวันหยุด และมักพบความผิดปกติในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่เกิด
จากปรากฏการณ์ Holiday Effects แต่ยังพบการศึกษาปรากฏการณ์ Holiday Effects ในประเทศไทยไม่มากนัก(ชุติ
มันต์, 2559) จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทดสอบปรากฏการณ์ดังกล่าว 

การวิจัยนี้ท าการศึกษาหาความผิดปกติ (anomalies) ของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Stock Exchange of Thailand หรือ SET) ในช่วงก่อนและหลังวันหยุดไทย โดยปรากฏการณ์ Holiday Effects คือ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
(รัตนาภรณ์, 2560)ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 
& Communication Technology: ICT) ที่มีความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจและเป็นผู้น าในตลาดที่มีนักลงทุนให้ความ
สนใจ เนื่องจากประกอบด้วยหลักทรัพย์เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งผล
ประกอบการของหลักทรัพย์หมวดนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชุติมันต์, 2559) 

การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปและนักลงทุนที่จะน าผลไปประกอบการวางแผนสร้างกลยุทธ์การ
ลงทุนได้มีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติอาจเป็นแนวทางในการช่วยตัดสินใจได้ว่าในช่วงเวลา



งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ประจ าป ี2563 หน้า 1118 
 

ก่อนหรือหลังวันหยุดต่าง ๆ การซื้อหรือขายหุ้นในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสารอาจเพ่ิมโอกาสในการท าก าไร
ได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลกระทบของวันหยุดไทยต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ขอบเขตการวิจัย 
 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการท าวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยท าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาก SET SMART 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ดังนี้ 
1. แนวคิดตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis : EMH)สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด 
Fama (1970) ได้แบ่งตลาดที่มีประสิทธิภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับต่ า (Weak Form 
Efficiency Market) 2.ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi-Strong Form Efficiency Market) และ 3.ตลาดที่มี
ประสิทธิภาพระดับสูง (Strong Form Efficiency Market) และ สุนิสา (2556) ยังกล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาด
ที่สะท้อนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในราคาของหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ท าให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดจะ
เท่ากับมูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) ดังนั้นผู้ลงทุนจึงไม่สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารในการท าก าไรเกินกว่าปกติ 
(abnormal return) ได ้
2. แนวคิดความผิดปกติของตลาด (Market Anomaly)สุนิสา (2556) อธิบายว่า ความผิดปกติของตลาดคือ
เหตุการณ์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ที่ปฏิเสธแนวคิดตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis, EMH) เนื่องจากนักลงทุนสามารถสร้างก าไรเกินปกติได้ กล่าวคือนัก
ลงทุนสามารถซ้ือหลักทรัพย์ในราคาท่ีต่ ากว่าราคาตลาด และสามารถขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดได้ ดังที่
ปรากฏในงานของ ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ (2562) ที่พบว่า ผลตอบแทนในวันจันทร์มีค่าเป็นลบและผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่ ากว่าวันท าการอื่น ๆ ในสัปดาห์ แต่กลับมีค่าความเสี่ยงของผลตอบแทนที่สูงกว่าวันท าการอ่ืน ๆ ในสัปดาห์ 
3. แนวคิดอิทธิพลของวันหยุด (Holiday Effects)รัตนาภรณ์ (2560) อธิบายว่า Holiday Effects คือ ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ซึ่งในตลาด
หลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าในช่วงวันหยุดของแต่ละประเทศมีความผิดปกติของผลตอบแทนในหลักทรัพย์ทั้งวัน
ก่อนและหลังวันหยุด ดังที่ปรากฏในงานของ Gulzar and Malik (2010) ที่พบว่าในตลาดหุ้นปากีสถาน กลุ่ม
หลักทรัพย์ KSE 100 Index ในช่วงปี 2000 ถึงปี 2009 พบว่าก่อนวันหยุดมีผลตอบแทนที่ลดลง แต่วันหลังวันหยุด
กลับมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนในวันอ่ืน ๆ 
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วิธีการศึกษา 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของวันหยุดไทยมีผลกระทบอย่างไรต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลราคาปิด
ของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 25 
บริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 5 ปี รวมทั้งสิ้น 1 ,220 วันท าการ และมี
ตัวอย่างทั้งสิ้น 30,500 ตัวอย่าง โดยรวบรวมข้อมูลจาก SET SMART 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 วิธีการค านวณผลตอบแทน 
ผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถค านวณได้จากสมการ 

Rt =
Pt − Pt−1

Pt−1
× 100 

  

 โดยที่ Rt คือ  อัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t 

  Pt คือ  ราคาปิดของหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 

  Pt−1 คือ  ราคาปิดของหลักทรัพย์ ณ วันที่ t 
 

 หลังจากค านวณผลตอบแทนรายวันตามสมการข้างต้นแล้ว จึงมาทดสอบอิทธิพลของวันก่อนและหลังวันหยุด
ต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ได้รับ โดยใช้สมการถดถอยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) 
  

1.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) 
 การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างวันหยุดและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ วิเคราะห์ได้จากแบบจ าลอง ดังนี้ 

Rt =  α + βDpre + βDpost + εt 
  

โดยที ่ Rt  คือ    อัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t 

  α  คือ    อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

  β  คือ    ค่าประมาณอัตราผลตอบแทนส่วนต่างในวันก่อนและหลังวันหยุด 

  Dpre  คือ    ตัวแปรหุ่นแทนวันก่อนวันหยุด (มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นวัน 
         ก่อนวันหยุด และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเป็นวันอื่น ๆ) 

  Dpost  คือ    ตัวแปรหุ่นแทนวันหลังวันหยุด (มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นวัน 
         หลังวันหยุด และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเป็นวันอื่น ๆ) 

εt  คือ    ค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t 
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1.3 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด 
(Maximum) และ ค่าต่ าสุด (Minimum) ของอัตราผลตอบแทนรายวัน โดยแบ่งออกเป็นผลตอบแทนรวม ผลตอบแทน
รวมยกเว้นวันก่อนและวันหลังวันหยุด ผลตอบแทนวันก่อนวันหยุด และ ผลตอบแทนวันหลังวันหยุด 

 
ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ศึกษาเท่ากับ -0.09% ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.52 ค่าสูงสุดเท่ากับ 29.57% และค่าต่ าสุดเท่ากับ -100% หากตัดวันก่อนและวันหลังวันหยุด
ออกไป อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้นเป็น -0.06% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.45 ค่าสูงสุดเท่ากับ 29.53% 
และค่าต่ าสุดเท่ากับ -100% เมื่อวิเคราะห์เฉพาะวันก่อนวันหยุด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะเท่ากับ -0.04% ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.48 ค่าสูงสุดเท่ากับ 25% ค่าต่ าสุดเท่ากับ -100% และ วันหลังวันหยุดมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยเท่ากับ -0.23% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.69 ค่าสูงสุดเท่ากับ 29.57% และค่าต่ าสุดเท่ากับ -100%ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และ ค่าต่ าสุด ของอัตราผลตอบแทนรายวัน 

      Mean (%) SD      Min (%) Max (%) 

ผลตอบแทนรวม     -0.0903  3.5238        -100 29.5652 
ผลตอบแทนรวมยกเว้นวันก่อนและวันหลังวันหยุด -0.0591  3.4495        -100 29.5302 
ผลตอบแทนในวันก่อนวันหยุด   -0.0389  3.4847        -100 25 
ผลตอบแทนในวันหลังวันหยุด   -0.2286  3.6918        -100 29.5652 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานด้วยแบบจ าลองสมการถดถอยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) 
 สมมติฐานที่ 1: วันก่อนวันหยุดมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

   H0: วันก่อนวันหยุดไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

   H1: วันก่อนวันหยุดมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์  
 สมมติฐานที่ 2: วันหลังวันหยุดมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

   H0: วันหลังวันหยุดไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

   H1: วันหลังวันหยุดมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
 

ผลการวิจัยพบว่า ในวันก่อนวันหยุดไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่า p-value 

เท่ากับ 0.6190 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0คือ วันก่อนวันหยุดไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
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 แต่วันหลังวันหยุดมีอัตราผลตอบแทนเป็นลบที่ -17.35% และมีค่า p-value เท่ากับ 0.0004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ 0.05จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0คือ วันหลังวันหยุดไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์

และยอมรับสมมติฐาน H1นั่นคือ วันหลังวันหยุดมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม 
คืออัตราผลตอบแทนในวันหลังวันหยุดนั้นมีค่าลดลง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลregression 

Independent variable: estimates p-value 

Intercept -0.0561 0.0384 

Dpre 0.0245 0.6190 

Dpost -0.1735 0.0004 
Sample size 30,500  

F-test 7.1481  
p-value 0.0008  

Adjusted 𝑹𝟐 0.0004  

Note: Significant at 5% levels. 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ Holiday Effect ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้

ท าการศึกษาในบริษัทหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 25 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 
2558 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม 5 ปี รวมทั้งสิ้น 1 ,220 วันท าการ และมีตัวอย่างทั้งสิ้น 30,500 ตัวอย่าง เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของวันหยุดไทยต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยน าข้อมูลราคาปิดรายวันมาค านวณหาอัตราผลตอบแทน เพ่ือหาอัตรา
ผลตอบแทนรวม และอัตราผลตอบแทนเฉพาะวันก่อนและหลังวันหยุด ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา น าค่าที่ ได้มาวิเคราะห์
หาการเกิดปรากฏการณ์ความผิดปกติ Holiday Effect ว่ามีผลกระทบหรือไม่ต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และ
สามารถสรุปได้ว่าวันก่อนวันหยุดไม่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทน แต่พบว่าอัตราผลตอบแทนในช่วงวันหลังวันหยุด
จะมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 5% ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานศึกษาทั้งในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ เช่น งานวิจัยของ มาลินี ปูรานิธี (2538), ชุติมันต์วิศิษฐวาณิชย์ (2559), รุ่งรุจี ปาลอนันต์กลุ (2560), ณัฐ
วุฒิ เจนวิทยาโรจน์ (2562), Elango and Nabila Al (2008) และ Gulzar and Malik (2010) ที่พบความผิดปกติ
ในช่วงวันหยุดเช่นกัน 

ผลการวิจัยพบความผิดปกติในช่วงวันหลังวันหยุด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ราคาของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ
เทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารจะปรับตัวลดลง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจดังกล่าวมี
ค่าลดลง ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท าก าไรให้สูงขึ้น นักลงทุนอาจใช้กลยุทธ์ขายหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี
สารนเทศและการสื่อสารวันก่อนวันหยุด และซื้อหลังจากวันหยุด 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เพียงผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์เท่านั้น 

แต่ไม่ได้วิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล จึงควรมีการศึกษาผลตอบแทนโดยรวมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น และ ข้อมูลที่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลของบริษัทในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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