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ร์�วิมการ์ปร์ะชุม และขอขอขอบคุณคณะกร์ร์มการ์ดำาเนินงานทุกท�านที�มีส�วินให้การ์ปร์ะชุมนี�สำาเร็์จั ลุล�วิงไป
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ของผู้้�บัริโภคำในำจัังหวัิดสงขล� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������209
มัสยา บิลละเตะ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่

ทัศคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ดท่�ส่งผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์เห็ดหลินำจ่ัอเพ่ิ�อสุขภ�พิ  

ชุนิำดแคำปซ้ื้ลของผู้้�บัริโภคำในำกลุ่มเจัเนำอเรชัุ�นำวิ�ย (Generation Y)  

ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� �����������������������������������������������������������������������������������������������������223
โสภิดา อาหมัด และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่

ปัจัจััยด��นำผู้ลิตภัณฑ์์ และทัศนำคำติ ท่�ม่ผู้ลต่อก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อเคำร่�องสำ�อ�ง 

ประเภทลิปสติกของผู้้�บัริโภคำจัังหวัิดสงขล� ��������������������������������������������������������������������������������������239
ปาริ์ชาต เร่์องปร์ะดิษฐ์ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

แรงจ้ังใจัท่�ม่อิทธิิพิลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อแว่ินำส�ยต�ออนำไลน์ำของผู้้�บัริโภคำกลุ่มเจัเนำอเรชัุ�นำวิ�ย 

ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ ชุ่วิงก�รแพิร่ระบั�ดของไวิรัสโคำวิิด-19 ����������������������������������������������������������������251
ชานน เนติวิงศานนท์ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่

ก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ��ท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ��เฟอร์นิำเจัอร์ 

ของผู้้�บัริโภคำในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� ���������������������������������������������������������������������������������265
วัิชร์า จัันทสุวิร์ร์ณ์ และคณะ1
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
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ส�ข�ก�รจััดก�รก�รท่องเท่�ยวิ

ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รเดินำท�งท่องเท่�ยวิไปต่�งประเทศของคำนำไทย ������������������������������������������������281
ธัญชนก ป้�นศักดิ� และบุษกร์ ถาวิร์ปร์ะสิทธิ�
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลัยทักิษิณ

แนำวิท�งก�รกำ�หนำดเส�นำท�งก�รท่องเท่�ยวิชุุมชุนำแบับัม่ส่วินำร่วิมจั�กฐ�นำทรัพิย�กร 

ในำชุุมชุนำลำ�ไพิล อำ�เภอเทพิ� จัังหวัิดสงขล� �������������������������������������������������������������������������������������293
ณัฏฐณิชา วิร์ร์ณมณี และคณะ
วิิทยาลัยชุมชนสงขลา

แนำวิท�งก�รพัิฒินำ�ทักษะนำวัิตกรท�งก�รท่องเท่�ยวิผู่้�นำเกม ��������������������������������������������������������������311
ดลฤทัย เจีัยร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิิทยาลัยเกิษตรศาสตร์

ผู้้�ทรงอิทธิิพิลท�งก�รท่องเท่�ยวิท่�ม่ผู้ลต่อก�รตัดสินำใจัเล่อกเดินำท�งท่องเท่�ยวิไทย 

ของกลุ่มวัิยทำ�ง�นำในำเขตกรุงเทพิมห�นำคำร ����������������������������������������������������������������������������������������323
กมลชนก ป่�นแก้วิ
สถาบันวิิจัยภาษาและวัิฒนธุรรมเอเชีย, มหาวิิทยาลัยมหิดล 

ก�รรับัร้�ผู้ลกระทบัของเจั��หนำ��ท่�อุทย�นำแห่งชุ�ติจั�กก�รแพิร่ระบั�ดเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ�-2019  

ต่อก�รท่องเท่�ยวิ กรณ่ศึกษ�อุทย�นำแห่งชุ�ติท�งบักในำเขตภ�คำใต� ����������������������������������������������������339
กมลวิร์ร์ณ เร่์องบุตร์  ฟีาอิส เบ็ญยุโส๊ะ และอร์อนงค์ เฉีิยบแหลม
สาขาวิิขาอุตสาหกิรรมกิารท่องเที�ยวิและกิารบริกิาร สำานักิวิิชากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยวิลัยลักิษณ์

ก�รศึกษ�คำวิ�มพิร�อมของจัังหวัิดนำคำรศร่ธิรรมร�ชุเพ่ิ�อรองรับัในำก�รเป็นำ MICE City ������������������������355
บุษร์าคัม ศรี์เจัริ์ญ และคณะ
สาขาวิิชาอุตสาหกิรรมกิารท่องเที�ยวิและกิารบริกิาร สำานักิวิิชากิารจัดกิาร, มหาวิิทยาลัยวิลัยลักิษณ์ 

ส�ข�ก�รจััดก�รเทคำโนำโลย่ส�รสนำเทศ

ก�รจััดกลุ่มล้กคำ��บัริษัทย�นำยนำต์ด�วิยข�อม้ลประชุ�กรโดยใชุ�เทคำนิำคำก�รเร่ยนำร้�ของเคำร่�อง �������������������373
กาญจันมาส เปลี�ยนสกุล และนุวีิย์ วิิวัิฒินวัิฒินา
สาขาวิิชาวิิทยากิารข้อมูล คณะวิิทยาศาสตร์ มหาวิิทยาลัยศรีนครินทรวิิโรฒ

แอปพิลิเคำชัุนำซ่ื้อมบัำ�รุงรักษ�เคำร่�องปรับัอ�ก�ศ ��������������������������������������������������������������������������������387
ขวัิญเร่์อน รั์ศมี และคณะ
สาขาวิิชากิารจัดกิารเทคโนโลยีอุตสาหกิรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกิรรม, มหาวิิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

สาขาวิิชาวิิศวิกิรรมคอมพิิวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกิรรม, มหาวิิทยาลัยราชภัฏสวินสุนันทา 

สาขาวิิศวิกิรรมอุตสาหกิาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกิรรม, มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพิระนคร

ก�รพัิฒินำ�คำลังข�อม้ลเพ่ิ�อยกระดับัก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ลก�รท่องเท่�ยวิภ้เก็ต������������������������������������������403
กิตติธัช คุ้มมิตร์  ธนร์ร์คพงษ์ เจัริ์ญ และผุสดี พร์ผล
คณะวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาลัยราชภัฏภูเก็ิต



XI

ก�รพัิฒินำ�โมบั�ยแอปพิลิเคำชัุนำซ่ื้�อข�ยผัู้กผู้ลไม�สดแบับัออแกนิำก ������������������������������������������������������415
ร์อฮาย ้กาเซ็ีง และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยนราธิุวิาสราชนครินทร์

ก�รพัิฒินำ�ชุุดฝึึกอบัรมผู่้�นำโมบั�ยเลิร์นำนิำงโรคำคำวิ�มดันำโลหิตส้ง  

สำ�หรับัอ�ส�สมัคำรส�ธิ�รณสุขประจัำ�หม่้บั��นำ โรงพิย�บั�ลส่งเสริมสุขภ�พิ 

ประจัำ�ตำ�บัลบั��นำบ่ัอร�เป๊ะ ตำ�บัลโคำกเค่ำยนำ อำ�เภอเม่อง จัังหวัิดนำร�ธิิวิ�ส ����������������������������������������429
สุนทร์ ดำาละเอียด และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยนราธิุวิาสราชนครินทร์

ส�ข�ก�รบััญชุ่/ก�รเงินำ

ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อค่ำ�ใชุ�จ่ั�ยคำรัวิเร่อนำในำประเทศไทย ����������������������������������������������������������������������433
จัันทร์์จิัร์า สร์ร์พสมบัติ และบุษกร์ ถาวิร์ปร์ะสิทธิ�
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลัยทักิษิณ

ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รจััดเก็บัภ�ษ่ของกรมสรรพิ�กร ����������������������������������������������������������������������445
อธิษฐาน เกิดไทย และบุษกร์ ถาวิร์ปร์ะสิทธิ�
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลัยทักิษิณ

กลุ่มวัิยเริ�มต�นำทำ�ง�นำกับัก�รวิ�งแผู้นำก�รลงทุนำในำ 

สินำทรัพิย์ท�งก�รเงินำ กรณ่ศึกษ� : อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� ���������������������������������������������������455
ปทุมรั์ตน์ ยุเด็น และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก�รตัดสินำใจัท�งก�รเงินำของธุิรกิจัร��นำอ�ห�รในำชุ่วิงสถ�นำก�รณ์แพิร่ระบั�ด 

ของเชุ่�อไวิรัสโคำวิิด-19 กรณ่ศึกษ� ธุิรกิจัร��นำอ�ห�รในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� ����������������������471
สิริ์ญา อินทมะโน และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่

ปัจัจััยท่�ส่งผู้ลต่อก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำในำชุ่วิงวัิยก่อนำเกษ่ยณอ�ยุ 

ของประชุ�กรในำเขตอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� �������������������������������������������������������������������������483
กัลยาภร์ณ์ แก้วิจัันทร์์เพชร์ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร, มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่

ปัจัจััยท�งเศรษฐกิจัท่�ม่อิทธิิพิลต่อพิฤติกรรมก�รลงทุนำในำตล�ดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทยและ ก�ร

ยอมรับัคำวิ�มเส่�ยงของนัำกลงทุนำร�ยย่อย ในำเขตอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� 

หลังจั�กได�รับัผู้ลกระทบัจั�กวิิกฤตโคำวิิด-19 �������������������������������������������������������������������������������������501
จิัร์าภา ผ�องผิวิ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร, มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ก�รวิิเคำร�ะห์อัตร�ผู้ลตอบัแทนำและคำวิ�มเส่�ยงของก�รลงทุนำ ในำตล�ดหลักทรัพิย์ 

แห่งประเทศไทย SET100 ในำชุ่วิงก่อนำและระหว่ิ�งวิิกฤตก�รณ์ Covid-19 ���������������������������������������515
ชลกันต์ สันตะรั์ตติวิงศ์ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุำณลักษณะส่วินำบุัคำคำลและคุำณลักษณะด��นำแรงจ้ังใจัของผู้้�บัริห�รส้งสุดท่�ส่งผู้ลต่อม้ลค่ำ�ของกิจัก�ร:  

กลุ่มธุิรกิจัธินำ�คำ�รท่�จัดทะเบ่ัยนำในำตล�ดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทย �������������������������������������������������531
กร์ร์ธิมา ยน่ยาวิ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก�รเปร่ยบัเท่ยบัประสิทธิิภ�พิก�รลงทุนำด�วิยกลยุทธ์ิ EDCA (Enhanced Dollar Cost Average) และ 

LS (Lump Sum) สำ�หรับัก�รลงทุนำในำกองทุนำรวิมหุ�นำต่�งประเทศ ��������������������������������������������������545
โนร์ฟีาตีฮะห์ ดาโอ๊ะ และคณะ
คณะวิิทยากิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่

ส�ข�รัฐประศ�สนำศ�สตร์

ปัจัจััยท่�ม่ผู้ลต่อก�รจััดสรรงบัประม�ณร�ยจ่ั�ยด��นำก�รศึกษ� �����������������������������������������������������������561
ป่ยฉัิตร์ พร์หมสกุล และบุษกร์ ถาวิร์ปร์ะสิทธิ�
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลัยทักิษิณ

ศักยภ�พิก�รดำ�เนิำนำง�นำของวิิส�หกิจัชุุมชุนำ : กรณ่ศึกษ�วิิส�หกิจัชุุมชุนำในำจัังหวัิดตรัง ���������������������571
สุวิิทย์ จัันทร์์เพ็ชร์ และณร์งค์ฤทธิ� ปริ์สุทธิ�กุล
คณะพิาณิชยศาสตร์และกิารจัดกิาร มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตตรัง

ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รจััดก�ร
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

 Dear participants from Thailand and other countries 

such as Malaysia, China and New Zealand who are reading this  

letter, I’m Niwat Kaewpradup, the President of Prince of Songkla  

University. 

The PSU Trang National Conference on Research 

across Disciplines is an annual activity organized by the  

Faculty of Commerce and Management. As a leading research  

university in Thailand, we have been holding the conference annually for 11 years. 2022 

is a special year for us as it is the first time that PSU Trang Conference is opened for  

international participation. This is for the purpose of more extensive knowledge sharing 

among researchers.

On behalf of Prince of Songkla University, I would like to express my thanks to Trang 

Campus for organizing the conference and my sincere appreciation to all the participants. 

I hope all of you are staying safe from the pandemic and wish the conference every success 

in all its deliberations. 
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MESSAGE FROM THE VICE PRESIDENT 

On behalf of Trang Campus, I wish to thank the  

Faculty of Commerce and Management for their tireless  

efforts in having been organizing the PSU Trang conference  

continually for over ten years. Having been working very hard, 

they never stopped initiating new ideas. One of those ideas was 

organizing an international conference. It is a challenging task, 

yet it is what they are proud of. If the pandemic situation had 

not been this serious, we would have had an opportunity to  

welcome all the participants to our campus. Although we need to shift to an online 

platform this year, the conference has attracted a number of researchers from different  

institutions. We are pleased that nearly 80 studies will be presented at the conference. 

I wish we could welcome you all again next year on campus when the pandemic situation 

is better. 

 On behalf of Trang Campus, I would like to express my thanks to all participants 

and wish you success in the conference. Thank you. 
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MESSAGE FROM THE DEANT 

 The Faculty of Commerce and Management works  

towards the goals of the university to be one of the top  

research universities. Therefore, one of the important  

missions of the faculty is to support researchers  

financially and academically including organizing confer-

ences which are important events for sharing research ideas. 

 This year, we are delighted to organize the 11th  PSU 

Trang National Conference, and the first PSU Trang International 

Conference in the theme of “Empowering Local Communities, Building Global Connectivity”  

 The conference is open to researchers in three different areas: Social Science and 

Communities, Management, and Performing Arts. In total, 73 papers and abstracts are  

accepted and being presented this year. 

 On behalf of the faculty, I would like to express my thanks to all participants and 

wish you success in the conference.
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ก�รประชุุมวิิชุ�ก�ร ม.อ.ตรัง วิิจััย ประจัำ�ปี 2565 

PSU Trang Conference on Research across Disciplines 2022

“ขับเคล่�อนการ์พัฒินาชุมชน เช่�อมโยงส้�สากล”

 “Empowering Local Communities, Building Global Connectivity”

โดย คำณะพิ�ณิชุยศ�สตร์และก�รจััดก�ร

วัินำศุกร์ท่� 22 เมษ�ยนำ 2565

ณ มห�วิิทย�ลัยสงขล�นำคำรินำทร์ วิิทย�เขตตรัง

1. หลักก�รและเหตุผู้ล

ผลงานวิิจััย/ผลงานสร์้างสร์ร์ค์ เป็นงานค้นคว้ิาที�ผ�านกร์ะบวินการ์ศ้กษาข้อม้ลเพ่�อแสวิงหาคำาตอบ

และองค์ควิามร้้์ใหม� อันก�อทำาให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ์ ซ้ี�งเป็นองค์ปร์ะกอบสำาคัญที�ช�วิยขับเคล่�อน

การ์พัฒินาเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง ตร์ะหนักถ้งควิาม

สำาคัญดังกล�าวิ จ้ังได้ดำาเนินการ์จััดการ์ปร์ะชุมวิิชาการ์ ม.อ. ตรั์ง วิิจััย ข้�น ในปี 2565 โดยจััดการ์ปร์ะชุม

วิิชาการ์ร์ะดับชาติ ม.อ. ตรั์ง วิิจััย ครั์�งที� 11 ปร์ะจัำาปี 2565 The 11st PSU Trang National Conference on 

Research across Disciplines 2022 และในปี พ.ศ. 2565 นี� ก็ริ์เริ์�มจััดการ์ปร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับนานาชาติ

ข้�นเป็นครั์�งแร์ก ภายใต้ช่�อ การ์ปร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับนานาชาติ ม.อ. ตรั์ง วิิจััย ครั์�งที� 1 ปร์ะจัำาปี 2565 

(The 1st PSU Trang International Conference on Research across Disciplines 2022) ภายใต้

แนวิคิด Empowering Local Communities, Building Global Connectivity

ทั�งนี� เพ่�อมุ�งส�งเสริ์มให้นักวิิชาการ์ นักวิิจััย นักศ้กษาและบุคคลทั�วิไป ภาครั์ฐและเอกชน ทั�งในและ

ต�างปร์ะเทศ สร้์างสร์ร์ค์องค์ควิามร้้์ใหม�ที�เป็นปร์ะโยชน์ต�อสังคม  อีกทั�ง เป็นเวิทีนำาเสนอผลงานวิิชาการ์และ

แลกเปลี�ยนเรี์ยนร้้์ปร์ะสบการ์ณ์วิิจััย เป็นส่�อกลางในการ์เผยแพร์�ผลงานวิิจััย/ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ส้�สาธาร์ณชน 

เกิดเป็นเคร่์อข�ายควิามร์�วิมม่อด้านการ์วิิจััย/ด้านวิิชาการ์ที�กว้ิางขวิางยิ�งข้�น ร์วิมทั�ง เกิดแนวิคิดเพ่�อต�อยอด

ผลงานให้สามาร์ถตอบสนองต�อควิามต้องการ์ของชุมชนได้จัริ์ง ต�อเน่�องและยั�งย่น
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2. วัิตถุประสงค์ำ

2.1 เพ่�อแลกเปลี�ยนเรี์ยนร้้์ปร์ะสบการ์ณ์เกี�ยวิกับการ์วิิจััย/ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ในกลุ�มนักวิิชาการ์  

นักวิิจััย นักศ้กษาและบุคคลทั�วิไป

2.2 เพ่�อเผยแพร์�ผลงานวิิจััย/ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ในศาสตร์์ต�างๆ ที�เป็นปร์ะโยชน์ในการ์ขับเคล่�อน

ธุร์กิจัและนำาพานวัิตกร์ร์มส้�สาธาร์ณะ

2.3 เพ่�อกร์ะตุ้นการ์พัฒินาเคร่์อข�ายควิามร์�วิมม่อเกี�ยวิกับการ์วิิจััยร์ะหวิ�างหน�วิยงานและสถาบัน

การ์ศ้กษาต�างๆ

3� ร้ปแบับัก�รดำ�เนิำนำก�ร

3.1 การ์บร์ร์ยายทางวิิชาการ์โดยวิิทยากร์ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิรั์บเชิญทั�งในไทย และต�างปร์ะเทศ 

3.2 การ์นำาเสนอผลงานวิิชาการ์ภาคบร์ร์ยาย (Oral Presentation)  ปร์ะเภทบทควิามวิิจััย หร่์อ

บทควิามวิิชาการ์

3.3 การ์นำาเสนอผลงานสร้์างสร์ร์ค์ 

4� ส�ข�ท่�เปิดรับัผู้ลง�นำ

ผลงานของนักศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์  นักศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาโท  อาจัาร์ย์ และนักวิิจััย

Theme ก�รประชุุมวิิชุ�ก�รระดับัชุ�ติ  

ม.อ. ตรัง วิิจััย คำรั�งท่� 11  

ประจัำ�ปี 2565

ก�รประชุุมวิิชุ�ก�รระดับันำ�นำ�ชุ�ติ 

ม.อ. ตรัง วิิจััย คำรั�งท่� 1 ประจัำ�ปี 

2565

1) กลุ�มมนุษยศาสตร์์และ

สังคมศาสตร์์ 

- รั์ฐปร์ะศาสนศาสตร์์ - Public Administration

- English for Specific  

Purposes; English Language, 

English Language Teaching, 

or the related areas

2) กลุ�มการ์จััดการ์ - บริ์หาร์ธุร์กิจั/ปร์ะกันภัยและ

การ์จััดการ์ควิามเสี�ยง

- การ์ตลาด

- การ์จััดการ์การ์ท�องเที�ยวิ

- การ์จััดการ์เทคโนโลยีสาร์สนเทศ

- การ์บัญชี/การ์เงิน

- Business Administration /

Insurance and Risk  

Management

- Marketing

- Tourism Management

- Information Technology 

Management

- Accounting /Finance

3) ศิลปะการ์แสดงและ

การ์จััดการ์

- ศิลปะการ์แสดงและการ์จััดการ์ - Creative and Performing Arts
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5. วัินำ-เวิล�ดำ�เนิำนำง�นำ

วัินศุกร์์ที� 22 เมษายน 2565  เวิลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถ�นำท่�ดำ�เนิำนำง�นำ

มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง 

7. ผู้้�เข��ร่วิมโคำรงก�ร

ปร์ะกอบด้วิยบุคคลต�าง ๆ ดังนี�

7.1 อาจัาร์ย์ นักศ้กษา นักวิิชาการ์ จัากสถาบันอุดมศ้กษาทั�วิปร์ะเทศ

7.2 ผ้้สนใจัทั�วิไป

8� ก�รเสนำอผู้ลง�นำ

8.1 ร้์ปแบบของการ์เสนอผลงานภาคบร์ร์ยาย

นำาเสนอผลงานแบบบร์ร์ยาย เร่์�องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ปร์ะกอบการ์นำาเสนอ  เร่์�อง

ละไม�เกิน 12 นาที ตอบข้อซัีกถามไม�เกิน 3 นาที ร์วิมทั�งสิ�นไม�เกิน 15 นาที

8.2 ร้์ปแบบของการ์เสนอผลงานสร้์างสร์ร์ค์

นำาเสนอผลงานแบบบร์ร์ยายและการ์แสดง เร่์�องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ปร์ะกอบ

การ์นำาเสนอแบบบร์ร์ยายเร่์�องละไม�เกิน 5 นาที และนำาเสนอแบบการ์แสดงไม�เกิน 10 นาที ร์วิมทั�งสิ�นไม�เกิน 

15 นาที

8.3 การ์ส�งผลงานวิิจััย 

ผ้้นำาเสนอผลงาน ส�งแบบฟีอร์์มลงทะเบียนและผลงาน พร้์อมแนบเอกสาร์ที�เกี�ยวิข้อง ส�งไปที� 

www.psunic.trang.psu.ac.th 

8.4 กำาหนดการ์ 

กิจักรรม (Activity) วัินำท่� (Dated) วัินำท่� (Date) ขย�ยเวิล�

1. เป่ดรั์บสมัคร์บทคัดย�อและบทควิามฉิบับ

สมบ้ร์ณ์ 

Call for abstracts and papers

บัดนี� – 6 กุมภาพันธ์ 2565

Starting from now to   

6 February 2022

ถ้งวัินที� 13 กุมภาพันธ์ 

2565

Starting from now to   

13 February 2022

2. พิจัาร์ณาคัดเล่อกผลงานโดยกอง

บร์ร์ณาธิการ์ 

Abstracts and papers screened by 

committee

13 กุมภาพันธ์ 2565

13 February 2022

18 กุมภาพันธ์ 2565  

18 February 2022

http://www.psunic.trang.psu.ac.th
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กิจักรรม (Activity) วัินำท่� (Dated) วัินำท่� (Date) ขย�ยเวิล�

3. แจ้ังผลการ์พิจัาร์ณาคัดเล่อกขั�นแร์กให้นำา

เสนอผลงาน 

Notification of initial acceptance 

for presentation

15 กุมภาพันธ์ 2565

15 February 2022

21 กุมภาพันธ์ 2565

21 February 2022

4. แจ้ังผลปร์ะเมินคุณภาพบทควิามโดย

ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิในสาขาที�เชี�ยวิชาญ

(เฉิพาะผ้้ที�แจ้ังควิามปร์ะสงค์จัะตีพิมพ์

บทควิามฉิบับสมบ้ร์ณ์เท�านั�น) 

Evaluation of papers by peer re-

view (for publication)

ภายใน 11 มีนาคม 2565

By 11 March 2022

ภายใน 14 มีนาคม 2565

By 14 March 2022

5. ส�งบทควิามฉิบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของผ้้ทร์งคุณวุิฒิิ 

Submission of final papers

21 มีนาคม 2565 

21 March 2022

23 มีนาคม 2565 

23 March 2022

6. แจ้ังผลการ์ปร์ะเมินคุณภาพบทควิามเพ่�อ

ตีพิมพ์ใน Proceeding 

Notification of papers to be pub-

lished in the proceedings

29 มีนาคม 2565

29 March 2022

คงเดิม

7. ลงทะเบียนและชำาร์ะค�าลงทะเบียน

Registration and Payment deadline

ภายใน 7 เมษายน 2565 

By 7 April 2022

คงเดิม

8. นำาเสนอผลงานในร้์ปแบบ Oral presen-

tation

Paper presentations

22 เมษายน 2565 

22 April 2022

คงเดิม

9. เผยแพร์�ร์ายงานส่บเน่�องจัากการ์ปร์ะชุม 

(Proceedings) หลังเสร็์จัสิ�นงานปร์ะชุม 

โดยสามาร์ถดาวิน์โหลดที�เว็ิบไซีต์งาน

ปร์ะชุม

Downloadable copy of proceed-

ings available

ภายใน 12 พฤษภาคม 

2565 

By 12 May 2021

คงเดิม
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8.5 อัตร์าค�าลงทะเบียน  (Conference fee) 

ประเภท

Roles 

ค่ำ�ลงทะเบ่ัยนำสำ�หรับัก�รจััด

ประชุุมวิิชุ�ก�รระดับัชุ�ติ

National Conference Fee

ค่ำ�ลงทะเบ่ัยนำสำ�หรับัก�รจััดประชุุมวิิชุ�ก�ร 

ระดับันำ�นำ�ชุ�ติ 

International Conference Fee

Payment within 

Thailand

ชุำ�ระในำประเทศไทย

Payment outside 

Thailand

ชุำ�ระในำต่�งประเทศ

อาจัาร์ย์/ 

บุคคลทั�วิไป

Regular  

2,300 บาท 3,000 บาท 100 USD 

นักศ้กษา

Student 

1,700 บาท 2,200 บาท 75 USD

ชำาร์ะค�าลงทะเบียนโดยการ์โอนผ�านบัญชี

ธนาคาร์  ไทยพาณิชย์ สาขาตรั์ง

ช่�อบัญชี  มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง (บัญชีออมทรั์พย์)

เลขที�บัญชี 512–2461–962 

9. ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

9.1 ผ้้เข้าร์�วิมปร์ะชุมมีโอกาสแลกเปลี�ยนควิามร้้์ร์ะหวิ�างนักวิิจััย/ผลงานสร้์างสร์ร์ค์จัากสถาบัน

ต�างๆ

9.2 นักศ้กษาในร์ะดับปริ์ญญาตรี์/ปริ์ญญาโท อาจัาร์ย์ นักวิิจััย ได้เผยแพร์�ผลงานส้�สาธาร์ณชน

9.3 เกิดการ์พัฒินาคุณภาพของงานวิิจััย/ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ 

10. ร�ยละเอ่ยดเพิิ�มเติม

ด้ได�ท่� https://psunic.trang.psu.ac.th

mailto:psunic.trang.psu.ac.th
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11. ติดต่อสอบัถ�มข�อม้ลก�รรับัสมัคำรผู้ลง�นำแยกต�มส�ข� ดังน่ำ�

ส�ข� ผู้้�รับัผิู้ดชุอบั โทร อ่เมล

รั์ฐปร์ะศาสนศาสตร์์

(Public Administration)

คุณวีิณา แพฟืีน

Mrs. Weena Phaefurn

0 7520 1726 weena.p@psu.

ac.th

English for Specific Pur-

poses; English Language, 

English Language Teach-

ing, or the related areas

คุณสุธัญญา หน้นริ์นทร์์ 

Miss Sutanya Nunarin

0 7520 1700 

ext. 52271

sutanya.n@

psu.ac.th

บริ์หาร์ธุร์กิจั/ 

การ์ปร์ะกันภัยและการ์จััดการ์

ควิามเสี�ยง  

(Business Administration/

Insurance and Risk Man-

agement)

คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร์

Miss Nonglak Ketboot

คุณธฤต จัันทร์์ผ�อง

Mr.Tarit Janpong

0 7520 1727

0 7520 1728

nonglak.k@

psu.ac.th

panomsak.j@

psu.ac.th

การ์ตลาด   

(Marketing) 

คุณกานตรั์ตน์ ชุมคง  

Miss Karntarut Choomkhong

คุณฉัิตร์ธิดา สังขสัญญา 

Miss Chattida Sungkasunya

0 7520 1732

0 7520 1729

karntharut.c@

psu.ac.th

chattida.s@

psu.ac.th

การ์จััดการ์การ์ท�องเที�ยวิ  

(Tourism Management) 

คุณสุริ์ยันต์ บุญเลิศวิร์กุล  

Mr. Suriyan Boonlertworakul

0 7520 1727 suriyan.b@psu.

ac.th

การ์จััดการ์เทคโนโลยี

สาร์สนเทศ   

(Information Technology 

Management)

คุณสินีนาถ บุญพร์หมสุข  

Mrs.Sineenat BoonPromsook

0 7520 1726 sineenart.kh@

psu.ac.th

การ์บัญชี/การ์เงิน

(Accounting/Finance) 

คุณงามทิพย์ ช้เชิดรั์ตน์

Miss Ngamthip Choochoedrat

0 7520 1740 ngamthip.c@

psu.ac.th 

ศิลปะการ์แสดงและการ์จััดการ์

(Creative and Preforming 

Arts)  

คุณวิาสนา  คงเม่อง

Mrs. Wassana Khongmueng

0 7520 1700 

ต�อ 52284

wassana.w@

psu.ac.th

ปร์ะสานงานทั�วิไป

(Coordinator)

คุณวิิภาพร์ร์ณ อินนุรั์กษ์

Mrs.Wiphaphun innurak

0 7520 1731 wiphaphun.i@

psu.ac.th

mailto:weena.p@psu.ac.th
mailto:weena.p@psu.ac.th
mailto:ngamthip.c@psu.ac.th
mailto:ngamthip.c@psu.ac.th
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กำ�หนำดก�ร

ก�รประชุุมวิิชุ�ก�รระดับัชุ�ติ ม.อ. ตรัง วิิจััย คำรั�งท่� 11 ประจัำ�ปี 2565  

(The 11th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2022) 

 “ขับัเคำล่�อนำก�รพัิฒินำ�ชุุมชุนำ เชุ่�อมโยงส่้ส�กล” 

 “Empowering Local Communities, Building Global Connectivity” 

โดย คำณะพิ�ณิชุยศ�สตร์และก�รจััดก�ร 

วัินำศุกร์ท่� 22 เมษ�ยนำ 2565 

ณ  มห�วิิทย�ลัยสงขล�นำคำรินำทร์ วิิทย�เขตตรัง 

นำำ�เสนำอผู้ลง�นำ โดยผู่้�นำ VDO Conference ด�วิยโปรแกรมประชุุมท�งไกล (ZOOM)

เวิล� กำ�หนำดก�ร

08.15  - 08.30 น. ลงทะเบ่ัยนำเข��ส่้ระบับัสำ�หรับัผู้้�เสนำอผู้ลง�นำ

08.30 – 08.45 น. พิิธ่ิเปิด  (L1112)
- กล�าวิร์ายงาน โดยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์
- กล�าวิต้อนรั์บ โดยร์องอธิการ์บดีวิิทยาเขตตรั์ง
- กล�าวิเป่ดโดยอธิการ์บดีมหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ 

08.45 – 09.30 น บร์ร์ยายพิเศษ โดย ศาสตร์าจัาร์ย์เกียร์ติคุณ ดร์.อนุรั์กษ์ ป้ญญานุวัิฒิน์ 
สถาบันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี มหาวิิทยาลัยเชียงใหม� 
หัวิข้อ  Empowering Local Communities, Building Global Connectivity

09.30 – 09.45 น. ปร์ะกาศร์ายช่�อผลงานวิิจััยดีเด�น 

ก�รประชุุมวิิชุ�ก�รระดับัชุ�ติ ม.อ. ตรัง วิิจััย คำรั�งท่� 11 ประจัำ�ปี 2565

10.00 – 12.00 น. ก�รนำำ�เสนำอผู้ลง�นำภ�คำบัรรย�ย ชุ่วิงท่� 1  แบ�งเป็น  6 กลุ�ม 7 ห้องปร์ะชุม ค่อ

ห้องปร์ะชุม 1 สาขาวิิชาบริ์หาร์ธุร์กิจั และ สาขาวิิชารั์ฐปร์ะศาสนศาสตร์์ 

ห้องปร์ะชุม 2  สาขาวิิชาการ์ตลาด A  

ห้องปร์ะชุม 3  สาขาวิิชาการ์ตลาด B  

ห้องปร์ะชุม 4  สาขาวิิชาการ์จััดการ์การ์ท�องเที�ยวิ

ห้องปร์ะชุม 5 สาขาวิิชาการ์จััดการ์เทคโนโลยีสาร์สนเทศ 

ห้องปร์ะชุม 6 สาขาวิิชาการ์บัญชี/การ์เงิน   

ห้องปร์ะชุม 7 กลุ�มสาขาศิลปะการ์แสดงและการ์จััดการ์ 

12.00 - 13.00 น. รั์บปร์ะทานอาหาร์เที�ยง 

13.00 - 16.00 น. ก�รนำำ�เสนำอผู้ลง�นำภ�คำบัรรย�ย ชุ่วิงท่� 2  (ต่อ)
เสร็จัสิ�นำก�รนำำ�เสนำอ ประก�ศร�ยชุ่�อผู้้�นำำ�เสนำอด่เด่นำ (Best Oral Presentation) ในำ
แต่ละห�องนำำ�เสนำอและขอบัคุำณผู้้�นำำ�เสนำอทุกคำนำ



XXX

หม�ยเหตุ
1) งานปร์ะชุมฯ จัะจััดส�งของที�ร์ะล้กและใบเสร็์จัรั์บเงินให้แก�ผ้้นำาเสนอทุกท�านทางไปร์ษณีย์ แบบลง

ทะเบียน ตามที�อย้�ที�ร์ะบุไว้ิใน ขั�นตอนการ์สมัคร์ฯ

2) ผ้้นำาเสนอจัะได้รั์บเกียร์ติบัตร์ ก็ต�อเม่�อได้นำาเสนอผลงานผ�านร์ะบบการ์ปร์ะชุมทางไกลนี� 

3) เกียร์ติบัตร์จัะจััดส�งถ้งผ้้นำาเสนอผลงานทางไปร์ษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้์อมกับข้อ 1) 

4) ผลงานจัะเผยแพร์�ในร้์ปแบบออนไลน์ ตั�งแต�วัินที� 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็ิบไซีต์ 

https://psunic.trang.psu.ac.th/psunc/
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Schedule

The 1st PSU Trang International Conference on Research across Disciplines 2022  

(PSUIC 2022) 

“Empowering Local Communities, Building Global Connectivity” 

22 April 2022 (Virtual conference via Zoom) 

The Faculty of Commerce and Management,  

Prince of Songkla University, Trang Campus 

Time Event Venue

08.15  - 08.30 Registration Online

08.30 – 08.45 Opening (L1112)

- Giving a brief of the conference by Dean of Fac-

ulty of Commerce and Management, Dr. Nipat 

Powijit

- Welcoming by Vice President of Trang Campus, 

Assoc. Prof. Dr. Udomphol Puetpaiboon

- Opening Speech by The President of Prince of 

Songkla University, Asst. Prof. Dr. Niwat Keaw-

pradub

Hall & online

08.45 – 09.30 Keynote speaker

Emeritus Prof.Dr. Anurak Panyanuwat 

Chiangmai University

Topic Empowering Local Communities, Building Global 

Connectivity

Online

09.30 – 09.45 “Best Paper Award” announcement Room & online

09.45 – 10.00 Break

10.00 – 12.00 Oral presentation - Concurrent sessions  

(Session 1 Session 2 and Session 3)

Session 1: Administration   

- Business Administration 

Room 1

Session 2 : Management  

- Marketing

- Tourism Management 

Room 2
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Time Event Venue

Session 3: English language and culture 

- English for specific purposes 

- English language instruction 

- Language education and culture

Room 3

12.00 - 13.00 Lunch break 

13.00 - 16.00 Session 1: Administration (to be continued)

- Public administration

Room 1

Remarks:
1) Upon the completion of the presentation of each session, there will be the an-

nouncement of the paper awarded “Best Oral Presentation.”

2) The receipt will be sent by post (register) to each of the presenter, using the ad-

dress provided during the e-registration process. 

3) Only the researchers presenting their works in the conference will be given “Certifi-

cate of Presentation.” The certificate is going to be sent to the researcher by post, 

together with the receipt as stated in Item (1).

4) The proceeding of the conference will be available on website (https://psunic.

trang.psu.ac.th/psuic/) by the 12th of May 2022

https://psunic.trang.psu.ac.th/psuic/
https://psunic.trang.psu.ac.th/psuic/
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ร�ยนำ�มกองบัรรณ�ธิิก�ร

ก�รประชุุมวิิชุ�ก�รระดับัชุ�ติ ม.อ.ตรัง วิิจััย คำรั�งท่� 11 ประจัำ�ปี 2565 

บัทคำวิ�มวิิชุ�ก�รและผู้ลง�นำสร��งสรรค์ำ

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.จิัร�พิร เย่�ยมคำำ�นำวิณ บัรรณ�ธิิก�ร

ร์องคณบดีฝ่่ายวิิชาการ์ คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.คำรรชิุต เชุ่�อขำ� ผู้้�ชุ่วิยบัรรณ�ธิิก�ร

ร์องคณบดีฝ่่ายบริ์หาร์ คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

อ�จั�รย์สรัญญ� โยะหม�ด ผู้้�ชุ่วิยบัรรณ�ธิิก�ร

ผ้้ช�วิยคณบดีฝ่่ายวิิชาการ์และปร์ะกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ วิิทยาเขตตรั์ง

กองบัรรณ�ธิิก�ร

1. กลุ่มส�ข�วิิชุ�บัริห�รธุิรกิจั

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์สมชัุย ปร�บัรัตน์ำ
คณะบริ์หาร์ธุร์กิจั มหาวิิทยาลัยหาดใหญ� 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ปร่ชุ� วิิจิัตรธิรรมรส 
คณะสถิติปร์ะยุกต์ สถาบันบัณฑิิตพัฒินบริ์หาร์ศาสตร์์

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.พิงษ์พิิชุ เพิชุรสกุลวิงศ์ 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.นำฤบั�ล ยมะคุำปต์ 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

2. กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จั�รย์ ดร.ดนุำพิล หุ่นำโสภณ 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์บัญชี จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.เกตุวิด่ สมบ้ัรณ์ทว่ิ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์บัญชี มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.พิงศกร พิิชุยดนำย์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.ปิยะก�ญจัน์ำ  สุพิรรณชุนำะบุัร่
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง
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3� กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รจััดก�รก�รท่องเท่�ยวิ

ดร.ส�ลิน่ำ ทิพิย์เพ็ิง  
คณะศิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีร์าชมงคลศรี์วิิชัย

ดร.เมธิ�ว่ิ ว่ิองกิจั 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.วิิภ�ด�  เถ�ธิรรมพิิทักษ์ 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

4� กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รจััดก�รเทคำโนำโลย่ส�รสนำเทศ

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.นำพิม�ศ ปักเข็ม
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยทักษิณ

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์กิตติศักดิ�  แก�วินิำลประเสริฐ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.จุัไรรัตน์ำ  พุิทธิรักษ์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

5. กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รบััญชุ่/ก�รเงินำ

รองศ�สตร�จั�รย์ ดร.อรุษ คำงรุ่งโชุคำ 
คณะครุ์ศาสตร์์อุตสาหกร์ร์ม มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีร์าชมงคลกรุ์งเทพ

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ป�ริชุ�ติ มณ่มัย
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง 

ดร.สุรนัำย  ชุ่วิยเร่อง 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

6. กลุ่มส�ข�วิิชุ�รัฐประศ�สนำศ�สตร์

ดร.อิบัรอฮิิม ส�ร่ม�แซื้
คณะวิิทยาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ 

ดร.ฮิ�ซัื้นำอักริม ดงนำะเด็ง
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.วิิสุทธิิณ่ ธิ�น่ำรัตน์ำ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง
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7. กลุ่มส�ข�วิิชุ�ศิลปะก�รแสดงและก�รจััดก�ร

รองศ�สตร�จั�รย์ ดร.อนุำก้ล  โรจันำสุขสมบ้ัรณ์ 
คณะศิลปกร์ร์มศาสตร์์ จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิิทยาลัย

รองศ�สตร�จั�รย์สมชุ�ย พ้ิลพิิพัิฒิน์ำ
คณะมนุษยศาสตร์์และสังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏพร์ะนคร์ 

ดร.จุัติก� โกศลเหมมณ่  
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง



XXXVI

ร�ยชุ่�อผู้้�ทรงคุำณวุิฒิิพิิจั�รณ�ผู้ลง�นำ 
ก�รประชุุมวิิชุ�ก�รระดับัชุ�ติ ม.อ.ตรัง วิิจััย คำรั�งท่� 11 ประจัำ�ปี 2565  

คำณะพิ�ณิชุยศ�สตร์และก�รจััดก�ร มห�วิิทย�ลัยสงขล�นำคำรินำทร์ 

1. กลุ่มส�ข�วิิชุ�บัริห�รธุิรกิจั/ก�รประกันำภัยและก�รจััดก�รคำวิ�มเส่�ยง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์สมชัุย ปร�บัรัตน์ำ  
คณะบริ์หาร์ธุร์กิจั มหาวิิทยาลัยหาดใหญ�  

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ปร่ชุ� วิิจิัตรธิรรมรส
คณะสถิติปร์ะยุกต์ สถาบันบัณฑิิตพัฒินบริ์หาร์ศาสตร์์ 

ดร.กฤติย� ดวิงมณ่
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.นำฤบั�ล ยมะคุำปต์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.ทิพิวิรรณ จัันำทมณ่โชุติ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ดลินำ� อมรเหม�นำนำท์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

2. กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จั�รย์ ดร.ศิวิฤทธิิ� พิงศกรรังศิลป์  
สำานักวิิชาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยวิลัยลักษณ์ 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.เกตุวิด่  สมบ้ัรณ์ทว่ิ 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์บัญชี มหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์ 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ธ่ิรศักดิ� จิันำด�บัถ 
คณะวิิทยาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.พิงศกร พิิชุยดนำย์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.สุมนำ� ล�ภ�โรจัน์ำกิจั
วิิทยาลัยนานาชาติ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ 

ดร.ปิยะนุำชุ ปร่ชุ�นำนำท์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.วิร�งคำณ� ตันำฑ์สันำติสกุล
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
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ดร.ปิยะก�ญจัน์ำ สุพิรรณชุนำะบุัร่ 
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

3� กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รจััดก�รก�รท่องเท่�ยวิ

ดร.ส�ลิน่ำ ทิพิย์เพ็ิง
คณะศิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีร์าชมงคลศรี์วิิชัย    

ว่ิ�ท่�ร�อยตร่ ดร.ธินำรัตน์ำ รัตนำพิงศ์ธิระ 
คณะศิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีร์าชมงคลสุวิร์ร์ณภ้มิ 

ดร.เมธิ�ว่ิ ว่ิองกิจั
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.วิิภ�ด� เถ�ธิรรมพิิทักษ์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ดร.สัคำคำยศ สังขพัินำธ์ิ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

4� กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รจััดก�รเทคำโนำโลย่ส�รสนำเทศ

ดร.สย�ม แย�มแสงสังข์
คณะเทคโนโลยีสาร์สนเทศ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพร์ะจัอมเกล้าธนบุรี์ 

ดร.สมศักดิ� จัันำทร์เอม
วิิทยาลัยนานาชาตินวัิตกร์ร์มดิจิัทัล มหาวิิทยาลัยเชียงใหม� 

ดร.รุชุด่ บิัลหมัด
คณะวิิทยาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.จุัไรรัตน์ำ  พุิทธิรักษ์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร. สุพัิฒิธินำ� สุขรัตน์ำ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.เอกรินำทร์  ซ่ื้�อธิ�นุำวิงศ์
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์กิตติศักดิ� แก�วินิำลประเสริฐ
คณะพาณิชยศาสตร์์และการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์ง
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5. กลุ่มส�ข�วิิชุ�ก�รบััญชุ่/ก�รเงินำ

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ป�นำแก�วิต� ลัคำนำ�วิ�นิำชุ
สำานักวิิชาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยวิลัยลักษณ์

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.วิร�พิร เปรมพิ�ณิชุย์นุำก้ล 
คณะบัญชีและการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยมหาสาร์คาม 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ไตรรงค์ำ สวัิสดิกุล 
วิิทยาลัยนานาชาติ มหาวิิทยาลัยวิลัยลักษณ์ 

ผู้้�ชุ่วิยศ�สตร�จั�รย์ ดร.ปว่ินำ� กองจัันำทร์ 
คณะบริ์หาร์ธุร์กิจัและการ์บัญชี มหาวิิทยาลัยขอนแก�น

ดร.จิัตติม� วิิเชุ่ยรรักษ์
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ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รนำำ�เข��พิลังง�นำของประเทศไทย

Factors Influencing Energy Imports of Thailand

ศศิวิิมล เปียฉิิม1* บุษกร์ ถาวิร์ปร์ะสิทธิ�1

Sasiwimon Piachim1* Bussagone Tavonprasith1

1คณะเศร์ษฐศาสตร์์และบริ์หาร์ธุร์กิจั มหาวิิทยาลัยทักษิณ

*Email: 611071541@tsu.ac.th

บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

สถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทยและศ้กษาป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์ต�อม้ลค�าการ์นำาเข้า

พลังงานของปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลในปี พ.ศ. 2548 ถ้ง พ.ศ. 2562 ร์วิม 15 ปี การ์วิิเคร์าะห์แบบ  

Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า จัาก พ.ศ. 2548 ถ้ง พ.ศ. 2562 ม้ลค�าการ์นำาเข้า

พลังงานร์วิมทุกปร์ะเภทของปร์ะเทศไทย มี 790,381.89 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 1,069,791.61 ล้านบาท 

ส�วินใหญ�เป็นพลังงานปร์ะเภทนำ�ามันดิบ ร์องลงมา ได้แก� นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป ก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ ก๊าซีธร์ร์มชาติ 

ถ�านหิน และ ไฟีฟ้ีา ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ได้แก� 

อัตร์าแลกเปลี�ยน ดุลการ์ค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศ อัตร์าเงินเฟ้ีอ และร์าคานำ�ามันดิบ ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทาง

สถิติ ร้์อยละ 90 

คำำ�สำ�คัำญ: ป้จัจััย, การ์นำาเข้า, พลังงาน

Abstract

A Study of factors influencing Thailand’s energy imports had the objectives were to 

study the situation of Thailand’s energy imports and to study the factors influencing the 

value of Thailand’s energy imports. Using data from 2005 to 2019, a total of 15 years, was 

analyzed multiple regression analysis by OLS method. The study found that from 2005 

to 2019, the total value of all types of energy imports in Thailand was 790,381.89 million 

baht, increasing to 1,069,791.61 million baht. Most of the energy was crude oil, followed by 

refined oil, Liquefied natural gas, natural gas, coal and electricity respectively. The factors 

influencing the value of Thailand’s energy imports were the exchange rate, the balance of 

trade, inflation rate and crude oil price at the 90% statistical confidence level.

Keywords: Factors, Import, Energy
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บัทนำำ�

การ์ค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศมีบทบาทควิามสำาคัญกับร์ะบบเศร์ษฐกิจั ทั�งช�วิยในการ์กร์ะจัายสินค้าและ

บริ์การ์ต�าง ๆ ทำาให้แต�ละปร์ะเทศเล่อกผลิตสินค้าที�ตนมีควิามถนัดหร่์อมีควิามชำานาญ และทำาให้มีตลาดที�

จัะร์ะบายสินค้าได้ ก�อให้เกิดการ์ถ�ายทอดเทคโนโลยีและควิามร้้์ใหม� ทำาให้แต�ละปร์ะเทศจัำาเป็นต้องติดต�อ

สัมพันธ์กันจ้ังก�อเกิดควิามร์�วิมม่อร์ะหวิ�างปร์ะเทศ เป็นที�มาของร์ายได้และเงินตร์าต�างปร์ะเทศและเกิดการ์

ถ�ายโอนควิามมั�งคั�งร์ะหวิ�างปร์ะเทศอีกด้วิย ซ้ี�งการ์นำาเข้าพลังงานก็เพ่�อที�จัะตอบสนองควิามต้องการ์ขั�นพ่�น

ฐานของปร์ะชาชน และยังเป็นป้จัจััยพ่�นฐานการ์ผลิตในภาคธุร์กิจัและอุตสาหกร์ร์ม ซ้ี�งกิจักร์ร์มทางเศร์ษฐกิจั

หลาย ๆ อย�างไม�วิ�าจัะเป็น การ์ผลิตกร์ะแสไฟีฟ้ีา การ์คมนาคมขนส�ง การ์ผลิตสินค้าตลอดจันการ์ให้บริ์การ์ 

จัำาเป็นต้องพ้�งพาพลังงานทั�งสิ�น ทำาให้ปริ์มาณการ์ใช้พลังงานของปร์ะเทศมีควิามต้องการ์ส้ง และพลังงาน

ที�ปร์ะเทศไทยผลิตได้นั�น ไม�เพียงพอต�อควิามต้องการ์ใช้ ดังนั�นจ้ังได้มีการ์จััดหาพลังงานให้มีปริ์มาณที�เพียง

พอ มีร์าคาที�เหมาะสม และมีคุณภาพที�ดี สอดคล้องกับควิามต้องการ์ของผ้้ใช้เพ่�อให้สามาร์ถตอบสนองควิาม

ต้องการ์ขั�นพ่�นฐานของปร์ะชาชน และสามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์ใช้ในกิจักร์ร์มการ์ผลิตต�าง ๆ ได้อย�าง

เพียงพอ

จัากการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ได้มีการ์เปรี์ยบเทียบสัดส�วินม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานต�อ 

GDP (ร์ายได้ปร์ะชาชาติ) ณ ร์าคาปร์ะจัำาปี โดยในช�วิงปี 2536-2540 ซ้ี�งเป็นช�วิงก�อนเกิดวิิกฤตเศร์ษฐกิจั 

(วิิกฤตต้มยำากุ้ง) ปร์ะเทศไทยใช้จั�ายเงินในการ์นำาเข้าพลังงานเฉิลี�ยอย้�ที�ร้์อยละ 3.0 ของ GDP เน่�องจัาก

ร์าคาพลังงานอย้�ในร์ะดับตำ�า แต�ในช�วิงหลังเกิดวิิกฤตเศร์ษฐกิจัร์าคานำ�ามันดิบปรั์บตัวิส้งข้�นมาก จ้ังมีผลทำาให้

ปร์ะเทศไทยต้องส้ญเสียเงินตร์าต�างปร์ะเทศเพิ�มข้�นโดยในปี 2551 ร์าคานำ�ามันดิบอย้�ในร์ะดับส้ง ปร์ะเทศไทย

จ้ังต้องใช้จั�ายเงินในการ์นำาเข้าพลังงานอย้�ที�ร้์อยละ 12.1 ของ GDP ในขณะที�ปี 2562 ปร์ะเทศไทยใช้จั�ายเงิน

ในการ์นำาเข้าพลังงานลดลงอย้�ที�ร้์อยละ 6.3 ของ GDP เน่�องจัากร์าคานำ�ามันทร์งตัวิอย้�ในร์ะดับตำ�าส�งผลให้

ม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานลดลง ทั�งนี� ปี 2562 เศร์ษฐกิจัของไทยขยายตัวิในอัตร์าที�ชะลอตัวิอย้�ที�ร้์อยละ 2.4 

(GDP CVM at reference year 2002) เทียบกับการ์ขยายตัวิในอัตร์าร้์อยละ 4.2 ในปี 2561 เป็นผลมา

จัากการ์ปรั์บตัวิลดลงของการ์ใช้จั�ายและการ์ลงทุนภาครั์ฐ และการ์ส�งออกสินค้า ถ้งแม้จัะมีป้จัจััยสนับสนุน

จัากการ์ขยายตัวิต�อเน่�องของการ์บริ์โภคและการ์ลงทุนจัากภาคเอกชน ร์วิมถ้งด้านการ์ผลิตในสาขาที�พักแร์ม

และบริ์การ์ด้านอาหาร์ การ์ขนส�ง การ์ขายส�งและขายปลีก ซ้ี�งป้จัจััยเหล�านี�ส�งผลต�อสถานการ์ณ์พลังงานของ

ปร์ะเทศไทยในปี 2562 อีกด้วิย 

จัากปร์ะเด็นที�กล�าวิมาข้างต้น จ้ังทำาให้สนใจัศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์นำาเข้าพลังงานของ

ปร์ะเทศไทย โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์หร่์อปร์ะเด็นที�ศ้กษาเกี�ยวิกับสถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย 

และป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์ต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย เพ่�อให้หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�ง

ภาครั์ฐและเอกชนได้ทำาการ์ศ้กษาเพิ�มเติมเพ่�อที�จัะนำาไปใช้ปร์ะโยชน์เกี�ยวิกับการ์ศ้กษาหร่์อวิิจััยในเร่์�องของ

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทยต�อไป

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์ต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

การ์ศ้กษาครั์�งนี� ได้นำาแนวิคิด ทฤษฎี และวิร์ร์ณกร์ร์มที�เกี�ยวิข้องเพ่�อนำามาใช้เป็นส�วินปร์ะกอบ

ศ้กษา ดังนี�

ทฤษฎ่ก�รคำ��ระหว่ิ�งประเทศของเฮิคำเชุอร์-โอลินำ (Hechscher-Ohlin Trade Theory) 

เน่�องจัากแต�ละปร์ะเทศจัะมีทรั์พยากร์การ์ผลิตในปร์ิมาณที�แตกต�างกัน การ์ผลิตสินค้าชนิดใดก็

จัะข้�นอย้�กับปริ์มาณและชนิดของทรั์พยากร์การ์ผลิตที�แต�ละปร์ะเทศมีอย้� ดังนั�นถ้าหากปร์ะเทศใดปร์ะเทศ

หน้�งมีแร์งงานจัำานวินมาก กร์ะบวินการ์ผลิตของปร์ะเทศนั�นก็จัะเป็นการ์ผลิตที�ใช้แร์งงานเข้มข้น (Labour  

intensive) ก็จัะผลิตและส�งออกสินค้าที�ใช้แร์งงานเป็นป้จัจััยในการ์ผลิต ในทางตร์งกันข้าม ถ้าหากปร์ะเทศ

ใดปร์ะเทศหน้�งมีป้จัจััยทุนจัำานวินมาก กร์ะบวินการ์ผลิตของปร์ะเทศนั�นก็จัะเป็นการ์ผลิตที�ใช้ทุนเข้มข้น 

(Capital intensive) ก็จัะผลิตและส�งออกสินค้าที�ใช้ทุนเป็นป้จัจััยในการ์ผลิต (ถนอมศิลป์ จัันคณากิติกุล 

และเกรี์ยงไกร์ นามนัย, 2561, น. 255) ซ้ี�งสิ�งสำาคัญที�ทำาให้เกิดการ์ค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศ ค่อ ควิามแตกต�าง

ของป้จัจััยการ์ผลิตนั�นเอง

แนำวิคิำดท�งทฤษฎ่ของอุปสงค์ำต่อสินำคำ��นำำ�เข��

แนวิคิดอุปสงค์ส�วินเกินจัะกำาหนดให้สินค้านำาเข้าสามาร์ถทดแทนสินค้าที�ผลิตภายในปร์ะเทศได้

อย�างสมบ้ร์ณ์ โดยมีข้อสมมติวิ�าสินค้าภายในปร์ะเทศมีควิามสำาคัญและไม�แตกต�างจัากสินค้านำาเข้า นั�นค่อ 

สินค้านำาเข้าสามาร์ถทดแทนสินค้าภายในปร์ะเทศได้อย�างสมบ้ร์ณ์ จัากแนวิคิดดังกล�าวิมองวิ�าอุปสงค์ของ

สินค้านำาเข้า (M) เป็นเพียงส�วินต�างร์ะหวิ�างปริ์มาณควิามต้องการ์ในปร์ะเทศ (D) และปริ์มาณเสนอขาย

ภายในปร์ะเทศ (S) ณ ร์ะดับร์าคาหน้�ง ดังนั�น ปริ์มาณการ์นำาเข้าจ้ังเท�ากับปริ์มาณอุปสงค์ส�วินเกิน (Excess 

Demand) (สรั์ช ดอกบัวิแก้วิ, 2553)

วิรรณกรรมท่�เก่�ยวิข�อง

ธนานันต์ พลายน้อย (2560) ได้ทำาการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับป้จัจััยกำาหนดร์าคานำ�ามันเบนซิีนในปร์ะเทศไทย 

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ปริ์มาณการ์ค้านำ�ามันเบนซิีน ภายในปร์ะเทศ ร์าคานำ�ามันดิบในตลาดด้ไบ ร์าคานำ�ามันดิบ

ในตลาดสิงคโปร์์  สามาร์ถอธิบาย การ์เปลี�ยนแปลงของร์าคานำ�ามันเบนซิีน ได้ร้์อยละ 90.67 และอีกร้์อยละ 

9.33 เป็นผลมาจัากป้จัจััยอ่�น 

พวิงเพชร์ ภ้ษี (2560) ได้ทำาการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีผลต�อดัชนีร์าคาหมวิดพลังงาน

และสาธาร์ณ้ปโภคในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ตัวิแปร์ที�สามาร์ถอธิบายดัชนี

ร์าคาหลักทรั์พย์หมวิดพลังงานและสาธาร์ณ้ปโภค ได้แก� ดัชนีร์าคาตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย และ

ร์าคานำ�ามันดิบ โดยมีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ อัตร์าเงินเฟ้ีอ, ดัชนีการ์ลงทุน

ภาคเอกชน, ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค, และอัตร์าการ์แลกเปลี�ยนเงินบาทต�อเงินดอลลาร์์สหรั์ฐฯ มีควิามสัมพันธ์ใน

ทิศทางตร์งข้ามกันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�นร้์อยละ 95
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สรั์ช ดอกบัวิแก้วิ (2553) ได้ทำาการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อปริ์มาณการ์นำาเข้านำ�ามัน

ดิบของปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ร์าคาการ์นำาเข้านำ�ามันดิบเฉิลี�ย จัำานวินปร์ะชากร์ภายในของ

ปร์ะเทศไทย ปริ์มาณการ์ใช้นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปในภาคขนส�ง และปริ์มาณการ์ส�งออกนำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป มีอิทธิพลต�อ

การ์นำาเข้านำ�ามันดิบของปร์ะเทศไทย 

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาครั์�งนี� ใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต�ปี พ.ศ.2548 

ถ้งปี พ.ศ.2562 ร์วิมเป็นร์ะยะเวิลา 15 ปี จัาก กร์ะทร์วิงพาณิชย์ (2563) ธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย (2563) 

และสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กร์ะทร์วิงพลังงาน (2563) โดยใช้การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสมการ์

ถดถอยเชิงซ้ีอน (Multiple regression) ด้วิยวิิธี OLS จัากการ์ศ้กษาทฤษฎีและงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องสามาร์ถ

เขียนในร้์ปแบบสมการ์ได้ดังนี�

แบบจัำาลอง : VMPi  = β₀ + β₁ EXR + β₂ BOT + β₃ INF + β4 OP + ε
โดยกำาหนดให้

VMP ค่อ ม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย (หน�วิย: ล้านบาทต�อปี)

i ค่อ นำ�ามันดิบ นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป ก๊าซีธร์ร์มชาติ ถ�านหิน ไฟีฟ้ีา และก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ

EXR ค่อ อัตร์าแลกเปลี�ยน (หน�วิย: บาทต�อ1ดอลลาร์์สหรั์ฐฯ) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

BOT ค่อ ดุลการ์ค้า (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

INF ค่อ อัตร์าเงินเฟ้ีอ (% ต�อปี) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้าม

OP ค่อ ร์าคานำ�ามันดิบ (หน�วิย: ดอลลาร์์ต�อบาร์์เร์ล) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

ผู้ลก�รศึกษ�

- สถานการ์ณ์ม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ตั�งแต�ปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดย

สามาร์ถอธิบายสถานการ์ณ์ได้ดังนี�

ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�า

การ์นำาเข้านำ�ามันดิบ 644,933.27 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบ 

660,649.90 ล้านบาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�เพิ�มข้�นมากที�สุด 

ค่อ ปี พ.ศ.2551 ซ้ี�งเพิ�มข้�นจัากปี พ.ศ.2550 เท�ากับร้์อยละ 40.08 และม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบมีอัตร์าการ์

เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2558 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2557 เท�ากับร้์อยละ -39.34 
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ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 ปร์ะเทศไทยมี

ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป 60,085.12 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้า

นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป 166,735.04 ล้านบาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อ

ปีที�เพิ�มข้�นมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2553 ซ้ี�งเพิ�มข้�นจัากปี พ.ศ.2552 เท�ากับร้์อยละ 131.07 และม้ลค�าการ์นำา

เข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2558 ซ้ี�งลดลงจัากปี 

พ.ศ.2557 เท�ากับร้์อยละ -51.52

ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 ปร์ะเทศไทยมี

ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติ 62,827.13 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซี

ธร์ร์มชาติ 74,453.85  ล้านบาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�เพิ�ม

ข้�นมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2555 ซ้ี�งเพิ�มข้�นจัากปี พ.ศ.2554 เท�ากับร้์อยละ 24.42 และม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซี

ธร์ร์มชาติมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2559 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2558 

เท�ากับร้์อยละ -38.04

ม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�า

การ์นำาเข้าถ�านหิน 15,422.06 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหิน 

45,318.25  ล้านบาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�เพิ�มข้�นมากที�สุด ค่อ 

ปี พ.ศ.2550 ซ้ี�งเพิ�มข้�นจัากปี พ.ศ.2549 เท�ากับร้์อยละ 56.94 และม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินมีอัตร์าการ์

เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2562 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2561 เท�ากับร้์อยละ -15.46

ม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีาจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำา

เข้าไฟีฟ้ีา 7,114.31 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีา 44,431.84  ล้าน

บาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีามีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�เพิ�มข้�นมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2553 ซ้ี�ง

เพิ�มข้�นจัากปี พ.ศ.2552 เท�ากับร้์อยละ 125.12 และม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีามีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อ

ปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2551 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2550 เท�ากับร้์อยละ -38.77

ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2554 เป็นปีแร์ก

ที�มีการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิในปี พ.ศ.2554 อย้�ที�  

15,993.22 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ 78,202.74 

ล้านบาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�เพิ�มข้�นมากที�สุด ค่อ 

ปี พ.ศ.2560 ซ้ี�งเพิ�มข้�นจัากปี พ.ศ.2559 เท�ากับร้์อยละ 54.17 และม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิมี

อัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2559 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2558 เท�ากับร้์อยละ 

-24.19



10

เม่�อร์วิมม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานทุกปร์ะเภทจัากปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 

ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานทุกปร์ะเภทร์วิม 790,381.89 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 

ปร์ะเทศไทยมีม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานทุกปร์ะเภทร์วิม 1,069,791.61 ล้านบาท โดยม้ลค�าการ์นำาเข้า

พลังงานเม่�อร์วิมทุกปร์ะเภทมีอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�เพิ�มข้�นมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2551 ซ้ี�งเพิ�ม

ข้�นจัากปี พ.ศ.2550 เท�ากับร้์อยละ 33.19 และม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานเม่�อร์วิมทุกปร์ะเภทมีอัตร์าการ์

เปลี�ยนแปลงเฉิลี�ยต�อปีที�ลดลงมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ.2558 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2557 เท�ากับร้์อยละ -34.83

- ป้จัจััยที�ส�งผลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย

จัากการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�ส�งผลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย โดย

ใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา ( Time Series ) เป็นข้อม้ลร์ายปี ตั�งแต�ปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 

เป็นร์ะยะเวิลา 15 ปี โดยมีการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity และ Autocorrelation ในกร์ณีที�เกิด

ป้ญหาจัะมีการ์แก้ไขก�อนที�จัะนำามาใช้วิิเคร์าะห์ข้อม้ล โดยในการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity  ด้วิย

วิิธีการ์ Variance Inflation Factor (VIF) สามาร์ถสรุ์ปได้วิ�าแต�ละโมเดลมีค�าสถิติ VIF น้อยกวิ�า 10 จัะไม�เกิด

ป้ญหา Multicollinearity

การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Autocorrelation สามาร์ถด้ได้จัากค�า Durbin-Watson (D.W.) ซ้ี�งพบวิ�า

สมการ์ของม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบ ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติ ม้ลค�า

การ์นำาเข้าถ�านหิน ม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีา และม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิของปร์ะเทศไทย ไม�เกิด

ป้ญหา Autocorrelation เน่�องจัากค�าของ Durbin-Watson (D.W.) มีค�า 1.968290, 2.057049, 1.583368, 

2.392044, 1.978943, และ 1.530667 ตามลำาดับผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงาน

ของปร์ะเทศไทย ดังตาร์างที� 1

จัากตาร์างที� 1 ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบของปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิาม

สัมพันธ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบของปร์ะเทศไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.9107 แสดง

วิ�า ตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้ง ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันดิบของปร์ะเทศไทย คิดเป็นร้์อยละ 91 โดยมีค�า 

Significant ที� 0.0000 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�ง

ผลต�อตัวิแปร์ตาม นั�นค่อ อัตร์าแลกเปลี�ยน, ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ 

ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปของปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของ

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปของปร์ะเทศไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.5908 แสดงวิ�า 

ตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้ง ม้ลค�าการ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปของปร์ะเทศไทย คิดเป็นร้์อยละ 59 โดยมีค�า 

Significant ที� 0.0454 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�

ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม นั�นค่อ ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ 
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ต�ร�งท่� 1 ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย

Sig Sig Sig Sig Sig Sig

คำ่�คำงท่� 1585822 0.000 15.23976 0.000 11.52591 0.000 155046.5 0.000 140161.4 0.001 224505.9 0.007

อัตร�แลกเปล่�ยนำเฉล่�ย -31015.22 0.002** -0.0653556 0.192 -0.0221351 0.054* -2898.672 0.001** -1587.005 0.087* -3112.63 0.114

ดุลก�รคำ��ระหวิ่�ง

ประเทศของประเทศไทย
-0.1916308 0.016** -1.10E-06 0.021** -6.36E-08 0.484 -0.0047197 0.365 -0.0198792 0.020** -0.0409966 0.024**

อัตร�เงินำเฟ้อทั�วิไป 38281.13 0.017** -0.2050677 0.029** 0.008098 0.655 -3031.107 0.013** -7032.444 0.001** -12766.11 0.002**

ร�คำ�นำ�ำ�มันำดิบั 2349.95 0.076* -0.015933 0.052* 0.0076663 0.001** -158.139 0.106 -699.232 0.000** -894.0429 0.009**

R
2

Adj R
2

DW. Stat

F-Statistic

ม้ลค�าการ์นำาเข้า (ล้านบาท)

ไฟฟ้�

ม้ลค�าการ์นำาเข้า (ล้านบาท)

        ตัวิแปรต�ม     

                          

                          

   ตัวิแปรอิสระ

นำ�ำ�มันำดิบั

ม้ลค�าการ์นำาเข้า (ล้านบาท)

นำ�ำ�มันำสำ�เร็จัร้ป

ม้ลค�าการ์นำาเข้า (ล้านบาท)

ก๊�ซื้ธิรรมชุ�ติเหลวิ

ม้ลค�าการ์นำาเข้า (ล้านบาท)

2.392044

12.65

คำ่�สถิติ

0.9107

0.8750

1.96829

25.50

0.5908

0.4271

2.057049

3.61

ก๊�ซื้ธิรรมชุ�ติ

ม้ลค�าการ์นำาเข้า (ล้านบาท)

ถ่�นำหินำ

หมายเหตุ *, ** ค่อตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลกับตัวิแปร์ตามที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.10 และ 0.05

0.8276

0.7587

1.978943

12.00

0.7348

0.6287

1.530667

6.93

0.8583

0.8017

1.583368

15.15

0.7689

0.8349

𝛃 𝛃𝛃 𝛃 𝛃 𝛃

ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติของปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของ

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติของปร์ะเทศไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.8583 แสดงวิ�าตัวิแปร์

อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้ง ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติของปร์ะเทศไทย คิดเป็นร้์อยละ 85 โดยมีค�า Signifi-

cant ที� 0.0003 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อ

ตัวิแปร์ตาม นั�นค่อ อัตร์าแลกเปลี�ยน และร์าคานำ�ามันดิบ 

ม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินของปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�มี

อิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินของปร์ะเทศไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.8349 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถ

อธิบายถ้ง ม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินของปร์ะเทศไทย คิดเป็นร้์อยละ 83 โดยมีค�า Significant ที� 0.0006 ซ้ี�ง

น้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม นั�นค่อ 

อัตร์าแลกเปลี�ยน, และอัตร์าเงินเฟ้ีอ

ม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีาของปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�

มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีาของปร์ะเทศไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.8276 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถ

อธิบายถ้ง ม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีาของปร์ะเทศไทย  คิดเป็นร้์อยละ 82 โดยมีค�า Significant ที� 0.0008 ซ้ี�ง

น้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม นั�นค่อ 

อัตร์าแลกเปลี�ยน, ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ 

ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิของปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์

ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิของปร์ะเทศไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.7348 

แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้ง ม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิของปร์ะเทศไทย คิดเป็นร้์อยละ 

73 โดยมีค�า Significant ที� 0.0061 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�าง

น้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม นั�นค่อ ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ 
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อภิปร�ยและสรุปผู้ลก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย โดยแบ�งเป็น

ปร์ะเภทนำ�ามันดิบ นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป ก๊าซีธร์ร์มชาติ ถ�านหิน ไฟีฟ้ีา และก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ ใช้ข้อม้ลเป็นร์ายปี

ร์ะหวิ�างปี พ.ศ.2548 ถ้งปี พ.ศ.2562 มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาวิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของ

ปร์ะเทศไทย และป้จัจััยต�าง ๆ ที�มีควิามสัมพันธ์ต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ซ้ี�งได้สร้์างแบบ

จัำาลองต�าง ๆ ที�คาดวิ�าจัะมีผลกร์ะทบต�อการ์เปลี�ยนแปลงม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ซ้ี�งจัะนำา

ข้อม้ลที�ได้ทำาการ์ศ้กษามาใช้เป็นพ่�นฐานในการ์วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทยและ

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) และใช้การ์วิิเคร์าะห์แบบ Multiple regression เพ่�อ

ให้ทร์าบถ้งควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างป้จัจััยต�าง ๆ อันเป็นสาเหตุที�ก�อให้เกิดการ์เปลี�ยนแปลงของม้ลค�าการ์นำาเข้า

พลังงานของปร์ะเทศไทย ซ้ี�งมีผลการ์วิิเคร์าะห์ดังนี�

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าจัากปี พ.ศ. 2548 ถ้งปี พ.ศ. 2562 ม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานร์วิมทุกปร์ะเภทของ

ปร์ะเทศไทย มี 790,381.89 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 1,069,791.61 ล้านบาท โดยพลังงานปร์ะเภท นำ�ามันดิบ 

จัาก 644,933.27 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 660,649.90 ล้านบาท นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป จัาก 60,085.12 ล้านบาท 

เพิ�มข้�นเป็น 166,735.04 ล้านบาท ก๊าซีธร์ร์มชาติ จัาก 62,827.13 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 74,453.85 ล้าน

บาท ถ�านหิน จัาก 15,422.06 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 45,318.25 ล้านบาท ไฟีฟ้ีา จัาก 7,114.31 ล้านบาท 

เพิ�มข้�นเป็น 44,431.84 ล้านบาท และก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ จัาก 15,993.22 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 78,202.74 

ล้านบาท

ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย พบวิ�า ม้ลค�าการ์นำา

เข้านำ�ามันดิบของปร์ะเทศไทย ได้แก� อัตร์าแลกเปลี�ยน, ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ ม้ลค�า

การ์นำาเข้านำ�ามันสำาเร็์จัร้์ปของปร์ะเทศไทย ได้แก� ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ ม้ลค�าการ์นำา

เข้าก๊าซีธร์ร์มชาติของปร์ะเทศไทย ได้แก� อัตร์าแลกเปลี�ยน และร์าคานำ�ามันดิบ ม้ลค�าการ์นำาเข้าถ�านหินของ

ปร์ะเทศไทย ได้แก� อัตร์าแลกเปลี�ยน และอัตร์าเงินเฟ้ีอ ม้ลค�าการ์นำาเข้าไฟีฟ้ีาของปร์ะเทศไทย ได้แก� อัตร์า

แลกเปลี�ยน, ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ และม้ลค�าการ์นำาเข้าก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิของ

ปร์ะเทศไทย ได้แก� ดุลการ์ค้า, อัตร์าเงินเฟ้ีอ, และร์าคานำ�ามันดิบ ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ ธนานันต์ 

พลายน้อย (2560) กล�าวิค่อ ร์าคานำ�ามันดิบในตลาดด้ไบและร์าคานำ�ามันดิบในตลาดสิงคโปร์์มีควิามสัมพันธ์

กับการ์เปลี�ยนแปลงของร์าคานำ�ามันเบนซิีน และสรั์ช ดอกบัวิแก้วิ (2553) กล�าวิค่อป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อ

ปริ์มาณการ์นำาเข้านำ�ามันดิบของปร์ะเทศไทย ได้แก� ร์าคาการ์นำาเข้านำ�ามันดิบเฉิลี�ย นอกจัากนั�นยังสอดคล้อง

กับงานวิิจััยของ พวิงเพชร์ ภ้ษี (2560) ที�ศ้กษาตัวิแปร์ที�สามาร์ถอธิบายดัชนีร์าคาหลักทรั์พย์หมวิดพลังงาน

และสาธาร์ณ้ปโภค ได้แก� ร์าคานำ�ามันดิบ อัตร์าเงินเฟ้ีอ, ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค, และอัตร์าการ์แลกเปลี�ยนเงิน

บาทต�อเงินดอลลาร์์สหรั์ฐฯ  
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การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทยและศ้กษาป้จัจััยต�าง ๆ ที�มีควิามสัมพันธ์ต�อ

ม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าจัากปี พ.ศ. 2548 ถ้งปี พ.ศ. 2562 ม้ลค�าการ์นำา

เข้าพลังงานมีแนวิโน้มเพิ�มข้�นโดยตลอด ส�วินใหญ�เป็นการ์นำาเข้าปร์ะเภทพลังงานปร์ะเภทนำ�ามันดิบมากที�สุด 

ร์องลงมา ได้แก� นำ�ามันสำาเร็์จัร้์ป ก๊าซีธร์ร์มชาติเหลวิ ก๊าซีธร์ร์มชาติ ถ�านหิน และ ไฟีฟ้ีา ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััย

ที�มีอิทธิพลต�อม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ได้แก� อัตร์าแลกเปลี�ยน ดุลการ์ค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศ อัตร์า

เงินเฟ้ีอ และร์าคานำ�ามันดิบ มีข้อเสนอแนะดังนี�

1. จัากสถานการ์ณ์การ์นำาเข้าพลังงานของปร์ะเทศไทย ซ้ี�งปร์ะเทศไทยนำาเข้าพลังงานในร้์ปแบบ

นำ�ามันดิบมากที�สุด ดังนั�น รั์ฐบาลควิร์หาตลาดที�มั�นคง สามาร์ถต�อร์องร์าคาได้ หร่์อ ให้ควิามสนับสนุนการ์

ศ้กษาในเร่์�องของการ์วิิจััยค้นหานำ�ามันดิบในปร์ะเทศให้มากข้�นเพ่�อลดการ์นำาเข้า เป็นต้น

2. อัตร์าแลกเปลี�ยนเฉิลี�ยบาทต�อดอลลาร์์สหรั์ฐฯ กับการ์เปลี�ยนแปลงอัตร์าเงินเฟ้ีอทั�วิไป มีผลต�อ

ม้ลค�าการ์นำาเข้าพลังงาน ดังนั�น หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องควิร์ให้ควิามสำาคัญกับสองตัวิแปร์นี� เน่�องจัาก สอง

ตัวิแปร์ดังกล�าวิมีการ์เคล่�อนไหวิอย้�ตลอดเวิลา และสามาร์ถคาดการ์ณ์แนวิโน้มได้ ซ้ี�งจัะทำาให้หน�วิยงานที�

เกี�ยวิข้องสามาร์ถวิางนโยบายหร่์อมาตร์การ์ต�าง ๆ ได้อย�างทันท�วิงที
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บัทคัำดย่อ 

โคร์งงานร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� มีวัิตถุปร์ะสงค์ เพ่�อศ้กษากร์ะบวินการ์

ของร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� เพ่�อพัฒินาร์ะบบติดตามร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อย 

คอฟีฟีี� เพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้งานของผ้้เข้าใช้งานร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� 

ใช้วิงจัร์การ์พัฒินาร์ะบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  เข้ามาปร์ะกอบการ์ศ้กษา และ

ออกแบบร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� อีกทั�งได้มีการ์ใช้โปร์แกร์ม AppServ, Adobe  

Photoshop CC 2019, Cascading Style Sheets, PHP Hypertext Preprocessor, JavaScript, VScode, 

MySQL ในการ์จััดทำาร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

ผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัโดยปร์ะชากร์กลุ�มตัวิอย�างที�ตอบแบบสอบถามจัำานวิน 30 คน พบวิ�า

ผ้้ตอบ แบบปร์ะเมินร์ะบุเป็นเพศชายร้์อยละ 40 ร์ะบุเป็นเพศหญิงร้์อยละ 60 โดยใช้แบบปร์ะเมิน เป็นแบบ

มาตร์าส�วิน ปร์ะมาณค�า  (Rating Scale) 5 ร์ะดับ ตามแนวิคิดของ เร์นซีีส ไลเคิร์์ท (Rensis Likert) ได้แก� 

ควิามพ้งพอใจัมากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด เม่�อพิจัาร์ณาด้านคุณภาพของเน่�อหา พบวิ�าควิาม

พ้งพอใจัร์ะดับมาก ได้แก� ร้์ปแบบการ์เข้าใช้งาน สามาร์ถเข้าได้ง�าย ไม�ยุ�งยาก มีค�าเฉิลี�ย  ( ) เท�ากับ 4.43 

ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน  (S.D.) เท�ากับ 0.63 ด้านการ์ทำางานได้ตามฟ้ีงก์ชั�นงานของร์ะบบ พบวิ�าควิาม

พ้งพอใจัร์ะดับมาก ได้แก� ร้์ปแบบเมน้แสดงข้อควิามการ์ทำางานได้ชัดเจันและเมน้สามาร์ถใช้งานได้จัริ์ง มีค�า

เฉิลี�ย   ( ) เท�ากับ 4.17 ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน  (S.D.) เท�ากับ 0.95  ด้านปร์ะโยชน์และการ์นำาไป

ใช้ พบวิ�าควิามพ้งพอใจัร์ะดับมาก ได้แก� ใช้งานง�าย ไม�ซัีบซ้ีอน ไม�ยุ�งยาก มีค�าเฉิลี�ย ( ) เท�ากับ 4.37 ค�า

ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน  (S.D.) เท�ากับ 0.90  พบวิ�าผ้้ใช้มีร์ะดับควิามพ้งพอใจัในร์ะดับมาก   ( ) = 4.28  

S.D = 0.84 

คำำ�สำ�คัำญ: ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�,ข�าวิสาร์ปร์ะชาสัมพันธ์, 

   ข้อม้ลการ์รั์บซ่ี�อเมล็ดกาแฟี,การ์สั�งสินค้า 
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เน่�องจัากป้จัจุับันเทคโนโลยีสาร์สนเทศได้มีการ์พัฒินาไปอย�างร์วิดเร็์วิ ทำาให้องค์กร์ต�าง ๆ นำาเทคโนโลยี

เหล�านี�เข้ามาช�วิยในการ์ดำาเนินงานขององค์กร์ให้มีปร์ะสิทธิภาพ ตลอดจันการ์ใช้เป็นเคร่์�องม่อช�วิยในการ์

ทำางาน และสามาร์ถใช้ในด้านการ์ศ้กษา มีการ์ใช้เทคโนโลยีสาร์สนเทศที�มีหลากหลายร้์ปแบบ โดยเฉิพาะการ์นำา

คอมพิวิเตอร์์เข้ามาใช้ในการ์จััดเก็บข้อม้ล เพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกในการ์บันท้กข้อม้ล แก้ไขปรั์บปรุ์ง หร่์อค้นหา

ข้อม้ล สามาร์ถรั์กษาควิามถ้กต้องของข้อม้ลได้ โดยการ์นำาร์ะบบฐานข้อม้ลเข้ามาช�วิย ทำาให้การ์จััดเก็บข้อม้ลมี

ควิามทันสมัย ตร์งกับเหตุการ์ณ์ในป้จัจุับัน นำาเทคโนโลยีเข้ามาปร์ะยุกต์ใช้ในการ์ทำางานเพิ�มมากข้�นให้ ควิาม

สำาคัญกับการ์ปรั์บโคร์งสร้์างเศร์ษฐกิจัส้�การ์เติบโตอย�างมีคุณภาพและยั�งย่นโดยใช้วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี 

นวัิตกร์ร์ม ควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ ในป้จัจุับันเทคโนโลยีสาร์สนเทศมีพัฒินาการ์ที� เจัริ์ญก้าวิหน้าอย�างร์วิดเร็์วิ โดย

มีการ์ปรั์บปรุ์งเคร่์�องม่อเคร่์�องใช้ที�เป็นปร์ะโยชน์กับงานสาร์สนเทศอย้� ตลอดเวิลา ทำาให้วิงการ์วิิชาชีพหันมา

ปรั์บปรุ์งกลไกในวิิชาชีพของตนให้ทันกับสังคมสาร์สนเทศ เพ่�อให้ทันต�อกร์ะแสโลกจ้ังทำาให้เกิดการ์บริ์การ์ร้์ป

แบบใหม� ๆ ข้�นมากมาย นอกจัากนี�หน�วิยงานต�าง ๆ ยังได้สร้์างร์ะบบงานสาร์สนเทศในหน�วิยงานของตนเองข้�น

เป็นจัำานวินมาก เช�น การ์ทำาเว็ิบไซีต์ หร่์อร์ะบบการ์จััดการ์บริ์การ์ของหน�วิยงาน เพ่�อใช้ปร์ะโยชน์จัากสาร์สนเทศ

เหล�านั�นให้เกิดปร์ะโยชน์ อย�างกว้ิางขวิางและคุ้มค�า โดยสาร์สนเทศเข้ามามีบทบาทในการ์จััดทำากิจักร์ร์มต�าง ๆ 

ในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน

จัากการ์ที�ได้ไปสัมภาษณ์เจ้ัาหน้าที�โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อย ในส�วินของการ์ดำาเนินงานทำาให้ทร์าบถ้ง

ป้ญหา เน่�องจัากล้กค้าและสมาชิกในการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� และเจ้ัาหน้าที�ยังขาดเคร่์�อง

ม่อสาร์สนเทศที�ใช้ในการ์ทำางาน ทำาให้เกิดป้ญหาในการ์จััดเก็บข้อม้ลงานวิิจััย เพร์าะยังมีการ์จััดเก็บข้อม้ล

ในร้์ปแบบของเอกสาร์ ทำาให้ไม�สะดวิกในการ์ดำาเนินงาน จ้ังจัำาเป็นต้องมีการ์ใช้ร์ะบบสาร์สนเทศงานวิิจััยที�มี

ปร์ะสิทธิภาพ มีควิามทันสมัยเข้ามาช�วิยในการ์ทำางาน เพ่�อลดภาร์ะของเจ้ัาหน้าที� และอำานวิยควิามสะดวิกได้

มากยิ�งข้�น

จัากข้อม้ลข้างต้นที�ได้กล�าวิไว้ิทางผ้้จััดทำาเห็นวิ�า ในป้จัจุับันเทคโนโลยีสาร์สนเทศได้พัฒินาก้าวิหน้า 

และสามาร์ถแก้ไขป้ญหาได้ จ้ังได้จััดทำาร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� เพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกให้กับ

เจ้ัาหน้าที� ทำาให้เจ้ัาหน้าที� สามาร์ถดำาเนินงานได้ง�ายข้�น นอกจัากนี�ร์ะบบติดตามควิามก้าวิหน้าของโร์งคั�วิเมล็ด

กาแฟีได้ง�าย และยังสามาร์ถค้นหาข้อม้ล ข�าวิสาร์ปร์ะชาสัมพันธ์ร์าคาของเมล็ดกาแฟีที�เป็นป้จัจุับัน ทำาให้เจ้ัา

หน้าที�สามาร์ถทำางานได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย/ สมมติฐ�นำก�รวิิจััย 

1. เพ่�อศ้กษากร์ะบวินการ์ของร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

2. เพ่�อพัฒินาร์ะบบติดตามร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

3. เพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้งานของผ้้เข้าใช้งานร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

การ์ทบทวินวิร์ร์ณกร์ร์มอย�างเป็นร์ะบบในครั์�งนี� เป็นการ์ศ้กษาการ์ทบทวินร้์ปแบบผลลัพธ์ของร์ะบบ

การ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�โคร์งงานร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� มีวัิตถุปร์ะสงค์ 

เพ่�อศ้กษากร์ะบวินการ์ของร์ะบบ จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� เพ่�อพัฒินาร์ะบบติดตามร์ะบบจััดการ์โร์ง

คั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� เพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้งานของผ้้เข้าใช้งานร์ะบบจััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้า

ย้อยคอฟีฟีี� ใช้วิงจัร์การ์พัฒินาร์ะบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เข้ามาปร์ะกอบการ์ศ้กษา

และออกแบบร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� อีกทั�งได้มีการ์ใช้โปร์แกร์ม AppServ, Adobe 

Photoshop CC 2019, Cascading Style Sheets, PHP Hypertext Preprocessor, JavaScript, VScode, 

MySQL ในการ์จััดทำาร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� จัากการ์ที�ได้ไปสัมภาษณ์เจ้ัาหน้าที�โร์งคั�วิ

กาแฟีสะบ้าย้อย ในส�วินของการ์ดำาเนินงานทำาให้ทร์าบถ้งป้ญหา เน่�องจัากล้กค้าและสมาชิกในการ์จััดการ์โร์ง

คั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� และเจ้ัาหน้าที�ยังขาดเคร่์�องม่อสาร์สนเทศที�ใช้ในการ์ทำางาน ทำาให้เกิดป้ญหาในการ์

จััดเก็บข้อม้ลงานวิิจััย เพร์าะยังมีการ์จััดเก็บข้อม้ลในร้์ปแบบของเอกสาร์ ทำาให้ไม�สะดวิกในการ์ดำาเนินงาน จ้ัง

จัำาเป็นต้องมีการ์ใช้ร์ะบบสาร์สนเทศงานวิิจััยที�มีปร์ะสิทธิภาพ มีควิามทันสมัยเข้ามาช�วิยในการ์ทำางาน เพ่�อลด

ภาร์ะของเจ้ัาหน้าที�และอำานวิยควิามสะดวิกได้มากยิ�งข้�น โดยดำาเนินการ์ทบทวินวิร์ร์ณกร์ร์มอย�างเป็นร์ะบบตาม

แนวิวิงจัร์การ์พัฒินาร์ะบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เข้ามาปร์ะกอบการ์ศ้กษามีขั�นตอน 

ดังนี� 1) เข้าใจัป้ญหา 2) ศ้กษาควิามเป็นไปได้ 3) วิิเคร์าะห์ 4) ออกแบบ 5) สร้์างหร่์อพัฒินาร์ะบบ 6) การ์ปรั์บ

เปลี�ยน 7) การ์บำารุ์งรั์กษา

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

วิิธีการ์ดำาเนินการ์วิิจััยร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� ในครั์�งนี�คณะผ้้จััดทำาได้กำาหนด

ป้ญหาและการ์ศ้กษาควิามเป็นไปได้

1. การ์กำาหนดป้ญหา

โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อย ดำาเนินกิจัการ์วิิสาหกิจัชุมชนผลิตเมล็ดกาแฟี สายพันธ์โร์บัสต้า รั์บซ่ี�อจัาก

เกษตร์กร์ในพ่�นที� ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิยกลุ�มเกษตร์ผ้้ปล้กกาแฟีจัาก ตำาบลเขาแดง ตำาบลค้หา ตำาบลบาโหย และตำา

บนเปียน จุัดปร์ะสงค์ส�งเสริ์มการ์ทำาร์ายได้ให้แก�เกษตร์กร์ในพ่�นที�เป็นอาชีพเสริ์ม ผ้้พัฒินาร์ะบบจ้ังเห็นวิ�า ควิร์

พัฒินาร์ะบบบริ์หาร์จััดการ์ เพ่�อช�วิยให้การ์ทำางานมีกร์ะบวินการ์ที�ง�ายต�อการ์จััดเก็บข้อม้ลทำาให้การ์ทำางานของ

กลุ�มวิิสาหกิจัชุมชนเป็นร์ะบบ ช�วิยลดร์ะยะเวิลา ลดขั�นตอนการ์ทำางาน เพิ�มควิามถ้กต้องแม�นยำาในการ์ทำางาน 

เช�น การ์คำานวิณทางการ์เงิน การ์กร์ะจัายข�าวิสาร์ สามาร์ถตร์วิจัสอบข้อม้ลของร์ะบบย้อนหลังได้ เช�น การ์รั์บ

ซ่ี�อ, การ์คำานวิณออเดอร์์, บัญชีร์ายรั์บร์ายจั�าย เป็นต้น เพ่�อผ้้ปร์ะกอบการ์สามาร์ถนำาร์ะบบไปใช้ในการ์ดำาเนิน

ธุร์กิจัให้มีปร์ะสิทธิภาพต�อไปได้

2. ศ้กษาควิามเป็นไปได้

การ์ศ้กษาควิามเป็นไปได้ (Feasibility Study) หมายถ้งการ์พิจัาร์ณาถ้งควิามเหมาะสมและ ปร์ะโยชน์

ที�จัะได้รั์บเม่�อเปรี์ยบเทียบกับทรั์พยากร์ที�ใช้ไป ทำาให้องค์กร์สามาร์ถตัดสินใจักำาหนด ทางเล่อกในการ์แก้ป้ญหา



18

ได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ เป็นกิจักร์ร์มที�เกี�ยวิข้องกับการ์ตร์วิจัสอบโคร์งการ์ วิ�าสามาร์ถเริ์�มต้นและปร์ะสบผล

สำาเร็์จัได้อย�างสมบ้ร์ณ์หร่์อไม� โดยพิจัาร์ณาถ้งควิามพร้์อมในด้านต�าง ๆ 

3. การ์วิิเคร์าะห์และออกแบบร์ะบบ 

3.1. การ์วิิเคร์าะห์ร์ะบบ

แผนภาพกร์ะแสข้อม้ล เป็นแบบจัำาลองกร์ะบวินการ์ที�นำามาใช้กับการ์วิิเคร์าะห์ออกแบบร์ะบบเชิง 

โคร์งสร้์าง โดยแผนภาพกร์ะแสข้อม้ลจัะแสดงภาพร์วิมของร์ะบบและร์ายละเอียดที�เกี�ยวิข้องร์ะหวิ�างโปร์เซีสกับ

ข้อม้ล

จัากร์ะบบจััดการ์ฐานข้อม้ลร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� สามาร์ถทำาการ์วิิเคร์าะห์ 

เพ่�อหาร์ายละเอียดของ Boundaries, Data และ Process ดังร์ายละเอียด ต�อไปนี�

ภ�พิท่� 1  ร์ายละเอียดของ Boundaries, Data และ Process
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Context Diagram ค่อ การ์ออกแบบในร์ะดับหลักการ์ เป็นไดอะแกร์ม (Diagram) ที� แสดงเพียงหน้�ง

กร์ะบวินการ์ ค่อ ช่�อของร์ะบบงาน และ Boundaries ที�เกี�ยวิข้องโดยตร์งกับร์ะบบ ซ้ี�ง จัะไม�มี Data Store โดย 

Context Diagram จัะแสดงผ้้ที�เกี�ยวิข้องกับร์ะบบหลัก ๆ เท�านั�นได้ดังนี�

ภ�พิท่�2  Context Diagram ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

จัากการ์ศ้กษาทำาให้ทร์าบถ้งโปร์เซีสหลักในร์ะบบ ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิยโปร์เซีสหลัก 7 โปร์เซีส ดังนี�

โปร์เซีสที� 1 สมัคร์สมาชิก

โปร์เซีสที� 2 เข้าส้�ร์ะบบ

โปร์เซีสที� 3 การ์รั์บซ่ี�อกาแฟี

โปร์เซีสที� 4 การ์ผลิต

โปร์เซีสที� 5 การ์ขาย

โปร์เซีสที� 6 การ์ชำาร์ะเงิน

โปร์เซีสที� 7 ออกร์ายงาน
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ภ�พิท่� 3 แผนภาพกร์ะแสข้อม้ลร์ะดับที� 1 ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

แผนภาพแสดงควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างข้อม้ล (E-R Diagram) เป็นการ์นำาเสนอโคร์งสร้์างของข้อม้ลใน

ร์ะดับควิามคิดออกมาเป็นลักษณะแผนภาพที�มีโคร์งสร้์างง�ายต�อการ์ทำาควิามเข้าใจั
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ภ�พิท่� 4  E-R Diagram ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

3.2. ออกแบบร์ะบบ 

การ์ออกแบบเว็ิบไซีต์ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� คณะผ้้จััดทำาได้ทำาการ์ออกแบบ

เว็ิบไซีต์โดยใช้โปร์แกร์ม Visual Studio Code ออกแบบในส�วินของหน้าเว็ิบไซีต์ โดยการ์ออกแบบส�วินของ

ล้กค้า ดังร้์ปต�อไปนี�

ภ�พิท่� 5 การ์อกแบบส�วินของล้กค้า



23

4. การ์พัฒินาร์ะบบ 

ในการ์จััดทำาร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�ทางคณะผ้้จััดทำาได้ทำาการ์ศ้กษาโปร์แกร์ม

ต�าง ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับการ์สร้์างร์ะบบ เพ่�อนำาควิามร้้์ที�ได้มาใช้กับตัวิร์ะบบ เพ่�อให้ตร์งกับควิามต้องการ์ของผ้้ใช้

งาน

5. การ์ปร์ะเมินร์ะบบ

5.1. แบบมาตร์าส�วินปร์ะมาณค�า (Rating Scale) 5 ร์ะดับ โดย การ์ตร์วิจัให้คะแนนใช้ เกณฑ์ิดังนี� 

ร์ะดับการ์มีส�วินร์�วิมมากที�สุด ให้ 5 คะแนน 

ร์ะดับการ์มีส�วินร์�วิมมาก ให้ 4 คะแนน

ร์ะดับการ์มีส�วินร์�วิมปานกลาง ให้ 3 คะแนน 

ร์ะดับการ์มีส�วินร์�วิมน้อย ให้ 2 คะแนน 

ร์ะดับการ์มีส�วินร์�วิมน้อยที�สุด ให้ 1 คะแนน 

5.2. นำาคะแนนที�ได้มาแปลควิามหมาย โดยนำาไปเทียบกับเกณฑ์ิแปลควิามหมาย ดังนี� 

4.51 – 5.00 หมายถ้ง มีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับมากที�สุด   

3.51 – 4.50 หมายถ้ง มีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับมาก 

2.51 – 3.50 หมายถ้ง มีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับปานกลาง  

1.51 – 2.50 หมายถ้ง มีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถ้ง มีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับน้อยที�สุด

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�นี�มีวัิตถุปร์ะสงค์ เพ่�อศ้กษากร์ะบวินการ์ เพ่�อพัฒินา

ร์ะบบติดตามและเพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัของผ้้ใช้งานร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�

ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี�ในครั์�งนี�เริ์�มตั�งแต�การ์ศ้กษาข้อม้ล วิิเคร์าะห์เน่�อหา 

กำาหนด วัิตถุปร์ะสงค์ของการ์สร้์างร์ะบบฯ 

กลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์ทดสอบครั์�งนี�เป็นผ้้ใช้ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� จัากผ้้ตอบ

แบบสอบถามทั�งหมด 30 คน โดยแบ�งเป็นพนักงาน จัำานวิน 1 คน ล้กค้า จัำานวิน 29 คน

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล 

ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� สรุ์ปผลดังนี�

1. ศ้กษาวิิเคร์าะห์และออกแบบร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� ผ้้จััดทำาได้ศ้กษา

วิิเคร์าะห์ถ้งป้ญหาที�เกิดข้�น ในการ์ออกแบบโคร์งสร้์างข้อม้ล ซ้ี�งผลที�ได้ทำาให้ร์ะบบมีขั�นตอนการ์ทำางานที�

สามาร์ถ ตอบสนองต�อควิามต้องการ์ของผ้้ใช้ร์ะบบได้มากยิ�งข้�นและมีปร์ะสิทธิภาพต�อการ์ใช้งานร์ะบบ

2. ผ้้จััดทำาได้ทำาการ์สร้์างร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� โดยมีตัวิอักษร์ขนาดที�เหมาะ

สมกับหน้าจัอแสดงเว็ิบไซีต์และการ์แบ�งหน้ามีควิามสอดคล้อง กับหน้าจัอทำาให้ง�ายต�อการ์ใช้งาน มีควิามเข้าใจั
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ร์ะบบ และรั์บร้้์ข้อม้ลข�าวิสาร์ ปร์ะชาสัมพันธ์ได้อย�างง�ายและสะดวิกยิ�งข้�น

3. ผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัของร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� จัากปร์ะชากร์กลุ�ม

ตัวิอย�าง 30 คน โดยแบ�งเป็น โดยแบ�งเป็นพนักงาน จัำานวิน 1 คน ล้กค้า จัำานวิน 29คน เพ่�อให้ได้แบบสอบถาม

ควิามพ้งพอใจัที�มีคุณภาพ ได้ผลปร์ะเมินวิ�า ด้านคุณภาพของเน่�อหา พบวิ�าควิามพ้งพอใจัร์ะดับมาก ได้แก� ร้์ป

แบบการ์เข้าใช้งาน สามาร์ถเข้าได้ง�าย ไม�ยุ�งยาก มีค�าเฉิลี�ย (x̅)̅ เท�ากับ 4.43 ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน (S.D.) 

เท�ากับ 0.63 ด้านการ์ทำางานได้ตามฟ้ีงก์ชั�นงานของร์ะบบ พบวิ�าควิามพ้งพอใจัร์ะดับมาก ได้แก� ร้์ปแบบเมน้

แสดงข้อควิามการ์ทำางานได้ชัดเจันและเมน้สามาร์ถใช้งานได้จัริ์ง มีค�าเฉิลี�ย (x̅)̅  เท�ากับ 4.17 ค�าส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์าฐาน (S.D.) เท�ากับ 0.95  ด้านปร์ะโยชน์และการ์นำาไปใช้ พบวิ�าควิามพ้งพอใจัร์ะดับมาก ได้แก� ใช้งานง�าย 

ไม�ซัีบซ้ีอน ไม�ยุ�งยาก มีค�าเฉิลี�ย (x̅)̅  เท�ากับ 4.37 ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน (S.D.) เท�ากับ 0.90  พบวิ�าผ้้ใช้มี

ร์ะดับควิามพ้งพอใจัในร์ะดับมาก  ((x̅)̅  = 4.28 S.D = 0.84)  

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ 

- ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� ควิร์ต�อยอดให้อย้�ในร้์ปแบบของแอบพลิเคชั�นบนสมา

ร์์ทโฟีน (smartphone)

-ร์ะบบการ์จััดการ์โร์งคั�วิกาแฟีสะบ้าย้อยคอฟีฟีี� ควิร์ต�อยอดให้อย้�ในร้์ปแบบของแอบพลิเคชั�นบนสมา

ร์์ทโฟีน (smartphone)
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%25E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%25E
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาในครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟี้าขดลวิดควิามร์้อนควิบคุมด้วิย

แอปพลิเคชัน blynk 2) เพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบที�มีต�อ การ์พัฒินา

ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk ปร์ะโยชน์ที�ได้รั์บ ค่อ 1) ได้พัฒินา

ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk ที�ตร์งต�อควิาม ต้องการ์ของเจ้ัาของธุร์กิจั  

2) คณะผ้้จััดทำาได้ศ้กษาควิามพ้งพอใจั ของเจ้ัาของกิจัการ์ที�มีต�อ การ์พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อน

ควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk 3) สามาร์ถช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกให้กับเจ้ัาของกิจัการ์ ทำาให้ไม�ต้องกังวิล

ในการ์น้�งไข�คร์อบ สามาร์ถกำาหนดเวิลาที�แน�นอนได้ และกร์ะบวินการ์ทำาไข�คร์อบได้ผลลัพธ์ที�แน�นอน โดยมี

วิิธีดำาเนินการ์วิิจััย ดังนี� 1) การ์กำาหนดป้ญหา 2) การ์วิิเคร์าะห์ 3) การ์ออกแบบ 4) การ์พัฒินา 5) เคร่์�อง

ม่อการ์ปร์ะเมิณควิามพ้งพอใจั โดยทำาการ์เก็บข้อม้ลจัากปร์ะชากร์ ค่อ นางปร์ะไพ เจ้ัาของธุร์กิจั และสมาชิก

กลุ�มแม�บ้าน ร์วิมจัำานวิน 15 คน โดยใช้แบบสอบถามควิามพ้งพอใจัเป็นเคร่์�องม่อในการ์วิิจััย สถิติที�ใช้ในการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ได้แก� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ทำาการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้โปร์แกร์ม

สำาเร็์จัร้์ปทางคอมพิวิเตอร์์

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk สามาร์ถ 

เป่ด-ป่ด เตาไฟีฟ้ีาได้ สามาร์ถปรั์บอุณหภ้มิควิามร้์อนของขดลวิดควิามร้์อนได้ และสามาร์ถแจ้ังเต่อนด้วิย

เสียง เม่�อจับการ์ทำางานได้ ในส�วินของแอปพลิเคชัน มีอย้� 2 โหมด ค่อ โหมดสำาหรั์บควิบคุมการ์เป่ด-ป่ด 

โดยสามาร์ถสั�งควิบคุมการ์เป่ด-ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาผ�านแอปพลิเคชันได้ และโหมดสำาหรั์บการ์ ตั�งเวิลา เป่ด – 

ป่ด ของเตาไฟีฟ้ีาได้ผ�านแอปพลิเคชัน โดยเวิลาจัะอิงจัากเวิลา ณ ป้จัจุับัน ในส�วินของควิามพ้งพอใจั พบวิ�า  

ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัต�อร์ะบบเตาไฟีฟี้าขดลวิดควิามร์้อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน  

blynk โดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ มาก มีค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.27 และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 0.51

คำำ�สำ�คัำญ : ร์ะบบ, เตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อน, แอปพลิเคชัน blynk, ควิามพ้งพอใจั,  

     นางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจั
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to develop Electric stove heating coil system 

control by blynk application, 2) to study satisfaction of business owners towards Electric 

stove heating coil system control by blynk application. The benefits are 1) has developed 

an electric stove heating coil system control by blynk application 2) have studied the  

satisfaction of business owners towards Development of electric stove heating coil  

system control by blynk application 3) can help facilitate business owners So you 

don’t have to worry about steaming the eggs can set the exact time and the process of  

steaming eggs has certain results. The research method was 1) Problem Definition 2) Analysis  

3) Design 4) Development 5) Satisfaction Assessment Tool. The population was Mrs. Prapai, a  

business owner and a member of the housewives’ group, total 15 people. The instruments 

used were satisfaction questionnaire. The statistics used in data analysis were Percentage,  

Arithmetic mean, and Standard deviation (S.D.). Data were collected and analyzed using 

Package Software

The study found that Electric stove heating coil system control by blynk can turn 

on and off the electric stove, adjust the heating temperature of the heating coil, and sound 

notification when finishing work. The application has 2 modes was 1) mode for controlling 

on-off, you can control the on-off of the electric stove through the application, 2) mode for 

setting time on-off, you can set the on-off time of the electric stove through the application 

the time is based on the current time. The satisfaction found that the respondents were 

satisfied with Electric stove heating coil system control by blynk Overall, it was at a high 

level with an average of 4.27

Keywords: System, Electric stove heating coil, Blynk application, Satisfaction,  

      Mrs. Prapai business owner
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บัทนำำ�

ในป้จัจุับันเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิิตปร์ะจัำาวัินของมนุษย์มากยิ�งข้�น ในทุกๆวัินเทคโนโลยีได้มี

การ์พัฒินาอย�างต�อเน่�อง จันกลายเป็นป้จัจััยที�ขาดไม�ได้เลยก็วิ�าได้ อีกทั�งมนุษย์ได้นำาเอาคอมพิวิเตอร์์และ

เทคโนโลยีเข้ามาช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกในการ์ทำางานทั�งด้านการ์ทำางาน การ์ศ้กษา การ์ทำาธุร์กิจัต�าง ๆ 

และ มีการ์นำาใช้เทคโนโลยีเคร่์�องม่อต�าง ๆ เข้ามาช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกในการ์บริ์หาร์จััดการ์งานให้เกิด

ปร์ะสิทธิภาพมากข้�น ทำาให้องค์กร์ในป้จัจุับันล้วินมีการ์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานขององค์กร์เพิ�มมากข้�น เพ่�อ

ทำาให้บร์ร์ลุเป้าหมายที�วิางไว้ิให้สำาเร็์จัและมีปร์ะสิทธิภาพให้สมบ้ร์ณ์มากที�สุดนั�นเท�าที�จัะเป็นไปได้ ไม�วิ�าจัะ

เป็นองค์กร์ขนาดใหญ�หร่์อขนาดเล็กก็ตาม ทั�งนี�ทั�งนั�นยังมีผ้้กอบการ์ร์ายย�อยอีกมากหมายที�ไม�สามาร์ถเข้าถ้ง

เทคโนโลยีได้อย�างเต็มที� ซ้ี�งทำาให้เกิดควิามเสียเปรี์ยบ ธุร์กิจัของผ้้ปร์ะกอบการ์ร์ายย�อยที�ปร์ะสบควิามสำาเร็์จั

ในยุคโลกาภิวัิตน์นั�น เน่�องจัากมีการ์ปรั์บตัวิให้ทันยุคสมัย มีการ์นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจัการ์ของตนเอง ซ้ี�ง

มีควิามสำาคัญอย�างมากที�ผ้้ค้าร์ายย�อยนั�นจัำาเป็นต้องควิามร้้์ควิามสามาร์ถในด้านเทคโนโลยีในร์ะดับน้งและ

พร้์อมเรี์ยนร้้์สิ�งใหม�ๆ เทคโนโลยีใหม�ๆ เพ่�อที�จัะนำาเทคโนโลยีเหล�านั�นมาใช้งานให้เกิดปร์ะโยชน์ส้งสุดต�อ

ธุร์กิจัของตนเอง 

ซ้ี�งธุร์กิจัไข�คร์อบของนางปร์ะไพมีวิิธีการ์ทำาที�ยังเป็นแบบแมนนวิล ในการ์ทำาไข�คร์อบของป้าปร์ะไพ

นั�น การ์น้�งไข�ให้มีคุณภาพจัำาเป็นต้องมีป้จัจััยอ่�นๆ ร์วิมด้วิย ค่อ ร์ะยะเวิลาในการ์น้�งไข� และอุณหภ้มิ  ในการ์

ทำาไข�คร์อบปกติ นางปร์ะไพต้องค�อยมาเช็คด้ไข�คร์อบที�น้�งอย้� เป็นร์ะยะๆ ต้องเป่ดป่ดซ้ี�งเพ่�อด้ไข�และร์ะยะ

เวิลาในการ์น้�งปกติ ใช้วิิธีการ์ในการ์คาดเดา อาศัยปร์ะสบการ์ณ์ในการ์กะเวิลา ซ้ี�งเวิลาการ์น้�งไม�แน�นอน

จ้ังก�อให้เกิดป้ญหา 1. เกิดควิามกังวิลในการ์น้�งไข�คร์อบ ต้องมาเป่ดเช็คเพ่�อด้ไข� ทำาให้ต้องมาด้ไข�อย้�บ�อย

ครั์�ง 2. ไม�สามาร์ถกำาหนดเวิลาที�แน�นอนในการ์น้�งแต�ละครั์�งได้ 3. กร์ะบวินการ์ทำาไข�คร์อบกับผลลัพธ์ที�

ได้ไม�แน�นอน ต้องอาศัยการ์เช็ควิ�าได้ร์ะดับที�ต้องการ์ ถ้งร้้์วิ�าได้ที�แล้วิ ต้องมาเช็คบ�อยๆ ซ้ี�งป้าปร์ะไพอาศัย

ปร์ะสบการ์ณ์และควิามชำานาญ

จัากควิามเป็นมาและควิามสำาคัญของป้ญหาดังกล�าวิเบ่�องต้น ทางคณะผ้้จััดทำาจ้ังต้องการ์ที�จัะ

พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk โดยนำาข้อม้ลที�ได้มาจัากการ์

สอบถามจัากนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบโดยตร์ง เพ่�อพัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุม

ด้วิยแอปพลิเคชัน blynk และเพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบต�อการ์พัฒินาร์ะ

บบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk โดยมีขอบเขตการ์วิิจััยดังนี� ขอบเขตด้านชิ�น

งาน 1) สามาร์ถควิบคุมการ์เป่ด-ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาได้ 2) สามาร์ถตั�งเวิลาควิบคุมการ์เป่ด-ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาได้ 

ผ�านแอปพลิเคชัน blynk บนม่อถ่อได้ 3) สามาร์ถแจ้ังเต่อนด้วิยเสียง เม่�อจับการ์ทำางานได้ 4) สามาร์ถปรั์บ

อุณหภ้มิควิามร้์อนของขดลวิดควิามร้์อนได้ ขอบเขตด้านปร์ะชากร์ 1) นางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ และ

สมาชิกกลุ�มแม�บ้าน ร์วิมเป็นจัำานวิน 15 คน ปร์ะโยชน์ที�คาดวิ�าจัะได้รั์บ 1) ได้พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิด

ควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk ที�ตร์งต�อควิามต้องการ์ของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ 2) 

คณะผ้้จััดทำาได้ศ้กษาควิามพ้งพอใจั ของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบที�มีต�อ ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิาม

ร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk 3) สามาร์ถช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกให้กับนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�

คร์อบ ทำาให้ไม�ต้องกังวิลในการ์น้�งไข�คร์อบ สามาร์ถกำาหนดเวิลาที�แน�นอนได้ และกร์ะบวินการ์ทำาไข�คร์อบได้

ผลลัพธ์ที�แน�นอน
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วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย 

1. เพ่�อพัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk

2. เพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบที�มีต�อ ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิด

ควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk

 ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

1. ได้พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk ที�ตร์งต�อควิาม

ต้องการ์ของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ

2. คณะผ้้จััดทำาได้ศ้กษาควิามพ้งพอใจั ของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบที�มีต�อ ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีา

ขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk

3. สามาร์ถช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกให้กับนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ ทำาให้ไม�ต้องกังวิลในการ์

น้�งไข�คร์อบ สามาร์ถกำาหนดเวิลาที�แน�นอนได้ และกร์ะบวินการ์ทำาไข�คร์อบได้ผลลัพธ์ที�แน�นอน

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

ควิามร้้์เบ่�องต้นเกี�ยวิกับเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้ควิามร้์อน

เคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้พลังงานควิามร้์อน เป็นเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�เปลี�ยนพลังงานไฟีฟ้ีาเป็น พลังงานควิาม

ร้์อน เช�น หม้อหุงข้าวิไฟีฟ้ีา กร์ะทะไฟีฟ้ีา เตาไฟีฟ้ีา เตารี์ดไฟีฟ้ีา หม้อต้มนำ�าไฟีฟ้ีาเคร่์�องเป่าผม เคร่์�องป่�ง

ขนมป้งไฟีฟ้ีา เป็นต้น

ส�วินปร์ะกอบสำาคัญของเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้พลังงานควิามร้์อน มีดังนี�

- ขดลวิดหร่์อแผ�นควิามร้์อน หร่์อขดลวิดนิโคร์ม ซ้ี�งเป็นโลหะผสมร์ะหวิ�าง นิเกิลกับ โคร์เมียม มี

ควิามต้านทานไฟีฟ้ีาส้ง ลวิดนิโคร์มมีจุัดหลอมเหลวิส้ง ทำาให้ขดลวิดไม�ขาด เม่�อเกิดควิามร้์อน ที�ขดลวิด 

ขดลวิดควิามร้์อนในเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาจัะขดอย้�ในที�ร์องรั์บที�เป็นฉินวินไฟีฟ้ีา เพ่�อป้องกัน ไฟีฟ้ีารั์�วิ ซ้ี�งสามาร์ถ

ถ�ายเทควิามร้์อนที�ขดลวิดให้แก�ภาชนะหร่์อวัิตถุอ่�นได้

- เทอร์์โมสตัท (Thermostat) หร่์อสวิิตช์ควิามร้์อนอัตโนมัติทำาหน้าที�ควิบคุมอุณหภ้มิ หร่์อร์ะดับ

ควิามร้์อนของเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีา โดยจัะตัดวิงจัร์ไฟีฟ้ีาเม่�อเคร่์�องใช้นั�นร้์อนถ้งจุัดกำาหนด

หลักการ์ทำางานของเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้ควิามร้์อน

เคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้ควิามร้์อนมีหลักการ์ค่อเม่�อมีกร์ะแสไฟีฟ้ีาไหลผ�านควิามต้านทานไฟีฟ้ีาส้ง 

พลังงานไฟีฟ้ีาจัะเปลี�ยนเป็นพลังงานควิามร้์อน ดังนั�น จ้ังให้กร์ะแสไฟีฟ้ีาไหลผ�านขดลวิดนิโคร์มหร่์อแผ�น

ควิามร์้อนซ้ี�งมีควิามต้านทานไฟีฟี้าส้ง พลังงานไฟีฟี้าจัะเปลี�ยนเป็นพลังงานควิามร์้อนมากแล้วิถ�ายเท

พลังงานควิามร้์อนไปยังภาชนะ
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เคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้พลังงานควิามร้์อน ใช้พลังงานไฟีฟ้ีามากกวิ�าเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาอ่�นหลายเท�า กร์ะแส

ไฟีฟ้ีาที�ผ�านเคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาเหล�านี�มีปริ์มาณมากจ้ังต้องใช้ด้วิยควิามร์ะมัดร์ะวัิง เช�น คอยตร์วิจัสอบสภาพของ

สายไฟี และเต้าเสียบให้อย้�ในสภาพดีอย้�เสมอเพ่�อป้องกันอันตร์ายจัากกร์ะแสไฟีฟ้ีารั์�วิ ขณะใช้เคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีา

ควิร์ด้แลใกล้ชิด และอย�าใช้ใกล้กับสาร์ไวิไฟี เม่�อเลิกใช้แล้วิต้องถอดเต้าเสียบออกทุกครั์�ง (เคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ให้

ควิามร้์อน, ม.ป.ป.)

ควิามร้้์เบ่�องต้นเกี�ยวิกับอินเทอร์์เน็ตของสร์ร์พสิ�ง (Internet of Things)

IoT หร่์อ Internet of Things (อินเทอร์์เน็ตของสร์ร์พสิ�ง) หมายถ้ง วัิตถุ อุปกร์ณ์ พาหนะ สิ�งของ

เคร่์�องใช้ และสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกในชีวิิตอ่�นๆ ที�มนุษย์สร้์างข้�นโดยมีการ์ฝ้่งตัวิของวิงจัร์อิเล็กทร์อนิกส์ 

ซีอฟีต์แวิร์์ เซ็ีนเซีอร์์ และการ์เช่�อมต�อกับเคร่์อข�าย ซ้ี�งวัิตถุสิ�งของเหล�านี� สามาร์ถเก็บบันท้กและแลกเปลี�ยน

ข้อม้ลกันได้ อีกทั�ง สามาร์ถรั์บร้้์สภาพแวิดล้อมและถ้กควิบคุมได้จัากร์ะยะไกล ผ�านโคร์งสร้์างพ่�นฐานการ์

เช่�อมต�อเข้ากับสมาร์์ทโฟีนเท�านั�น แต� IoT สามาร์ถปร์ะยุกต์ใช้กับอุปกร์ณ์ทุกอย�างที�ถ้กออกแบบมาให้เช่�อม

โยงกันได้บนเคร่์อข�ายอินเทอร์์เน็ตเพ่�อที�จัะสามาร์ถส่�อสาร์กันได้ (IoT กำาลังจัะเปลี�ยนโลก, ม.ป.ป.)

Blynk Platform

Blynk Platform เป็น Open Source แพลตฟีอร์์มอย�างหน้�ง ซ้ี�งออกแบบมาสำาหรั์บงาน IoT ที�

จัะทำาให้อุปกร์ณ์ต�างๆเช่�อมต�อเข้ากับร์ะบบผ�านอินเทอร์์เน็ตได้โดยง�าย สามาร์ถควิบคุมการ์ทำางานอุปกร์ณ์

ฮาร์์ดแวิร์์จัากร์ะยะไกลผ�าน Application บน Smartphone ในส�วินของค�าบริ์การ์หากใช้งาน Blynk Serv-

er จัะสามาร์ถใช้งานฟีรี์สำาหรั์บอุปกร์ณ์ Prototype และมีค�าบริ์การ์สำาหรั์บเชิงธุร์กิจั แต�ข้อดีของ Blynk 

Platform ค่อทางผ้้ผลิตแจัก Source Code สำาหรั์บตั�ง Blynk Server ด้วิยตนเองได้ด้วิยดังนั�นถ้าใช้วิิธีนี� 

“ฟีรี์ค�าบริ์การ์”

องค์ปร์ะกอบของ Blynk Platform

- Blynk app ค่อ แอพลิเคชันใน Smartphone ที�มี widgets ต�างๆ สำาหรั์บการ์แสดงผลและการ์

ควิบคุมอุปกร์ณ์

- Blynk Server ค่อ ตัวิกลางในการ์ส่�อสาร์ร์ะหวิ�างอุปกร์ณ์ทั�งหมด สามาร์ถใช้ Blynk Cloud ของ

ทาง Blynk platform หร่์อ ตั�ง Server เองผ�าน Single Board computer เช�นRaspberry Pi หร่์อ บอร์์ด

อ่�นๆ ได้

- Blynk Libraries ค่อ ชุด Libraries สำาหรั์บพัฒินาโปร์แกร์มใน platform ของอุปกร์ณ์ต�างๆ 

Blynk Energy ค่ออะไร์

Blynk Energy ค่อ Energy สำาหรั์บแลกเปลี�ยนกับ Widget Box ต�างๆ สำาหรั์บส�วินแสดงผล ตัวิอย�าง

เช�น ปุ่มกด, ปุ่มสไลด์, จัอยสติ�ก, กร์าฟี, แผนที� เป็นต้น ซ้ี�งหากใช้งาน Blynk Server ของผ้้ผลิตเม่�อสมัคร์

ใช้งานแล้วิจัะมี Energy ให้ทดลองใช้งานฟีรี์ 2000 สำาหรั์บแลกเปลี�ยนกับ Widget Box ต�างๆ ดังร้์ป ภาพ

แสดง Energy แต�ถ้าไม�พอสามาร์ถเสียเงินเพ่�อซ่ี�อเพิ�มได้
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อุปกร์ณ์ที�ต้องใช้สำาหรั์บเริ์�มต้นใช้งาน Blynk

- Hardware เน่�องจัาก Blynk ทำางานผ�านอินเทอร์์เน็ต (LAN, 3G, 4G, Wi-Fi, อ่�นๆ) ดังนั�นอุปกร์ณ์

ที�ใช้ต้องเช่�อมต�ออินเทอร์์เน็ตได้ ตัวิอย�าง เช�น Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi หร่์อบอร์์ดอ่�นๆ

- Smartphone ร์องรั์บการ์ทำางานใน iOS Platform และ Android Platform (เริ์�มต้น IoT App 

ด้วิย Blynk, 2563)

หลักการ์ใช้งาน Arduino ESP8266

การ์ต�อขา ESP8266 เพ่�อเขียนโปร์แกร์มหร่์อใช้งาน โดยหลักๆ แล้วิจัะมีวิิธีต�อวิงจัร์ ดังนี�

- GPIO0 เป็นขาสำาหรั์บเล่อกโหมด โดยเม่�อต�อกับ GND จัะเข้าโหมดโปร์แกร์ม เม่�อต้องการ์ให้

ทำางานปกติก็ไม�ต้องต�อ

- GPIO15 เป็นขาที�ต้องต�อลง GND เพ่�อให้โมด้ลทำางาน

- CH_PD หร่์อ EN เป็นขาที�ต้องต�อไฟี VCC เพ่�อ pull up สัญญาณ ให้โมด้ลทำางาน โมด้ลบางรุ์�น

ไม�มีขา Reset มาให้ เม่�อต้องการ์รี์เซีต ให้ต�อขา CH_PD กับ GND

- Reset ต�อกับไฟี VCC เพ่�อ pull up สัญญาณ โดยเม่�อต้องการ์รี์เซีต ให้ต�อกับไฟี GND

- VCC เป็นขาสำาหรั์บจั�ายไฟีเลี�ยง ใช้ไฟีเลี�ยง 3.3-3.6V

- GND ต�อกับไฟี 0V

- Rx – Tx

- Tx – Rx (การ์เขียนโปร์แกร์ม NodeMCU ESP8266 Arduino IDE, 2560)

การ์เขียนโปร์แกร์ม ESP8266 Arduino IDE

สำาหรั์บการ์ต�อวิงจัร์ของ ESP8266 เพ่�อเขียนโปร์แกร์มด้วิย Arduino เขียนโค้ดเหม่อนกันทุกรุ์�น 

โดยแต�ละรุ์�นจัะมีขาไม�เท�ากัน ดังนั�นเร์าจ้ังต้องเปรี์ยบเทียบขา GPIO ให้ถ้กต้องในการ์สั�งงานก็ใช้ได้แล้วิ การ์

เขียนโปร์แกร์มอัพโหลดโค้ดลงบอร์์ด ESP8266 เก่อบทุกรุ์�น จัะผ�านทาง Serial ที�ขา rx,tx โดยใช้โมด้ล USB 

TTL ซ้ี�งต้องเสียเวิลาในการ์ต�อวิงจัร์เพ่�ออัพโหลดโค้ด อีกทั�งโมด้ล ESP8266 หลายๆ รุ์�นมีการ์ต�อขาที�เป็น

แบบเซีอร์์เฟีสเมาส์ ทำาให้ไม�สะดวิกกับการ์ต�อทดลองบนบอร์์ดทดลอง ดังนั�นจ้ังมีการ์ร์วิม โมด้ล USB TTL 

และต�อวิงจัร์ขยายขา ESP8266 ให้เป็นขาร์ะยะห�างขนาด 2.54mm ซ้ี�งสามาร์ถเสียบลงบอร์์ดทดลองได้พอดี 

กลายเป็น บอร์์ด ESP8266 โดยหน้�งในบอร์์ดที�นิยมใช้งานค่อ NodeMCU ซ้ี�งใช้ โมด้ล ESP8266 ESP-12E 

(ทำาควิามร้้์จัักกับบอร์์ด ESP8266, 2560)
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Arduino IDE (Integrated Development Environment)

ซีอร์์ฟีแวิร์์ Arduino หร่์อที�เรี์ยกวิ�า Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

เป็นเคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์พัฒินาโปร์แกร์มบนแพลตฟีอร์์ม Arduino และอัพโหลดโปร์แกร์มที�พัฒินาสำาเร็์จั

เเล้วิลง บนตัวิบอร์์ด ข้อดีของซีอร์์ฟีแวิร์์ Arduino มีดังนี�

- ร์องรั์บการ์พัฒินาในบอร์์ดหลายโมเดล และสามาร์ถเพิ�มบอร์์ดอ่�นๆ ที�ไม�ใช�บอร์์ด Arduino ให้

สามาร์ถพัฒินาโปร์แกร์มและอัพโหลดโปร์แกร์มลงบนบอร์์ดได้

- ภายใน Arduino IDE ปร์ะกอบไปด้วิยชุดคำาสั�งต�างๆ ตัวิอย�างโปร์แกร์ม และตัวิอย�างไลบร์ารี์�ต�างๆ 

ที�ได้ติดตั�งมาพร้์อมใช้งานเเล้วิ

- สามาร์ถดาวิน์โหลดไลบร์ารี์�เพิ�มเติมและติดตั�งเพิ�มได้เติมได้

- มี Cloud แบบออนไลน์ ใช้สำาหรั์บเก็บข้อม้ล ด้งข้อม้ลไปแสดงผลได้ (Arduino ค่ออะไร์, 2561)

ควิามพ้งพอใจั

ควิามพ้งพอใจั หมายถ้ง สิ�งที�เกิดจัากแร์งจ้ังใจัซ้ี�งเป็นพฤติกร์ร์มภายในที�ผลักดันให้เกิดควิามร้้์ส้ก

ชอบ ไม�ชอบ เห็นด้วิย ไม�เห็นด้วิย ยินดี ไม�ยินดี เม่�อได้รั์บการ์ตอบสนองควิามต้องการ์ และควิามคาดหวัิง 

ที�เกิดจัากการ์ปร์ะมาณค�า อันเป็นการ์เรี์ยนร้้์ปร์ะสบการ์ณ์จัากการ์กร์ะทำากิจักร์ร์มเพ่�อให้เกิดการ์ตอบสนอง

ควิามต้องการ์ตามเป้าหมายของแต�ละบุคคล (พัฒินา พร์หมณี และคณะ, 2563)

กร์ะบวินการ์ทำางานของกิจัการ์

การ์ทำาไข�คร์อบของป้าปร์ะไพ มีอย้� 3 ร์ะดับ ค่อ แบบออริ์จิันอล แบบลาวิา และแบบมะต้ม 

กร์ะบวินการ์ทำามีขั�นตอนการ์ปลอกไข�แยกไข�แดงกับเปล่อกไข�ออกจัากกัน นำาไข�แดงไปแช�นำ�าเกล่อ เพ่�อร์อที�

จัะน้�ง และทำาให้ไข�เซ็ีตตัวิ นำาเปล่อกไข�มาทำาควิามสะอาด และตัดแต�งให้เป็นร้์ปทร์ง และแช�นำ�าเอาไว้ิเพ่�อไม�

ให้เปล่อกไข�เสียหาย และทำาให้เปล่อกไข�มีควิามแข็งแร์งข้�น ขั�นตอนการ์น้�ง อุ�นซ้ี�งที�เอาไว้ิน้�งไข� โดยการ์เป่ด

แก๊ส ทำาให้นำ�าในซ้ี�งเด่อด เม่�อนำ�าเด่อดได้ที�แล้วิ นำาไข�ไปน้�ง เวิลาการ์น้�งอาศัยควิามชำานาญและเป่ดเช็คด้ เวิลา

ผ�านไปสักพัก รี์�ไฟี เพ่�อไม�ให้ร้์อนเกินไป และเป่ดฝ่าเพ่�อร์ะบายไอนำ�า เป็นร์ะยะๆ การ์ทำาไข�คร์อบที�ได้ร์ะดับที�

ต้องการ์ ค่อ การ์เป่ดเช็คด้ แล้วิอาศัยการ์กะเวิลา ซ้ี�งถ้าต้องการ์แบบลาวิา แบบมะต้ม และแบบออริ์จิันอล 

เม่�อถ้งร์ะดับลาวิา ไปร์ะดับถัดไปจัะต้องเพิ�มเวิลา 5 นาทีจัะเป็นแบบมะต้ม และจัะใช้เวิลาอีก 5 นาทีไปร์ะดับ

ถัดไป ค่อ แบบออริ์จิันอล ที�สุกมากที�สุดใน 3 ร์ะดับ



34

งานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง

วิริ์ศร์์ รั์ตนนิมิต และคณะ (2562) กล�าวิวิ�า การ์ติดตั�งเซิีร์์ฟีเวิอร์์สำาหรั์บตร์วิจัสอบข้อม้ลสมาร์์ท

ฟีาร์์มผ�านแอพพลิเคชันโทร์ศัพท์ม่อถ่อ มีวัิตถุปร์ะสงค์ ค่อ 1. เพ่�อสร้์างร์ะบบตร์วิจัสอบข้อม้ลเพ่�องานเกษตร์

ผ�านโทร์ศัพท์ม่อถ่อและร์ะบบเคร่์อข�ายอินเตอร์์เน็ต 2. เพ่�อศ้กษาการ์ทำางานของ NodeMCU ESP8266กับ 

Sensor ต�างๆ 3. เพ่�อศ้กษาการ์ส�งข้อม้ลร์ะหวิ�าง NodeMCU ESP8266 กับ Blynk Server 4. เพ่�อสร้์าง

ร์ายงานผลในร้์ปแบบกร์าฟีแผนภ้มิที�โทร์ศัพท์ม่อถ่อ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า สามาร์ถวิิเคร์าะห์สภาพสิ�งแวิดล้อม

จัาก Blynk Server โดยจัะแสดงภาพเป็นกร์าฟีแบบ Realtime สามาร์ถด้กร์าฟีของค�าอุณหภ้มิค�าแสงค�า

ควิามช่�นของดินและในอากาศได้พร้์อมกันและ Blynk Application ยังทำาหน้าที�เป็นส�วินติดต�อผ้้ใช้การ์เขียน 

แอพพลิเคชันเพ่�อเก็บและเรี์ยกข้อม้ลโดยใช้โปร์โตคอลผ�านทางอินเทอร์์เน็ตสามาร์ถควิบคุมป้�มนำ�าผ�านทาง

สวิิตช์ในแอพพลิเคชันได้

จิัร์าพร์ ช�อมณี และคณะ (2563) กล�าวิวิ�า การ์พัฒินาอุปกร์ณ์เพ่�อศ้กษาค�าควิามร้์อนของปฏิกิริ์ยา

ด้วิยตัวิตร์วิจัวัิดอุณหภ้มิแบบดิจิัดอลพร้์อมโปร์แกร์มแสดงผลอัตโนมัติด้วิย IoT บน Smartphone สำาหรั์บ

ห้องปฏิบัติการ์เคมี มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ วัิดค�าการ์เปลี�ยนแปลงของอุณหภ้มิในปฏิกิริ์ยาด้วิย Thermo Sen-

sor และบอร์์ด ESP8266 NodeMCU ที�มีอุปกร์ณ์ควิบคุม IoT โดยแสดงผลผ�านแอพพลิเคชั�น Blynk บน 

Smartphone ข้อม้ลการ์ทดลองแสดงผลในร้์ปแบบของเส้นกร์าฟีการ์เปลี�ยนแปลงทางควิามร้์อนที�สามาร์ถ

ร์ะบุปร์ะเภทของปฏิกิริ์ยาแบบคายควิามร์้อนหร่์อปฏิกิริ์ยาด้ดควิามร์้อนและปร์ิมาณควิามร์้อนของปฏิกิริ์ยา 

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า เคร์่�องม่อสามาร์ถแสดงข้อม้ลการ์เปลี�ยนแปลงทางควิามร์้อนและเวิลาแบบต�อเน่�อง

อัตโนมัติตามเวิลาจัร์ิงบนคอมพิวิเตอร์์เพิ�มควิามสะดวิกในกร์ะบวินการ์ทดลอง มีค�าควิามแม�นยำาที�ร้์อยละ 

96.44

อุมาพร์ บ�อพิมาย และคณะ (2563) กล�าวิวิ�า ร์ะบบเทคโนโลยีอัจัฉิริ์ยะเกษตร์อินทรี์ย์ มีวัิตถุปร์ะสงค์

เพ่�อ พัฒินา ทดสอบหาปร์ะสิทธิภาพ และปร์ะเมินคุณภาพร์ะบบเทคโนโลยีอัจัฉิริ์ยะเกษตร์อินทรี์ย์ผลการ์

วิิจััยพบวิ�า ได้ร์ะบบเทคโนโลยีอัจัฉิริ์ยะเกษตร์อินทรี์ย์ที�ปร์ะกอบด้วิย โร์งเร่์อนปล้กพ่ชหลังคาทร์งโค้ง ขนาด 

6 × 6 ตาร์างเมตร์ส้ง 3 เมตร์, ล้อมร์อบด้วิยตาข�ายกันแมลงสีขาวิ, หลังคาคลุมด้วิยพลาสติกใส ร์ะบบควิบคุม

อุณหภ้มิภายในโร์งเร่์อน และร์ะบบควิบคุม ควิามช่�นของดิน แอปพลิเคชันที�สามาร์ถควิบคุมการ์ทำางานของ

เซีนเซีอร์์ผ�านโทร์ศัพท์ม่อถ่อแบบสมาร์์ทโฟีน ร์ะบบภาพเคล่�อนไหวิด้วิยกล้องวิงจัร์ป่ดไร้์สาย ร์ะบบผลิต

พลังงานไฟีฟ้ีาจัากแสงอาทิตย์ ปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานในภาพร์วิมสามาร์ถควิบคุมการ์ทำางานของเซีนเซีอร์์ 

คิดเป็นร้์อยละ 100 และคุณภาพร์ะบบเทคโนโลยีอัจัฉิริ์ยะเกษตร์อินทรี์ย์ในภาพร์วิม มีคุณภาพอย้�ในร์ะดับที�

มากที�สุด มีค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.79 และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน เท�ากับ 0.42
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เชาวิลิต จัันภิร์มย์ และ เอกรั์ตน์ สุขสุคนธ์ (2564) กล�าวิวิ�า ร์ะบบผลิตกร์ะแสไฟีฟ้ีาจัากพลังงาน

นำ�าด้วิยไมโคร์กริ์ดผ�านเทคโนโลยีอินเทอร์์เน็ตของสร์ร์พสิ�ง มีวัิตถุปร์ะสงค์ ค่อ 1. เพ่�อสร้์างและจััดเก็บไฟีฟ้ีา

จัากร์ะบบบำาบัดนำ�าเสียผ�านเทคโนโลยีอินเทอร์์เน็ตสร์ร์พสิ�ง 2. เพ่�อเป็นการ์นำานำ�าที�ใช้ปร์ะโยชน์แล้วิกลับ

มาใช้ให้เกิดคุณค�า จัากผลสรุ์ปการ์วิิจััยพบวิ�า ร์ะบบมีการ์ทำางานตามคำาสั�งตร์งตามควิามต้องการ์ของร์ะบบ

ที�ตั�ง วัิตถุปร์ะสงค์ไว้ิ ร์ะบบมีการ์แจ้ังเต่อนบอกเวิลาโดยผ�านทาง Line Application มีการ์แจ้ังสถานะเป่ด-

ป่ด วัินเด่อนปี และเวิลาข้�นเต่อนเป็นข้อควิามแจ้ังบอก และเม่�อร์ะบบทำางานนำ�าที�โดนด้ดจัากป้�มนำ�าจัะถ้กส้บ

ข้�นไปตามสายยางเพ่�อไปที�ตัวิเทอร์์ไบน์ ให้แกนเข้าในหมุนออกมาตามกร์ะแสนำ�า เม่�อแกนหมุนเป่ดจัะเกิด

กร์ะแส ไฟีฟ้ีาข้�นมา โดยกร์ะแสไฟีฟ้ีาที�ได้มาจัากร์ะบบจัะสามาร์ถนำาไปใช้ปร์ะโยชน์ต�างๆ ได้

ปวิิชญา สมทร์ง และคณะ (2563) กล�าวิวิ�า ร์ะบบฟีาร์์มไก�ไข�อัจัฉิริ์ยะที�ทำางานอัตโนมัติด้วิยเซีนเซีอร์์

และควิบคุมได้ด้วิยม่อถ่อ มีวัิตถุปร์ะสงค์ ค่อ 1. เพ่�อควิบคุมมาตร์ฐานการ์ผลิตให้ได้ไข�ที�มีคุณภาพ 2. เพ่�อ

ลดอัตร์าการ์ใช้ทรั์พยากร์คนในการ์ด้แลร์ะบบ 3. เพ่�อให้ง�ายต�อการ์ด้แลไก�จัำานวินมาก 4. เพ่�อปร์ะหยัด

เวิลาในการ์ทำางาน ผลการ์ดำาเนินงานพบวิ�า สามาร์ถควิบคุมการ์ทำางานของร์ะบบต�างๆ ภายในฟีาร์์มโดยมี

การ์ควิบคุมอุณหภ้มิและควิามช่�นอัตโนมัติ และสามาร์ถควิบคุมการ์เป่ด-ป่ดร์ะบบร์ะบายอากาศด้วิยตัวิเอง 

ตัวิร์ะบบการ์ทำางานของร์ะบบให้อาหาร์ ร์ะบบทำาควิามสะอาด ร์ะบบเก็บเกี�ยวิ สามาร์ถทำางานได้ทั�งแบบ

อัตโนมัติและควิบคุมผ�านอุปกร์ณ์พกพาร์ะยะไกล

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

1. การ์กำาหนดป้ญหา

จัากการ์ที�คณะผ้้จััดทำาได้ศ้กษาข้อม้ลจัาก นางปร์ะไพ เจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ เกี�ยวิกับวิิธีการ์กร์ะ

บวินการ์ทำาไข�คร์อบพบวิ�า ป้จัจุับันการ์ทำาไข�คร์อบของนางปร์ะไพมีวิิธีการ์ทำาที�ยังเป็นแบบแมนนวิล ซ้ี�งใน

การ์ทำาไข�คร์อบของป้าปร์ะไพนั�น การ์น้�งไข�ให้มีคุณภาพจัำาเป็นต้องมีป้จัจััยอ่�นๆ ร์วิมด้วิย ค่อ ร์ะยะเวิลาใน

การ์น้�งไข� และอุณหภ้มิ ในการ์ทำาไข�คร์อบ ปกตินางปร์ะไพต้องค�อยมาเช็คด้ไข�คร์อบที�น้�งอย้� เป็นร์ะยะๆ ต้อง

เป่ด-ป่ดซ้ี�งเพ่�อด้ไข�และร์ะยะเวิลาในการ์น้�งปกติ ใช้วิิธีการ์ในการ์คาดเดา อาศัยปร์ะสบการ์ณ์ในการ์กะเวิลา 

โดยสามาร์ถสรุ์ปป้ญหาได้ดังนี�

1.1 เกิดควิามกังวิลในการ์น้�งไข�คร์อบ ต้องมาเป่ดเช็คเพ่�อด้ไข�คร์อบ ทำาให้ต้องมาด้ไข�คร์อบ อย้�บ�อย

ครั์�ง

1.2 ไม�สามาร์ถกำาหนดเวิลาที�แน�นอนในการ์น้�งแต�ละครั์�งได้

1.3 กร์ะบวินการ์ทำาไข�คร์อบกับผลลัพธ์ที�ได้ไม�แน�นอน ต้องอาศัยการ์เช็ควิ�าได้ร์ะดับที�ต้องการ์ ถ้งร้้์

วิ�าได้ที�แล้วิ ต้องมาเช็คบ�อยๆ ซ้ี�งป้าปร์ะไพอาศัยปร์ะสบการ์ณ์และควิามชำานาญ

2. การ์วิิเคร์าะห์

คณะผ้้จััดทำา ได้ทำาการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลควิามต้องการ์ของผ้้ที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาร์ะบบ

เตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk โดยได้ร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากป้าปร์ะไพ ซ้ี�งเป็น

เจ้ัาของกิจัการ์ เพ่�อเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล และหาข้อเท็จัจัริ์งที�เกี�ยวิกับการ์พัฒินาร์ะบบ ซ้ี�งได้ข้อสรุ์ปดังนี�

2.1 ต้องการ์ร์ะบบที�เป็นร้์ปแบบอัตโนมัติ (เป็นร์ะบบไฟีฟ้ีาได้ยิ�งดี และสะดวิก)

2.2 ต้องการ์เตาที�สามาร์ถสามาร์ถควิบคุมการ์เป่ด – ป่ดได้
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2.3 ต้องการ์เตาที�สามาร์ถกำาหนดเวิลาเป่ด – ป่ดได้

2.4 มีเสียงแจ้ังเต่อน เม่�อถ้งเวิลาที�กำาหนด หร่์อเสร็์จัการ์ทำางาน

2.5 การ์ออกแบบ

คณะผ้้จััดทำา ได้ออกแบบร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk ซ้ี�ง มี

สองส�วินปร์ะกอบสำาคัญ ค่อ ฮาร์์ดแวิร์์ ซ้ี�งมี ไมโคร์คอนโทร์ลเลอร์์ บอร์์ด ESP8266 เป็นตัวิควิบคุมโมด้ล

ต�างๆ ดิมเมอร์์ เป็นตัวิควิบคุมการ์ไหลของกร์ะแสไฟีฟ้ีา ใช้สำาหรั์บหรี์�กร์ะแสไฟีฟ้ีาเพ่�อปรั์บอุณหภ้มิของขด

ลวิดควิามร้์อน สวิิทซ์ีสำาหรั์บเป่ด-ป่ด รี์เลย์ สวิิทซ์ีตัดวิงจัร์ไฟีฟ้ีา ไฟีสถานะแจ้ังเต่อน ขดลวิดควิามร้์อน บัซี

เซีอร์์เสียงแจ้ังเต่อน และซีอฟีต์แวิร์์ แอปพลิเคชันในการ์ควิบคุมโมด้ล ต�างๆ เช�น การ์สั�งเป่ด-ป่ด การ์ตั�งเวิลา

เป่ด-ป่ด การ์แจ้ังเต่อนด้วิยเสียง เพ่�อสอดคล้องต�อการ์ควิบคุม โดยนำาคลาวิด์แพลตฟีอร์์ม blynk มาเป็น

ตัวิกลางของการ์ส่�อสาร์ สามาร์ถอธิบายร์ายละเอียดการ์ทำางานได้ ดังนี�

2.6 การ์ออกแบบการ์ทำางานของร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk 

เม่�อเริ์�มการ์ทำางานของร์ะบบ ไมโคร์คอนโทร์ลเลอร์์ บอร์์ด ESP8266 จัะเป็นตัวิควิบคุมโมด้ลต�าง ๆ 

สั�งให้ทำางาน เช�น โมด้ลรี์เลย์ สวิิทซ์ีตัดวิงจัร์ไฟีฟ้ีา ให้ตัดกร์ะแสไฟีฟ้ีาหร่์อปล�อยกร์ะแสะไฟีฟ้ีาไปยังดิมเมอร์์ 

ส�งต�อให้ ขดลวิดควิามร้์อนที�เตา และโมด้ลบัซีเซีอร์์ทำาให้เกิดเสียงแจ้ังเต่อน โดยการ์ควิบคุมจัะควิบคุมผ�าน 

แอปพลิเคชัน blynk ผ�านม่อถ่อ มีตัวิกลางของการ์ส่�อสาร์เป็น blynk cloud 

2.7 การ์ออกแบบโคร์งสร้์าง

โคร์งสร้์างจัะเป็นสแตนเลสจััดทำาเป็นฐานที�ตั�งร้์ปสี�เหลียมจัตุรั์สเจัาะร้์ไว้ิ 4 ร้์ ไว้ิติดตั�งอุปกร์ณ์ที�แสดง

ภายนอก ค่อ ขดลวิดวิามร้์อน ไฟีสถานะแจ้ังเต่อน สวิิทซ์ีเป่ด-ป่ด ดิมเมอร์์

2.8 การ์ออกแบบแอปพลิเคชัน

การ์ออกแบบแอปพลิเคชัน จัะมีอย้� 2 โหมดด้วิยกัน ค่อ โหมดสำาหรั์บควิบคุมการ์เป่ด-ป่ด โดยโหมด

นี� สามาร์ถสั�งควิบคุมการ์เป่ด - ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาได้ผ�านแอปพลิเคชัน และโหมดสำาหรั์บการ์ ตั�งเวิลา เป่ด – 

ป่ด โหมดนี� สามาร์ถตั�งเวิลาสั�งให้เป่ด ตั�งเวิลาสั�งให้ป่ด ของเตาไฟีฟ้ีาได้ผ�านแอปพลิเคชัน เวิลาจัะอิงจัากเวิลา 

ณ ป้จัจุับัน

3. การ์พัฒินา

3.1 การ์พัฒินาร์ะบบด้านซีอฟีแวิร์์

คณะผ้้จััดทำาใช้โปร์แกร์ม Arduino IDE ใน การ์เขียนโปร์แกร์มควิบคุมอุปกร์ณ์ไมโคร์คอนโทลเลอร์์

และเช่�อมกับแอปพลิเคชัน โดยภาษาที�ใช้ในการ์เขียนโปร์แกร์ม ค่อ ภาษาซีี

3.2 การ์พัฒินาแอปพลิเคชัน

ในขั�นตอนนี�จัะเป็นขั�นตอนการ์ใช้แอปพลิเคชัน blynk ในการ์ออกแบบชุดคำาสั�งควิบคุม โดย

ปร์ะกอบไปด้วิยชุดคำาสั�ง และการ์แสดงผลดังนี�

3.2.1 โหมดควิบคุมการ์เป่ด – ป่ดเตาไฟีฟ้ีา

- ปุ่มเป่ด – ป่ดเตาไฟีฟ้ีา
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3.2.2 โหมดตั�งเวิลาควิบคุมการ์เป่ด – ป่ดเตาไฟีฟ้ีา

- แถบ Timer สำาหรั์บการ์ตั�งเวิลาควิบคุมการ์เป่ด – ป่ดเตาไฟีฟ้ีา 

3.2.3 แถบไฟีสถานการ์ณ์ทำางาน

- ไฟีสถานการ์ณ์ทำางาน โหมดควิบคุมการ์เป่ด – ป่ดเตาไฟีฟ้ีา

- ไฟีสถานการ์ณ์ทำางาน โหมดตั�งเวิลาควิบคุมการ์เป่ด – ป่ดเตาไฟีฟ้ีา

3.2.4 แถบสถานการ์ณ์ทำางาน ร้์ปแบบข้อควิาม

3.3 การ์พัฒินาร์ะบบฮาร์์ดแวิร์์

ในขั�นตอนนี�จัะเป็นขั�นตอนการ์ปร์ะกอบชิ�นงานตามที�คณะผ้้จััดทำาได้ออกแบบเอาไว้ิ โดยการ์ร์วิม

อุปกร์ณ์ต�างๆ ที�ใช้ในการ์พัฒินาร์ะบบมาปร์ะกอบเป็นร้์ปเป็นร์�าง เป็นชิ�นงาน

4. เคร่์�องม่อการ์ปร์ะเมิณควิามพ้งพอใจั

4.1 ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์วิิจััย

ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์วิิจััย ค่อ นางปร์ะไพ เจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ และสมาชิกกลุ�มแม�บ้าน ร์วิมจัำานวิน 

15 คน 

4.2 เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััย

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ค่อ แบบปร์ะเมินควิามพ้งพอใจั โดยแบ�งการ์ทดสอบเป็น 2 ด้าน 

ได้แก� ด้านที� 1 ควิามพ้งพอใจัด้านการ์ออกแบบ ด้านที� 2 ควิามพ้งพอใจัด้านการ์ใช้งาน โดยใช้แบบมาตร์าส�วิน

ปร์ะมาณค�า ของลิเคอร์์ด แบ�งเกณฑ์ิการ์สำาร์วิจัควิามพ้งพอใจัเป็น 5 ร์ะดับ ค่อ

5 หมายถ้ง ควิามพ้งพอใจัในร์ะดับมากที�สุด

4 หมายถ้ง ควิามพ้งพอใจัในร์ะดับมาก

3 หมายถ้ง ควิามพ้งพอใจัในร์ะดับปานกลาง

2 หมายถ้ง ควิามพ้งพอใจัในร์ะดับน้อย

1 หมายถ้ง ควิามพ้งพอใจัในร์ะดับน้อยที�สุด

4.3 วิิธีการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

วิิธีการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล ทำาการ์เก็บร์วิบร์วิมผลที�ได้จัากแบบปร์ะเมินหลักการ์ทางสถิติ ต้องทำาการ์

คำานวิณค�าเฉิลี�ยและค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของแต�ละการ์ทดสอบ เพ่�อสรุ์ปผลการ์ปร์ะเมินร์ะบบที�พัฒินาวิ�ามี

ปร์ะสิทธิภาพในด้านต�างๆ อย้�ในร์ะดับใด ดังนี�

ค�าเฉิลี�ย 4.50 – 5.00 หมายถ้ง ร์ะดับควิามพ้งพอใจัมากที�สุด

ค�าเฉิลี�ย 3.50 – 4.49 หมายถ้ง ร์ะดับควิามพ้งพอใจัมาก

ค�าเฉิลี�ย 2.50 – 3.49 หมายถ้ง ร์ะดับควิามพ้งพอใจัปานกลาง

ค�าเฉิลี�ย 1.50 – 2.49 หมายถ้ง ร์ะดับควิามพ้งพอใจัน้อย

ค�าเฉิลี�ย 1.00 – 1.49 หมายถ้ง ร์ะดับควิามพ้งพอใจัน้อยที�สุด

จัากนั�นผ้้คณะผ้้จััดทำาได้นำาข้อม้ลที�ได้จัากการ์ตอบแบบสอบมาทำาการ์ปร์ะมวิลผลวิิเคร์าะห์ แล้วิ

สรุ์ปการ์ปร์ะเมินโดยทำาการ์สรุ์ปผลการ์ปร์ะเมินแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ



38

4.4 การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์เชิงพร์ร์ณนาจัากข้อม้ลที�ได้จัากแบบสอบถาม  โดยค�าสถิติที�

ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ มีดังนี� การ์แจักแจังควิามถี� หาค�าร้์อยละ (Percentage) ค�าเฉิลี�ยเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) และส�วินเบี�ยงแบนมาตร์ฐาน (Standard Deviation)

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk มีโคร์งสร้์าง

เป็นสแตนเลสจััดทำาเป็นฐานที�ตั�งร้์ปสี�เหลียมจัตุรั์สเจัาะร้์ไว้ิ 4 ร้์ ไว้ิติดตั�งอุปกร์ณ์ที�แสดงภายนอก ค่อ ขดลวิด

ควิามร้์อน ไฟีแสดงสถานะการ์ สวิิทซ์ีเป่ด - ป่ด ดิมเมอร์์ โดยสามาร์ถ เป่ด - ป่ด เตาไฟีฟ้ีาได้ โดยเม่�อเป่ด

สวิิตช์ ไฟีแสดงสถานะสีแดงที�เตาไฟีฟ้ีาก็จัะติด และเม่�อป่ดสวิิตช์ ไฟีแสดงสถานะสีแดงที�เตาไฟีฟ้ีาก็จัะดับ 

สามาร์ถปรั์บอุณหภ้มิควิามร้์อนของขดลวิดควิามร้์อนได้ โดยการ์หมุนดิมเมอร์์ที�ได้ติดตั�งไว้ิที�เตาไฟีฟ้ีา โดย

เม่�อหมุนตามเข็มนาฬิิกา จัะเป็นการ์เพิ�มอุณหภ้มิ ควิามร้์อนข้�น และเม่�อหมุนทวินเข็มนาฬิิกา จัะเป็นการ์ลด

อุณหภ้มิ ควิามร้์อนลง โดยมีหลักงานทำางานเหม่อนกับการ์ปรั์บไฟีของเตาแก๊ส ในส�วินของแอปพลิเคชัน มีอย้� 

2 โหมด ค่อ โหมดสำาหรั์บควิบคุมการ์เป่ด - ป่ด โดยเม่�อทำาการ์กดปุ่ม  off ในแอปพลิเคชัน จัากปุ่มที�เคยป่ด

อย้� ปุ่ม off จัะกลายเป็นปุ่ม on หร่์อปุ่มเป่ด ไฟีสถานะบนแอปพลิเคชันสีเขียวิจัะติดข้�น แสดงถ้ง เตาไฟีฟ้ีาได้

เริ์�มทำางาน อุณหภ้มิของขดลวิดควิามร้์อนก็จัะค�อยๆ เพิ�มข้�น จันถ้งลิมิตตามที�ได้หมุนดิมเมอร์์ไว้ิ และเม่�อกด

ปุ่มอีกครั์�ง จัากปุ่มที�เคยเป่ดอย้� ปุ่ม on จัะกลายเป็นปุ่ม off หร่์อปุ่มป่ด ไฟีสถานะบนแอปพลิเคชันสีเขียวิ

จัะดับลง แสดงถ้ง เตาไฟีฟ้ีาได้หยุดทำางาน อุณหภ้มิของขดลวิดควิามร้์อนก็จัะค�อยๆ ลดลง จันดับไป โหมด

สำาหรั์บการ์ ตั�งเวิลา เป่ด – ป่ด โดยแอปพลิเคชันจัะสามาร์ถตั�งเวิลาเริ์�มการ์ทำางาน และสิ�นสุดการ์ทำางาน

ได้ โดยเวิลาจัะอิงจัากเวิลา ณ ป้จัจุับัน เม่�อทำาการ์ตั�งเวิลา เวิลาเป่ด และเวิลาป่ดไว้ิ เม่�อถ้งเวิลาที�กำาหนด

เป่ดไว้ิ จัะแสดงข้อควิามบนแอพลิชันวิ�า “โหมดตั�งเวิลา กำาลังทำางาน” ไฟีสถานะสีส้มบนแอปพลิเคชันจัะติด

ข้�น เตาไฟีฟ้ีาจัะเริ์�มทำางาน อุณหภ้มิของขดลวิดควิามร้์อนก็จัะค�อยๆ เพิ�มข้�น จันถ้งลิมิตตามที�ได้หมุนดิมเม

อร์์ไว้ิ และเม่�อถ้งเวิลาสิ�นสุดการ์ทำางาน จัะแสดงข้อควิามบนแอปพลิเคชันวิ�า “หยุดการ์ทำางาน” ไฟีสถานะ

สีส้มบนแอปพลิเคชันจัะดับลง เตาไฟีฟ้ีาจัะหยุดทำางาน อุณหภ้มิของขดลวิดควิามร้์อนก็จัะค�อยๆ ลดลง จัน

ดับไป และจัะมีเสียงแจ้ังเต่อนที�เตาไฟีฟ้ีาดังข้�นเป็นเวิลา 40 วิินาที และหยุดเป็นเวิลา 3 วิินาที และดังข้�น

อีกครั์�งเป็น 40 วิินาที ในส�วินของควิามพ้งพอใจัของเจ้ัาของกิจัการ์ที�มีต�อ ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อน

ควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk  พบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัต�อร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิาม

ร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk โดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ มาก มีค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.27 และส�วินเบี�ยง

เบนมาตร์ฐานเท�ากับ 0.51
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ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล 

การ์พัฒินา ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk มีผลการ์วิิเคร์าะห์

ข้อม้ลที�เกี�ยวิกับควิามพ้งพอใจัต�อร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk 

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และส�วินเบี�ยงมาตร์ฐาน

จัากผลการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลทั�วิไป จัำานวิน 15 คน คิดเป็นร้์อย

ละ 100 เป็นเพศหญิง จัำานวิน 14 คน คิดเป็นร้์อยละ 93.33 ร์องลงมา เพศชาย จัำานวิน 1 คน คิดเป็นร้์อย

ละ 6.67 เม่�อพิจัาร์ณาร์ายด้าน พบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัด้านการ์ออกแบบ มีค�าเฉิลี�ยควิาม

เหมาะสมอย้�ในร์ะดับ มาก (x̅ ̅= 3.95) พบวิ�า ควิามทันสมัย ของชิ�นงาน อย้�ในร์ะดับ มาก (x̅ ̅= 4.33) ร์อง

ลงมา ค่อ ออกแบบเหมาะสมต�อการ์ใช้งาน อย้�ในร์ะดับ มาก (x̅ ̅= 4.13) และที�น้อยที�สุด ค่อ ควิามสวิยงาม

ของเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk อย้�ในร์ะดับ ปานกลาง (x̅ ̅ = 3.33) และผ้้

ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัด้านการ์ใช้งาน มีค�าเฉิลี�ยควิามเหมาะสมอย้�ในร์ะดับ มาก (x̅ ̅= 4.48) พบ

วิ�า ควิามสมบร้์ณ์ ในการ์ใช้งานชิ�นงานและแอปพลิเคชัน อย้�ในร์ะดับ มากที�สุด (x̅ ̅= 4.93) ร์องลงมา ค่อ ชิ�น

งาน มีควิามสะดวิกในการ์ติดตั�ง อย้�ในร์ะดับ มากที�สุด (x̅ ̅= 4.80) และ ชิ�นงาน สามาร์ถใช้งานได้จัริ์ง อย้�ใน

ร์ะดับ มากที�สุด (x̅ ̅= 4.80) และที�น้อยที�สุด ค่อ ชิ�นงาน มีควิามแข็งแร์งคงทน อย้�ในร์ะดับ มาก (x̅ ̅= 3.93)

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

สรุ์ปผลโคร์งการ์พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk ในครั์�ง

นี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk 2) เพ่�อ

ศ้กษาควิามพ้งพอใจัของนางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบที�มีต�อ การ์พัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อน

ควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk โดยมีขอบเขตการ์วิิจััยดังนี� ขอบเขตด้านชิ�นงาน 1) สามาร์ถควิบคุมการ์

เป่ด-ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาได้ 2) สามาร์ถตั�งเวิลาควิบคุมการ์เป่ด-ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาได้ ผ�านแอปพลิเคชัน blynk 

บนม่อถ่อได้ 3) สามาร์ถแจ้ังเต่อนด้วิยเสียง เม่�อจับการ์ทำางานได้ 4) สามาร์ถปรั์บอุณหภ้มิควิามร้์อนของขด

ลวิดควิามร้์อนได้ ขอบเขตด้านปร์ะชากร์ 1) นางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ และสมาชิกกลุ�มแม�บ้าน ร์วิม

เป็นจัำานวิน 15 คน

บทสรุ์ปพบวิ�า คณะผ้้จััดทำาพัฒินาร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk 

ได้ตร์งต�อควิามต้องการ์ของ นางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ และตร์งตามวัิตถุปร์ะสงค์ และขอบเขตการ์

วิิจััยที�ตั�งไว้ิ โดยอ้างอิงจัากชิ�นงานที�ได้ให้ป้าปร์ะไพและกลุ�มแม�บ้านได้ทดลองใช้ และแบบสอบถามควิาม

พ้งพอใจัที�ได้ให้ป้าปร์ะไพและกลุ�มแม�บ้านได้ปร์ะเมิน โดยได้รั์บผลปร์ะเมินควิามพ้งพอใจั ในภาพร์วิมอย้�ใน

ร์ะดับมาก โดยมีค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.27 และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน 0.51 โดยร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิาม

ร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk สามาร์ถนำาไปใช้ปร์ะโยชน์ได้ดังนี� ช�วิยเพิ�มควิามสะดวิก ในการ์ใช้งาน

เวิลาที�ออกบ้ธ สะดวิก ต�อการ์ติดตั�ง ขณะที�เวิลาออกบ้ธปกติ ต้องทำาการ์ยกเตาแก๊สที�มีนำ�าหนักที�เยอะ และ

ร์ะบบเตาไฟีฟ้ีาขดลวิดควิามร้์อนควิบคุมด้วิยแอปพลิเคชัน blynk มีตัวิช�วิยในการ์แจ้ังเต่อนเม่�อถ้งเวิลาที�

กำาหนดด้วิย ทำาให้ช�วิย ให้ผ้้ใช้ไม�จัำาเป็นต้องเดินมาด้บ�อยครั์�ง และสามาร์ถช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกให้กับ

นางปร์ะไพเจ้ัาของธุร์กิจัไข�คร์อบ ทำาให้ไม�ต้องกังวิลในการ์น้�งไข�คร์อบ สามาร์ถกำาหนดเวิลาที�แน�นอนได้ 
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และกร์ะบวินการ์ทำาไข�คร์อบได้ผลลัพธ์ที�แน�นอน และคณะผ้้พัฒินาร์ะบบมีข้อเสนอแนะ และแนะนำา เพ่�อ

ผ้้ที�สนใจัและผ้้ที�นำาไปศ้กษาต�อ ดังต�อไปนี� 1) ควิร์ร์วิบร์วิมข้อม้ลของกลุ�มเป้าหมายให้ได้เยอะที�สุด ก�อน

เริ์�มร์�างการ์ออกแบบ เพ่�อให้กร์ะบวินการ์ทำางานไม�ติดป้ญหา ดำาเนินการ์ได้ร์าบร่์�น ทั�งในด้านการ์ออกแบบ 

สร้์าง และการ์เขียนโปร์แกร์ม 2) ร์ะบบควิร์มีการ์แจ้ังเต่อนการ์เป่ด – ป่ดของเตาไฟีฟ้ีาในม่อถ่อด้วิย 3) การ์

ออกแบบโคร์งสร้์างของเตาไฟีฟ้ีาควิร์มีควิามร้้์ด้านไฟีฟ้ีา ในร์ะดับหน้�ง 4) ผ้้ที�สนใจัและผ้้ที�นำาไปศ้กษาต�อควิร์

คำาน้งถ้งควิามปลอดภัย ในการ์นำาไปพัฒินาต�อเน่�องด้วิยเป็นอุปกร์ณ์ไฟีฟ้ีา และอุปกร์ณ์เป็นเคร่์�องให้ควิาม

ร้์อน
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์

เพ่�อศ้กษาวิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย และศ้กษาป้จัจััยที�มี

อิทธิพลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลร์ะหวิ�างปี พ.ศ.2550 - 2563 

ใช้สถิติ Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า จัากปี พ.ศ. 2550-2563 การ์ส�งออกอัญมณี

และเคร่์�องปร์ะดับร์วิมลดลง จัาก 145,925.50 ล้านบาท เป็น 102,626.50 ล้านบาท โดยจัำาแนกเป็น เพชร์ 

จัาก 32,777.50 ล้านบาท ลดลงเป็น 22,805.90 ล้านบาท พลอย จัาก 40,756.70 ล้านบาท เป็น 14,307.30 

ล้านบาท และ เคร่์�องปร์ะดับแท้จัาก 72,391.30 ล้านบาท ลดลงเป็น 65,513.30 ล้านบาท สำาหรั์บป้จัจััยที�

ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ ได้แก�  ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ ดุลการ์ชำาร์ะเงิน และ

อัตร์าแลกเปลี�ยน  ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติ ร้์อยละ 90

คำำ�สำ�คัำญ : ป้จัจััย, การ์ส�งออก, อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ

Abstract

A Study of factors influencing Thailand’s gems and jewelry exports had the  

objectives were to study the situation of Thailand’s gems and jewelry exports and to study 

the factors influencing the value of Thailand’s gems and jewelry exports. Using data from 

2007 to 2020 was analyzed multiple regression analysis by OLS method. The study found 

that from 2007-2020, total gem and jewelry exports decreased from 145,925.50 million baht 

to 102,626.50 million baht, classified as diamonds from 32,777.50 million baht, decreased 

to 22,805.90 million baht, gemstones from 40,756.70 million baht to 14,307.30 million baht 

and genuine jewelry from 72,391.30 million baht, decreased to 65,513.30 million baht. The 

factors influencing the value of Thailand’s gem and jewelry exports were gross domestic 

product, Balance of Payments and Exchange Rate at the 90% Statistical Confidence Level.

Keywords: Factors, Export, Gems and jewelry 
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บัทนำำ�

อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับเป็นสินค้าที�สร้์างช่�อเสียงให้กับปร์ะเทศไทยมาเป็นมาเวิลานาน เน่�องจัาก

เป็นแหล�งอัญมณีที�มีคุณภาพร์วิมทั�งยังมีภ้มิป้ญญาและฝี่ม่อในการ์เจีัยร์ะไนเพชร์พลอย และยังสร้์างเคร่์�อง

ปร์ะดับได้อย�างปร์ะณีตสวิยงามเป็นที�ยอมรั์บของตลาดโลก โดยมีตลาดสำาคัญ ค่อ สหรั์ฐอเมริ์กา สวิิตเซีอร์์

แลนด์ จีัน ฮ�องกง อินเดีย และออสเตร์เลีย โดยแม้วิ�าทั�วิโลกจัะปร์ะสบป้ญหาทางเศร์ษฐกิจัแต�แนวิโน้มของ

การ์เติบโตของการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับก็ยังมีอัตร์าการ์เติบโตอย�างต�อเน่�อง ซ้ี�งเป็นผลดีต�อการ์

ขับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศ การ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยนั�นมีม้ลค�าการ์ส�ง

ออกเป็นจัำานวินมาก และ ยังส�งออกไปยังหลายปร์ะเทศทั�วิโลก ทั�งยังนับเป็นสินค้าส�งออกที�สำาคัญเป็นอันดับ

ที� 3 ของปร์ะเทศไทย โดยที�คิดเป็นสัดส�วินร้์อยละ 6.94 ของสินค้าส�งออกโดยร์วิมของไทย 

ดังนั�นการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยนั�นจ้ังมีควิามสำาคัญต�อร์ะบบเศร์ษฐกิจั

ของปร์ะเทศ และยังมีป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปยังต�าง

ปร์ะเทศที�มีม้ลค�าการ์ขยายตัวิของการ์ส�งออกอย�างต�อเน่�อง และมีม้ลค�าการ์ขยายตัวิมากกวิ�าสินค้าส�งออก

ปร์ะเภทอ่�น ทั�งยังมีป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปยังต�างปร์ะเทศ

โดยมีป้จัจััยต�าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน  โดยที�อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยที�ส�งออกไปยังต�าง

ปร์ะเทศ ได้แก� เพชร์  พลอย เคร่์�องปร์ะดับแท้  

จัากเหตุผลที�กล�าวิมาข้างต้น ดังนั�นจ้ังศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�อง

ปร์ะดับของปร์ะเทศไทย เพ่�อให้หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาคภาครั์ฐและภาคเอกชน ได้แก� กร์ะทร์วิงพาณิชย์ 

สมาคมผ้้ค้าอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ สภาพอุตสาหกร์ร์ม และหอการ์ค้า ได้นำาไปเป็นข้อม้ลในการ์วิิเคร์าะห์

และวิางนโยบายที�เกี�ยวิกับภาคการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับต�อไป 

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย 

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

อุตสาหกร์ร์มอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ ปร์ะกอบด้วิยอุตสาหกร์ร์มหลัก 2 ปร์ะเภท ค่อ อุตสาหกร์ร์ม

เจีัยร์ะไนอัญมณี และอุตสาหกร์ร์มผลิตเคร่์�องปร์ะดับ ปร์ะเทศไทยเป็นผ้้ส�งออกอัญมณี และเคร่์�องปร์ะดับที�

สำาคัญปร์ะเทศหน้�งในโลก และเป็นอุตสาหกร์ร์มหน้�งที�ทำาเงินตร์าต�างปร์ะเทศ ให้กับปร์ะเทศไทยเป็นอย�าง

มาก เน่�องจัากปร์ะเทศไทยมีแหล�งวัิตถุดิบพลอยสีภายในปร์ะเทศ แร์งงาน ไทยเป็นแร์งงานที�มีฝี่ม่อ และมี

อัตร์าค�าจ้ัางแร์งงานตำ�า ซ้ี�งทำาให้ปร์ะเทศไทยเป็นแหล�งผลิตอัญมณีและ เคร่์�องปร์ะดับเพ่�อการ์ส�งออก และ

ด้งด้ดนักลงทุนจัากต�างปร์ะเทศ

อุตสาหกร์ร์มอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ หมายถ้งอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิตอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับทั�ง

ที�เจีัยร์ะไนแล้วิและยังไม�ได้ เจีัยร์ะไน ร์วิมทั�งอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับแท้ อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับเทียม 

จัำาแนกออกเป็น 3 ปร์ะเภท ดังนี� 
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1. อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับแท้เพชร์ทั�งที� เจีัยร์ะไนและที�ยังไม�ได้เจีัยร์ะไน พลอย ได้แก� พลอยชนิด

ต�างๆ เช�น ทับทิม ไพลิน มร์กต โทแปซี หยก โกเมน โอปอลล์ และเพทาย ไข�มุก ทั�งที�เจีัยร์ะไนและที�ยังไม�ได้ 

เจีัยร์ะไน เคร่์�องปร์ะดับแท้ เคร่์�องปร์ะดับอัญมณี แท้ที�ตัวิเร่์อนทำาด้วิยทองคำาเงิน และ ทองคำาขาวิ 

2. เคร่์�องปร์ะดับเทียม เคร่์�องปร์ะดับที�ทาเลียนแบบเคร์่�องปร์ะดับอัญมณีแท้ โดยใช้โลหะสามัญ

ปร์ะเภท ตะกั�วิ ดีบุก ทองเหล่องเป็นตัวิเร่์อนแบบต�างๆอาจั ปร์ะกอบด้วิยพลอยเทียมที�มีร์าคาตำ�า แล้วินำามา

ทำาการ์ชุบทอง หร่์อ เงิน ตามต้องการ์ เคร่์�องปร์ะดับที�มีส�วินปร์ะกอบจัากสิ�ง ธร์ร์มชาติ เช�น ดอกไม้ กล้วิยไม้ 

หร่์อแม้แต�เปล่อก หอย เป็นต้น โดยการ์นำามาชุบซ้ี�งส�วินมากจัะเป็น จัำาพวิก เข็มกลัดติดเส่�อ จีั�ต�างห้ หร่์อนำา

มาปร์ะกอบกับ ตัวิเร่์อนโลหะชุบทอง 

3. อัญมณีสังเคร์าะห์ (Synthetic precious stones) ได้แก� อัญมณีที�เกิดจัากการ์ สังเคร์าะห์ทาง

วิิทยาศาสตร์์ ซ้ี�งการ์สังเคร์าะห์ทำาได้ โดยการ์ทำาให้สาร์ปร์ะกอบนั�นๆมีปฏิกิริ์ยาเคมีกัน เป็นสาร์ปร์ะกอบอ่�น

เช�น เพชร์รั์สเซีียหร่์อคิวิบิค เซีอร์์โคเนีย ซ้ี�งเป็นก้อนผล้กสังเคร์าะห์ทำาเลียนแบบ เพชร์แท้ตามธร์ร์มชาติ ได้

ช่�อวิ�าเป็นเพชร์เทียมที�มี คุณสมบัติคล้ายเพชร์มากที�สุด

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

พฤทธ์สร์ร์ค์ สุทธิไชยเมธี (2553) ได้ศ้กษาทิศทางการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของ

ปร์ะเทศไทยไปตลาดสหรั์ฐอเมริ์กา  มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อวิิเคร์าะห์ทิศทางการ์ส�งออกสินค้าอัญมณีและเคร่์�อง

ปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปตลาดสหรั์ฐอเมริ์กา ในการ์วิิจััยนี�ได้วิิเคร์าะห์ป้จัจััยที�กำาหนดอุปสงค์การ์นำาเข้า

อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กาจัากปร์ะเทศไทยแต�ละปร์ะเภท ค่อ   เพชร์ พลอย และ

เคร่์�องปร์ะดับแท้ และพยากร์ณ์แนวิโน้มการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปตลาด

สหรั์ฐอเมริ์กา ผลการ์วิิจััยแสดงได้ดังนี� ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�ออุปสงค์การ์นำาเข้าอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของ

ปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กาจัากปร์ะเทศไทย พบวิ�า ร์าคา (C.I.F) และอัตร์าแลกเปลี�ยน มีอิทธิพล ต�อปริ์มาณ

การ์นำาเข้าอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับแต�ละปร์ะเภท ค่อ เพชร์ พลอย และ เคร่์�องปร์ะดับแท้ อย�างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที�ร์ะดับ 0.01 ผลการ์พยากร์ณ์แนวิโน้มการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไป

ตลาดสหรั์ฐอเมริ์กาทั�ง 3 ปร์ะเภท ค่อ   เพชร์ พลอย และเคร่์�องปร์ะดับแท้มีแนวิโน้มเพิ�มส้งข้�นอย�างต�อเน่�อง

หน้�งฤทัย เทียนกร์ะจั�าง (2558) ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลกร์ะทบต�อการ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้

ของไทยไปยังสหรั์ฐอเมริ์กา มีวัิตถุปร์ะสงค์หลัก 2 ปร์ะการ์ ค่อ ศ้กษาสถานการ์ณ์และป้จัจััยที�ส�งผลกร์ะทบ

ต�อการ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ของไทยไปยังสหรั์ฐอเมริ์กา และเสนอแนะกลยุทธ์เพ่�อส�งเสริ์ม การ์ส�งออก

เคร่์�องปร์ะดับแท้ของไทยไปยังสหรั์ฐอเมริ์กา  ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยที�ส�งผลกร์ะทบต�อการ์ส�งออกเคร่์�อง

ปร์ะดับแท้ของไทยไปยังสหรั์ฐอเมริ์กา ปร์ะกอบไปด้วิย (1) ป้จัจััย ด้านอุปสงค์ พิจัาร์ณาจัากกำาลังซ่ี�อของผ้้

บริ์โภคสหรั์ฐอเมริ์กา พบวิ�าเศร์ษฐกิจัสหรั์ฐอเมริ์กาเริ์�มฟืี�นตัวิ ส�งผลดีต�อการ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ของไทย

ไปสหรั์ฐอเมริ์กา (2) ป้จัจััยการ์ผลิต พิจัาร์ณาจัาก ป้จัจััยทางด้านวัิตถุดิบ แร์งงาน แหล�งเงินทุน เทคโนโลยี

การ์ผลิต พบวิ�าปร์ะเทศไทยมีแร์งงานที�มีฝี่ม่อ แต�ยังคงต้องพ้�งพิงวัิตถุดิบจัากต�างปร์ะเทศ และต้องมีการ์

พัฒินาเทคโนโลยีการ์ผลิต (3) ป้จัจััยด้านอุตสาหกร์ร์มเกี�ยวิข้องและสนับสนุน พิจัาร์ณาจัาก อุตสาหกร์ร์ม

การ์ข้�นร้์ปและผลิตตัวิเร่์อน อุตสาหกร์ร์มการ์ผลิตแม�พิมพ์ธุร์กิจัท�องเที�ยวิ และธุร์กิจัแฟีชั�น พบวิ�า ในภาพ

ร์วิมผ้้ให้บริ์การ์ในอุตสาหกร์ร์มสนับสนุนยังมีค�อนข้างจัำากัด (4) ป้จัจััยกลยุทธ์ของบริ์ษัท โคร์งสร้์าง และการ์
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แข�งขัน พบวิ�า ค้�แข�งขันของไทย ค่อ อิตาลีและฮ�องกง ซ้ี�งมีควิามได้เปรี์ยบในเร่์�องของคุณภาพและเทคโนโลยี

การ์ผลิต (5) ป้จัจััยจัากภาครั์ฐและโอกาส พิจัาร์ณาจัากมาตร์การ์ทางการ์ค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศ นโยบาย

และมาตร์การ์ของภาครั์ฐ พบวิ�า โอกาสเกิดจัากรั์ฐบาลไทยมีการ์ยกเว้ินภาษีการ์นำาเข้าวัิตถุดิบอัญมณีแก�ผ้้

ปร์ะกอบการ์ที�ต้องนำาเข้าวัิตถุดิบจัากต�างปร์ะเทศและสิทธิ� GSP ของ สหรั์ฐอเมริ์กาที�ยกเว้ินการ์เก็บภาษีขา

เข้าเคร่์�องปร์ะดับแท้ของไทย 

 ภาณุพันธ์ุ จิัตศักดานนท์ (2546) ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ส�งออกสินค้าอัญมณีและเคร่์�อง

ปร์ะดับไทยไปปร์ะเทศญี�ปุ่น มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลกร์ะทบต�อการ์ส�งออกสินค้ากลุ�มอัญมณี

และเคร่์�อง ปร์ะดับของไทย ไปปร์ะเทศญี�ปุ่น ในครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ ศ้กษาป้จัจััยต�างๆ ที�อาจัมีผลต�อ

การ์ นำาเข้าสินค้าในกลุ�มอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับจัากปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า การ์นำาเข้าอัญมณี

และเคร่์�องปร์ะดับ จัากปร์ะเทศไทยนั�น มีควิามสัมพันธ์ในร์ะยะสั�น และร์ะยะยาวิกับ ร์าคาของสินค้าแต�ละ

ปร์ะเภท เท�านั�น ที�มีเคร่์�องหมายเป็นไปตามสมมุติฐาน และมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยการ์นำาเข้าเพชร์ มีร์ะดับ 

ควิามเช่�อมั�นที�ร้์อยละ 99 การ์นำาเข้าทับทิม ไพลิน มร์กต มีร์ะดับควิามเช่�อมั�นที�ร้์อยละ 99 การ์นำาเข้า พลอย 

มีร์ะดับควิามเช่�อมั�นที�ร้์อยละ 95 การ์นำาเข้าเคร่์�องปร์ะดับทองคำาขาวิ มีร์ะดับควิามเช่�อมั�นที� ร้์อยละ 90 และ

การ์นำาเข้าเคร่์�องปร์ะดับทองคำา มีร์ะดับควิามเช่�อมั�นที�ร้์อยละ 99

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำวิิจััย

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยโดย

ใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต�ปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี 2563 ร์วิมเป็น

ร์ะยะเวิลา 14 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม Stata ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสมการ์ถดถอยเชิงซ้ีอน (Multiple regres-

sion) จัากการ์ศ้กษาทฤษฎีและงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องสามาร์ถเขียนร้์ปสมการ์ได้ดังนี�

Y
i
 = β₀ + β₁ CPI + β₂ GDP + β₃ BP + β₄ Exr + β₅ Acc

โดยกำาหนดให้

 Y
i
         ค่อ  ม้ลค�าการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ แบ�งเป็น เพชร์ พลอย และเคร่์�อง

ปร์ะดับ

  แท้ (หน�วิย: ล้านบาท)

CPI       ค่อ   ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป   (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งข้าม

GDP      ค่อ  ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (หน�วิย: พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทาง

  เดียวิกัน

BP        ค่อ   ดุลการ์ชำาร์ะเงิน (หน�วิย: พันล้านดอลลาร์์) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งข้าม

Exr        ค่อ  อัตร์าแลกเปลี�ยน (บาท: 1 ดอลลาร์์) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

Acc       ค่อ  ดุลบัญชีเดินสะพัด (หน�วิย: พันล้านดอลลาร์์) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน
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ผู้ลก�รศึกษ�

- สถานการ์ณ์การ์ส�ง ออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย 

ผลการ์ศ้กษาสถานการ์ณ์การ์ส�งออกอัญมณีและเคร์่�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปต�างปร์ะเทศ 

ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 โดยสามาร์ถอธิบายสถานการ์ณ์ ดังแสดงในตาร์างที� 1 ดังนี�  

ต�ร�งท่� 1 ม้ลค�าการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2563 

ปี
ม้ลค่ำ�ก�รส่งออก(หน่ำวิย: ล��นำบั�ท)

เพิชุร พิลอย เคำร่�องประดับัแท� รวิม

2550 32,777.50 40,756.70 72,391.30 145,925.50

2551 36,312.30 17,067.30 93,939.80 147,319.40

2552 27,861.80 13,571.30 84,942.90 126,376.00

2553 34,750.80 15,011.10 98,539.50 148,301.40

2554 44,042.50 18,200.00 111,299.00 173,541.50

2555 46,157.80 18,936.30 116,443.30 181,537.40

2556 50,693.80 22,913.80 112,739.70 186,347.30

2557 59,552.80 29,428.40 123,735.90 212,717.10

2558 59,943.60 35,071.00 124,767.60 219,782.20

2559 58,657.30 37,499.10 125,040.20 221,196.60

2560 53,080.60 40,756.70 124,071.90 217,909.20

2561 54,127.90 39,302.90 124,801.60 218,232.40

2562 47,266.90 44,783.50 114,152.80 206,203.20

2563 22,805.90 14,307.30 65,513.30 102,626.50

ที�มา: กร์ะทร์วิงพาณิชย์ (2563)

จัากตาร์างที� 1 พบวิ�า เม่�อร์วิมการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 ใน ปี พ.ศ. 

2550 ปร์ะเทศไทยมีการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทได้ 147,019.40 ล้านบาท และในปีพ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยมีการ์

ส�งออกทุกปร์ะเภทได้ 147,019.40 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกเม่�อร์วิมการ์ส�งออกทุก

ปร์ะเภทมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2554 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2553 เท�ากับร้์อยละ 60.93 และร้์อยละการ์ลดลงของ

การ์ส�งออกเม่�อร์วิมการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทที�มากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2563 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อย

ละ -162.41 อย�างไร์ก็ตามจัะเห็นวิ�าแนวิโน้มส�วินใหญ�มีการ์ส�งออกเพิ�มข้�นตลอดมากจันกร์ะทั�งใน ปี พ.ศ. 

2563 ซ้ี�งเกิดสถานการ์ณ์โร์คร์ะบบ โควิิด-19 ทำาให้การ์ส�งออกได้น้อยลงเน่�องจัากมีการ์ป่ดปร์ะเทศห้ามเดิน

ทางและขนส�งสินค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศเป็นเวิลาหลายเด่อน นอกจัากนั�นสภาพเศร์ษฐกิจัเก่อบทุกปร์ะเทศทั�วิ

โลกตกตำ�าอย�างหนักทำาให้กำาลังซ่ี�อสินค้าและบริ์การ์ทั�งในและต�างปร์ะเทศลดลงเป็นจัำานวินมาก
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สำาหรั์บการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ จัำาแนกเป็นการ์ส�งออกเพชร์ ในปี พ.ศ. 2550 

ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกเพชร์ได้  32,777.50 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยได้มีการ์ส�งออ

อกเพชร์ได้ 22,805.90 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกเพชร์มากที�สุดในปี พ.ศ. 2554 ซ้ี�ง

เพิ�มจัากปี พ.ศ. 2553 เท�ากับร้์อยละ 26.73 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์ส�งออกเพชร์มากที�มากที�สุดค่อปี 

พ.ศ. 2563 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -51.75

การ์ส�งออกพลอย ปี พ.ศ. 2550 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกพลอยได้ 40,756.70 ล้านบาท และ

ในปี พ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกพลอยได้ 14,307.30ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์

ส�งออกพลอยมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2556 เท�ากับร้์อยละ 28.43 และร้์อยละการ์ลดลง

ของการ์ส�งออกพลอยมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2563 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -68.05

การ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ ใน ปี พ.ศ. 2550 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ ได้ 

72,391.30 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ ได้ 65,513.30 ล้าน

บาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ มากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2551 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 

2550 เท�ากับร้์อยละ 29.76 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ มากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2563 

ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -42.60

- ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออก อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย

จัากการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของ

ปร์ะเทศไทย  โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปี ตั�งแต�ปีพ.ศ. 2550 ถ้ง 

พ.ศ. 2563 เป็นร์ะยะเวิลา 14 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม Stata ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล โดยมีการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา 

Multicollinearity และ Autocorrelation ในกร์ณีที�เกิดป้ญหาจัะมีการ์แก้ไขก�อนที�จัะนำามาใช้วิิเคร์าะห์

ข้อม้ล  

การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity จัะเห็นได้วิ�าตัวิแปร์อิสร์ะหร่์อตัวิแปร์ต้นทุกตัวิเป็นอิสร์ะ

ต�อกัน เน่�องจัาก ณ ควิามสัมพันธ์ของตัวิแปร์อิสร์ะมีค�าน้อยกวิ�า 0.8 และการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicol-

linearity  ด้วิยวิิธีการ์ Variance Inflation Factor (VIF) สามาร์ถสรุ์ปได้วิ�าแต�ละโมเดลมีค�าสถิติ VIF น้อย

กวิ�า 10 จัะไม�เกิดป้ญหา Multicollinearity และการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Autocorrelation สามาร์ถด้ได้จัาก

ค�า Durbin-Watson (D.W.) ซ้ีงพบวิ�าสมการ์ของเพชร์ พลอย เคร่์�องปร์ะดับแท้ ไม�เกิดป้ญหา Autocor-

relation เน่�องจัากค�าของ Durbin-Watson (D.W.) มีค�าอย้�ร์ะหวิ�าง d
L
 และ d

U
 ซ้ี�งมีค�าดังนี� 1.779841, 

1.311519 และ 1.091343 ตามลำาดับ



49

ต�ร�งท่�  2 ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย
ตัวิแปรต�ม

ตัวิแปรอิสระ

เพิชุร พิลอย เคำร่�องประดับัแท�

ม้ลค่ำ�ก�รส่งออก

(ล��นำบั�ท)

ม้ลค่ำ�ก�รส่งออก

(ล��นำบั�ท)

ม้ลค่ำ�ก�รส่งออก

(ล��นำบั�ท)

β Sig β Sig β Sig

CPI -.0128 0.434 -.0277   0.442    -.0110   0.553    

GDP .0002 0.002** .0002   0.012**  .0001   0.006**   

BP -.0102 0.114* -.0131   0.138* -.0032   0.563    

Exr .0740 0.107* .0773   0.133*    .0260   0.534     

Acc -.0055 0.342 .0087   0.347    -.0039   0.493    

_cons 7.4331 0.025 7.9755   0.081    10.1132   0.006     

ค�าสถิติ

R2 0.8522 0.7597 0.7552

Adj R2 0.7598 0.6094 0.6022

Durbin-Watson 1.779841 1.311519 1.091343

F-Stabstic 9.850 17.410 6.140

หมายเหตุ *,** ค่อ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลกับตัวิแปร์ตามที�มีนัยสำาคัญ .10, .05 

จัากตาร์างที� 2 ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกเพชร์ อย�างมีนัยสำาคัญค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิม

ภายในปร์ะเทศ กล�าวิค่อเม่�อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ  เพิ�มข้�น 1 พันล้านบาทจัะส�งผลให้การ์ส�ง

ออกเพชร์ เพิ�มข้�น .0002 ล้านบาท และดุลการ์ชำาร์ะเงิน กล�าวิค่อเม่�อ ดุลการ์ชำาร์ะเงิน  เพิ�มข้�น 1 ล้านบาท 

จัะส�งผลให้การ์ส�งออกเพชร์ลดลง .0102 ล้านบาท และอัตร์าแลกเปลี�ยน กล�าวิค่อเม่�อ อัตร์าแลกเปลี�ยน เพิ�ม

ข้�น 1 บาทต�อดอลลาร์์ จัะส�งผลให้การ์ส�งออกเพชร์เพิ�มข้�น .0740  ล้านบาท 

ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกพลอย อย�างมีนัยสำาคัญค่อ  ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ 

กล�าวิค่อเม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ เพิ�มข้�น 1 พันล้านบาทจัะส�งผลให้การ์ส�งออกพลอยเพิ�มข้�น 

.0002 ล้านบาท  ดุลการ์ชำาร์ะเงิน กล�าวิค่อเม่�อ ดุลการ์ชำาร์ะเงิน  เพิ�มข้�น 1 ล้านบาท จัะส�งผลให้การ์ส�งออก

พลอยลดลง -.0131   ล้านบาท และ อัตร์าแลกเปลี�ยนกล�าวิค่อเม่�อ กล�าวิค่อเม่�อ อัตร์าแลกเปลี�ยนเพิ�มข้�น 1 

บาทต�อดอลลาร์์ จัะส�งผลให้การ์ส�งออกพลอยเพิ�มข้�น .0773   ล้านบาท 

ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกเคร่์�องปร์ะดับแท้ อย�างมีนัยสำาคัญค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิม

ภายในปร์ะเทศ กล�าวิค่อเม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ เพิ�มข้�น 1 พันล้านบาทจัะส�งผลให้การ์ส�งออก

เคร่์�องปร์ะดับแท้เพิ�มข้�น .0001 ล้านบาท 
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อภิปร�ยและสรุปผู้ลก�รศึกษ� 

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของ

ปร์ะเทศไทย ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิม

ภายในปร์ะเทศเพิ�มข้�น ส�งผลให้การ์ส�งออกเพิ�มข้�นด้วิย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ  หน้�งฤทัย เทียนกร์ะจั�าง 

(2558) กล�าวิค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศจัะมีผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของ

ปร์ะเทศไทย เน่�องจัากการ์ที�ผลิตมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศแสดงถ้งการ์เจัริ์ญเติบโตทางเศร์ษฐกิจั ดังนั�นหากก

มีการ์เจัริ์ญเติบโตย�อมทำาให้มีการ์พัฒินาอุตสาหกร์ร์มต�างๆตามมา ซ้ี�งทำาให้อุตสาหกร์ร์มอัญมณีและเคร่์�อง

ปร์ะดับมีการ์พัฒินาและมีศักยภาพในการ์แข�งขันกับปร์ะเทศอ่�นๆในต�ลาดโลก ส�งผลใหม�มีการ์ส�งออกได้มาก

ข้�น

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของ

ปร์ะเทศไทย ค่อ อัตร์าแลกเปลี�ยน ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ อัตร์าแลกเปลี�ยนมีผลต�อการ์ส�งออก

อัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับ ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ  พฤทธ์สร์ร์ค์ สุทธิไชยเมธี (2553) กล�าวิค่อ อัตร์าแลก

เปลี�ยนจัะมีผลต�อการ์ ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย เน่�องจัากอัตร์าแลกเปลี�ยนที�อ�อนตัวิ

จัะมีผลดีต�อการ์ส�งออก ทำาให้ผ้้บริ์โภคภายนอกปร์ะเทศมีกำาลังซ่ี�อสินค้าของปร์ะเทศไทย ทำาให้มีการ์ส�งออก

ไปมากข้�น

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อ การ์ ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ

ศ้กษาสถานการ์ณ์การ์ส�งออกของอุตสาหกร์ร์มอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย และศ้กษา ป้จัจััยที�

ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ในปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 

2563 ส�วินใหญ�มีแนวิโน้มเพิ�มข้�นยกเว้ินปี พ.ศ. 2563 เน่�องจัากมีสถานการ์ณ์ COVID-19 ส�วินใหญ�เป็นการ์

ส�งออกสินค้าปร์ะเภท เคร่์�องปร์ะดับแท้มากที�สุด ร์องลงมา ค่อ เพชร์ และพลอย ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยใน 

การ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปยังต�างปร์ะเทศ ได้แก� ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายใน

ปร์ะเทศ ดุลการ์ชำาร์ะเงิน และอัตร์าแลกเปลี�ยน มีข้อเสนอแนะดังนี�

1. ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�องปร์ะดับของปร์ะเทศไทย 

เม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศเพิ�มข้�นจัะส�งผลทำาให้ร์าคาเพิ�มข้�น ดังนั�นแนวิทางในการ์แก้ป้ญหาผลก

ร์ะทบที�เกิดจัากผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศที�ดีที�สุดค่อ การ์ใช้นโยบายทางการ์คลังแบบหดตัวิ ซ้ี�งการ์

ใช้จั�ายภาครั์ฐบาลที�ลดลง จัะทำาให้ไม�ขาดวิินัยทางการ์คลัง และยังสามาร์ถทำาให้ฐานะการ์คลังแบบขาดดุลไม�

มากไปกวิ�านี�ได้

2. อัตร์าแลกเปลี�ยนเป็นสาเหตุสำาคัญและปร์ะการ์หน้�งที�ส�งผลต�อการ์ส�งออกอัญมณีและเคร่์�อง

ปร์ะดับของปร์ะเทศไทยไปต�างปร์ะเทศ เม่�ออัตร์าแลกเปลี�ยนเพิ�มข้�นจัะทำาให้ร์าคาส้งข้�น ดังนั�นแนวิทาง

ที�ดีที�สุดในการ์แก้ไขป้ญหาผลกร์ะทบของอัตร์าแลกเปลี�ยนที�เกิดข้�น ค่อการ์ทำาสัญญาซ่ี�อขายเงินตร์าต�าง

ปร์ะเทศล�วิงหน้ากับธนาคาร์ ณ วัินที�กำาหนดไว้ิในอนาคตด้วิยอัตร์าแลกเปลี�ยนและจัำานวินเงินที�ได้ตกลงไว้ิ ณ 

ป้จัจุับัน ซ้ี�งวิิธีการ์นี�สามาร์ถป้องกันควิามเสี�ยงจัากการ์ขาดทุนหร่์อร์ายได้ที�ลดลงจัากควิามผันผวินของอัตร์า

แลกเปลี�ยนส�งผลให้การ์ดำาเนินธุร์กิจัมีแนวิทางที�ชัดเจัน และสามาร์ถรั์บม่อกับควิามเสี�ยงต�างๆ ที�จัะเกิดข้�น

ได้ในอนาคต
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ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รส่งออกสิ�งทอและเคำร่�องนุ่ำงห่มของประเทศไทย

Factors Influencing Thailand’s Textiles and Garments Exports 
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร์่�องนุ�มห�มของปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์

เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม และป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและ

เคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลร์ะหวิ�างปี พ.ศ. 2550 ถ้ง พ.ศ.2563 ใช้การ์วิิเคร์าะห์ Multiple 

regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี 2563 การ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�ง

ห�ม มีจัำานวินการ์ส�งออก 313,394.10 ล้านบาท ลดลงเป็น 188,581.60 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 95.24 แบ�ง

เป็นปร์ะเภท สิ�งทอจัาก 166,833.80 ล้านบาท ลดลงเป็น 108,850.00 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยร้์อยละ 29.99  

เคร่์�องนุ�งห�มจัาก 103,178.10 ล้านบาท ลดลงเป็น 48,075.30 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 29.41 และ ผ้าผ่น

และด้ายจัาก 43,382.20 ล้านบาท ลดลงเป็น 31,656.30 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 35.84 สำาหรั์บป้จัจััยที�

มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอ ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม ดุลการ์ค้า และสินค้าออก ส�วิน

เคร่์�องนุ�งห�ม ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม ดุลการ์ค้า และสินค้าออก และผ้าผ่นและด้าย ค่อ 

ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม และดุลการ์ค้า ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติ ร้์อยละ 90 เพ่�อให้

หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาครั์ฐและเอกชน ได้แก� สมาคมสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม หอการ์ค้าไทย กร์ะทร์วิง

พาณิชย์ เป็นต้น ได้นำาข้อม้ลจัากผลการ์ศ้กษาไปใช้ในการ์วิางแผนกำาหนดนโยบาย และกลยุทธ์เพ่�อการ์ขับ

เคล่�อนธุร์กิจัด้านอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มต�อไป

คำำ�สำ�คัำญ : ป้จัจััย, การ์ส�งออก, สิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม

Abstract

A Study of Factors Influencing Textile and Garment Exports of Thailand The  

objective of this study was to study the situation of textile and garment exports. and factors 

influencing the export of textiles and garments of Thailand Data were used between 2007 

and 2020. OLS Multiple regression analysis was used. The results showed that from 2007 to 

2020, textile and garment exports Exports amounted to 313,394.10 million baht, decreased 

to 188,581.60 million baht, or 95.24%, divided into textile types from 166,833.80 million 

baht, decreased to 108,850.00 million baht, or 29.99 percent, apparel from 103,178.10 
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million baht, decreased to 48,075.30. million baht, accounting for 29.41%, and fabrics and 

threads from 43,382.20 million baht, a decrease of 31,656.30 million baht or 35%. 84 The  

factors influencing textile exports are gross non-agricultural product, trade balance and 

exports, while garments are non-agricultural gross product, trade balance and exports, 

and fabrics and yarn are gross non-agricultural products, and Trade balance at a statistical  

confidence level of 90 percent so that relevant agencies, both public and private sectors, 

such as the Textile and Apparel Association, the Thai Chamber of Commerce, Ministry of 

Commerce, etc., can use the data from the study to use in policy planning. and strategies 

for driving business in the textile and garment industry.

Keywords: Factors, Export, Textiles and garments  

บัทนำำ�

อุตสาหกร์ร์มสิ�งทอไทย เป็นอุตสาหกร์ร์มที�มีควิามสำาคัญต�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภาคอุตสาหกร์ร์ม

ของปร์ะเทศ เน่�องจัากเป็น อุตสาหกร์ร์มขนาดใหญ�ที�มีอุตสาหกร์ร์มขนาดย�อยมาก ปร์ะกอบด้วิย 

อุตสาหกร์ร์มการ์ผลิตเส้นใยสังเคร์าะห์ อุตสาหกร์ร์มป้�นด้าย อุตสาหกร์ร์มทอผ้า อุตสาหกร์ร์มถักผ้า เส่�อผ้า

สำาเร็์จัร้์ปและเคหะสิ�งทอ เป็นสาขาการ์ผลิตที�มีการ์จ้ัางแร์งงานในปร์ะเทศ อุตสาหกร์ร์มสิ�งทอไทยเป็น

อุตสาหกร์ร์มที�เป่ดส้�ตลาดต�างปร์ะเทศค�อนข้างส้ง จ้ังได้รั์บผลกร์ะทบต�อการ์เปลี�ยนแปลงจัากป้จัจััยต�างๆ 

ได้แก� ควิามผันผวินทางเศร์ษฐกิจั การ์เปลี�ยนแปลงค�าเงิน อัตร์าดอกเบี�ย ร์าคาน้ามันดิบ ป้ญหาการ์เม่อง 

และภัยธร์ร์มชาติ เป็นต้น

อุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มของไทยมีกร์ะบวินการ์ผลิตที�คร์บวิงจัร์ เป็นอุตสาหกร์ร์มที�มี

ควิามแข็งแกร์�งและมีควิามได้เปรี์ยบทางการ์ค้า การ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มเป็นสินค้า

ที�สร้์างร์ายได้ให้กับปร์ะเทศเป็นอันดับต้นๆ โดยจัะเห็นได้จัากสถิติสินค้ากร์ะทร์วิงพาณิชย์ การ์ส�งออก

อุตสาหกร์ร์มสิ�งและเคร่์�องนุ�มห�มที�สำาคัญได้แก� สิ�งทอ เคร่์�องนุ�มห�ม ผ้าผ่นและด้าย โดยข้อม้ลปี 2563 ( 

ม.ค.-ต.ค.63) ร์ะบุวิ�ามีการ์ส�งออกโดยทำาร์ายได้ให้กับปร์ะเทศ เช�น สิ�งทอ 108,850.0 ล้านบาท เคร่์�องนุ�มห�ม 

48,075.3 ล้านบาท ผ้าผ่นและด้าย 31,656.3 ล้านบาท  เป็นต้น

จัากเหตุผลที�กล�าวิมาข้างต้น ดังนั�นจ้ังศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�อง

นุ�งห�มของปร์ะเทศไทย โดยปร์ะเภทของสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มแบ�งเป็น สิ�งทอ เคร่์�องนุ�งห�ม ผ้าผ่นและ

ด้าย เพ่�อให้หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาครั์ฐและเอกชน ได้แก� สมาคมสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม หอการ์ค้าไทย 

กร์ะทร์วิงพาณิชย์ เป็นต้น ได้นำาข้อม้ลจัากผลการ์ศ้กษาไปใช้ในการ์วิางแผนกำาหนดนโยบาย และกลยุทธ์เพ่�อ

การ์ขับเคล่�อนธุร์กิจัด้านอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มต�อไป

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย 

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย
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ประโยชุน์ำท่�ได�รับั 

1. เพ่�อให้ขับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัด้านอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�ม

2. เพ่�อให้ภาครั์ฐมีการ์ส�งเสริ์มธุร์กิจั SME สาขาอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม ให้มีการ์ขับ

เคล่�อนไปในทิศทางเดียวิกัน

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

สิ�งทอ เป็นคำาที�มีควิามหมายอย�างกว้ิางๆ หมายถ้ง เส้นใย เส้นด้าย ผ้า ร์วิมทั�งผลิตภัณฑ์ิที�ทำาจัาก 

เส้นใย เส้นด้าย หร่์อผ้า คำาวิ�า สิ�งทอ ในควิามหมายเดิม จัะเจัาะจังเฉิพาะผ้าทอเท�านั�น แต�เน่�องจัากโลกของ

เร์าเปลี�ยนไป ในป้จัจุับันจ้ังมีการ์ขยายควิามหมายให้กว้ิางข้�น ร์วิมไปถ้ง เส้นใย ด้าย ผ่นผ้า หร่์อวัิสดุที�เกิด

จัาก เส้นใย เส้นด้าย หร่์อผ่นผ้าด้วิย สิ�งทอจััดเป็นป้จัจััยขั�นพ่�นฐานซ้ี�งมีควิามสำาคัญเป็นอย�างยิ�งต�อการ์ดำาร์ง

ชีวิิตของมนุษย์ ไม�วิ�าจัะเป็นการ์ทำาเคร่์�องนุ�งห�มเพ่�อให้ควิามอบอุ�นแก�ร์�างกาย ร์วิมไปถ้งการ์ออกแบบเพ่�อให้

เกิดควิามสวิยงาม เร์าจัะเห็นได้วิ�าผลิตภัณฑ์ิสิ�งทอจ้ังมีควิามสำาคัญอย�างมาก ทั�งในเร่์�องของพ่�นฐานร์วิมทั�งใน

เชิงพาณิชย์

อุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มมีควิามสำาคัญต�อการ์พัฒินาเศร์ฐกิจัของไทย มีสัดส�วินม้ลค�า

เพิ�มต�อการ์ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศเป็นอันดับ 4 ร์องจัากอุตสาหกร์ร์มอาหาร์และเคร่์�องด่�ม 

อุตสาหกร์ร์มเคร่์�องจัักร์สำานักงาน และอุตสาหกร์ร์มยานยนต์ ตามลำาดับ คิดเป็นม้ลค�า 245 พันล้านบาท หร่์อ 

ร้์อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมทั�งปร์ะเทศ โดยม้ลค�า GDP ขยายตัวิเพิ�มข้�น ร้์อยละ 3 ร์ะหวิ�างปี 2550-

2554 มีม้ลค�าการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มเฉิลี�ยปร์ะมาณ 150,000 ล้านบาทต�อปี เป็นอุตสาหกร์ร์มที�มี

ควิามสำาคัญต�อร์ะบบเศร์ษฐกิจัของไทยส้ง

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง 

แกมกาญจัน์  เหล่องวิิรุ์จัน์กล (2553) ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ส�งออกกุ้งสดแช�เย็นแช�แข็งของ

ปร์ะเทศไทยไปยังปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กา ญี�ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยการ์ศ้กษาใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิ มีร์ายปีโดยแบ�ง

เป็น ปร์ะเทศสหรั์ฐอเมริ์กาศ้กษาในช�วิงปี  พ.ศ.2533- 2552 ปร์ะเทศญี�ปุ่นศ้กษาในช�วิงปี  พ.ศ. 2537 - 

2552 และปร์ะเทศเกาหลีใต้ศ้กษาในช�วิงปี  พ.ศ.2539 - 2552 ใช้การ์วิิเคร์าะห์แบบสมการ์ถดถอยเชิงซ้ีอน 

(Multiple Regression) ด้วิยวิิธีกำาลงสองน้อยที�สุด (Ordinary least square : OLS) ผลการ์ศ้กษาพบ

วิ�า ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ส�งออกกุ้งสดแช�เย็นแช�แข็งของปร์ะเทศไทย ได้แก� ม้ลค�าผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายใน

ปร์ะเทศของปร์ะเทศที�ส�งออก จัำานวินปร์ะชากร์ของปร์ะเทศที�ส�งออก และร์าคาส�งออกกุ้งสดแช�เย็นแช�แข็ง

เกียร์ติศักดิ� ผดุงเสรี์วิิทย์ (2553) ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลต�อปริ์มาณการ์ส�งออกยางพาร์าของ

ปร์ะเทศไทยโดยใช้ข้อม้ลร์ายเด่อนตั�งแต�เด่อนมกร์าคม พ.ศ. 2543-ธันวิาคม พ.ศ. 2552 ป้จัจััยที�นำามาศ้กษา 

ได้แก� ร์าคายางพาร์าส�งออกของปร์ะเทศไทย อัตร์าแลกเปลี�ยนเงินบาทต�อเงินดอลลาร์์สหรั์ฐอเมริ์กา ดัชนี

ผลผลิตพ่ชผลยางพาร์า อัตร์าเงินเฟ้ีอ อัตร์าดอกเบี�ยเงินให้ก้้ย่มของเกษตร์กร์ โดยใช้วิิธีการ์สร้์างสมการ์

ถดถอยเชิงซ้ีอน (Multiple Regressions) ด้วิยวิิธีกำาลังสองน้อยที�สุด (Ordinary Lease Squares) ในการ์

ปร์ะมาณค�าสัมปร์ะสิทธิ�ของควิามสัมพันธ์ในแบบจัำาลอง ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยที�มีผลต�อปริ์มาณการ์

ส�งออกยางพาร์าของปร์ะเทศไทยอย�างมีนัยทางสถิติที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�นร้์อยละ 99 ค่อ ดัชนีผลผลิตพ่ชผล



56

ยางพาร์าโดยควิามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวิกันและตร์งตามสมมติฐาน

กษมา สิงห์งาม (2561) ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยภายในและภายนอกปร์ะเทศที�มีผลต�อม้ลค�าการ์ส�งออก 

เคร่์�องสำาอางไปยังปร์ะเทศฟ่ีลิปป่นส์ โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิร์ายปี ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2546-พ.ศ.2560 ร์วิม 15 ปี 

ใช้การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลด้วิยเคร่์�องม่อทางเศร์ษฐมิติแบบสมการ์ถดถอยพหุเชิงซ้ีอนและใช้วิิธีการ์ปร์ะมาณค�า

สัมปร์ะสิทธิ�แบบกำาลังสองน้อยที�สุด (Ordinary Least Square-OLS) ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยในแบบ

จัำาลองนี�สามาร์ถอธิบายการ์เปลี�ยนแปลงม้ลค�าการ์ส�งออกเคร่์�องสำาอางไปยังปร์ะเทศฟ่ีลิปป่นส์ได้ร้์อย

ละ 93.12 ทั�งนี�ป้จัจััยที�มีผลมากที�สุดได้แก� อัตร์าแลกเปลี�ยนเงินตร์าต�างปร์ะเทศ ร์องลงมาค่อ ผลิตภัณฑ์ิ

มวิลร์วิมของปร์ะเทศฟ่ีลิปป่นส์ และร์าคาส�งออก F.O.B. เคร่์�องสำาอาง ข้อสรุ์ปของการ์วิิจััยครั์�งนี�เสนอแนะ

ให้ภาครั์ฐ กลุ�มนักวิิชาการ์ กลุ�มผ้้ปร์ะกอบการ์ผลิตเคร่์�องสำาอาง ผ้้ส�งออก ร์วิมถ้งบุคคลผ้้เกี�ยวิข้องในทุก

กร์ะบวินการ์ ร์�วิมกันกำาหนดนโยบายควิบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ ร์วิมถ้งสนับสนุนให้มีการ์วิิจััยและพัฒินา

ผลิตภัณฑ์ิให้มีควิามหลากหลาย สามาร์ถสร้์างเอกลักษณ์ให้ตร์าสินค้าเพ่�อสร้์างควิามได้เปรี์ยบและคร์อง

ส�วินแบ�งทางตลาดเพิ�มข้�น

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�ร

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร์่�องนุ�งห�มของ

ปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต�ปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี 

2563 ร์วิมเป็นร์ะยะเวิลา 14 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม SPSS ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสมการ์ถดถอยเชิงซ้ีอน (Mul-

tiple regression) เน่�องจัากข้อม้ลที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์เป็นตัวิแปร์เชิง จัากการ์ศ้กษาทฤษฎีและงานวิิจััยที�

เกี�ยวิข้องสามาร์ถเขียนร้์ปสมการ์ได้ดังนี�

แบบจัำาลอง : Yi   = β0 + β1 GDP + β2 EXR + β3 BT + β4 EX + β5 BP + ε

โดยกำ�หนำดให�

Y ค่อ ม้ลค�าการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย (หน�วิย: ล้านบาท)

i ค่อ สิ�งทอ เคร่์�องนุ�งห�ม ผ้าผ่นและด้าย

GDP ค่อ  ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วินอกภาคเกษตร์กร์ร์ม (หน�วิย: พันล้านบาท) 

  มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

EXR ค่อ อัตร์าแลกเปลี�ยน (หน�วิย: บาทต�อ 1 ดอลลาร์์สหรั์ฐฯ)

  มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

BT ค่อ ดุลการ์ค้า (หน�วิย: พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

EX ค่อ สินค้าออก (หน�วิย: พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

BP ค่อ ดุลบัญชีเดินสะพัด (หน�วิย: พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน



57

ผู้ลก�รศึกษ�

สถานการ์ณ์การ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มของปร์ะเทศไทย โดยปร์ะกอบด้วิยการ์ส�งออก 3 

ปร์ะเภท ค่อ สิ�งทอ เคร่์�องนุ�งห�ม ผ้าผ่นและด้าย จัากตาร์างที� 1 พบวิ�า การ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอ ในปี 

พ.ศ. 2550 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกสิ�งทอได้ 166,833.80 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทย

ได้มีการ์ส�งออกสิ�งทอได้ 108,850.00 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกสิ�งทอมากที�สุดในปี 

พ.ศ. 2553 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2552 เท�ากับร้์อยละ 8.80 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์ส�งออกสิ�งทอมากที�

มากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2563 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -29.99

การ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�ม ใน ปี พ.ศ. 2550 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มได้ 103,178.10 

ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มได้ 48,075.30 ล้านบาท โดยมีร้์อย

ละการ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2556 เท�ากับร้์อยละ 

5.74 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2563 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 

เท�ากับร้์อยละ -29.41

การ์ส�งออกผ้าผ่นและด้าย ใน ปี พ.ศ. 2550 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกผ้าผ่นและด้ายได้ 

43,382.20 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถส�งออกผ้าผ่นและด้ายได้ 31,656.30 ล้าน

บาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกผ้าผ่นและด้ายมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2553 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 

2552 เท�ากับร้์อยละ 23.67และร้์อยละการ์ลดลงของการ์ส�งออกผ้าผ่นและด้ายมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2563 ซ้ี�ง

ลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -35.84

เม่�อร์วิมการ์ส�งออกทุกปร์ะเภท ปี พ.ศ. 2550 ปร์ะเทศไทยมีการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทได้ 313,394.10 

ล้านบาท และในปีพ.ศ. 2563 ปร์ะเทศไทยมีการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทได้ 188,581.60 ล้านบาท โดยมีร้์อยละ

การ์เพิ�มข้�นของการ์ส�งออกเม่�อร์วิมการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2553 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2552 

เท�ากับร้์อยละ 32.04 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์ส�งออกเม่�อร์วิมการ์ส�งออกทุกปร์ะเภทที�มากที�สุดค่อปี 

พ.ศ. 2563 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -95.24 
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ต�ร�งท่� 1 การ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มของปร์ะเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2563 

ปี
ม้ลค่ำ�ก�รส่งออก(หน่ำวิย: ล��นำบั�ท) 

สิ�งทอ เคำร่�องนุ่ำงห่ม ผู้��ผู่้นำและด��ย รวิม

2550 166,833.80 103,178.10 43,382.20 313,394.10

2551 162,724.20 99,524.60 42,379.10 304,627.90

2552 144,270.60 85,367.70 41,172.70 270,811.00

2553 156,970.60 85,000.10 50,918.60 292,889.30

2554 161,303.80 80,616.20 54,150.10 296,070.10

2555 145,297.10 73,673.30 48,400.20 267,370.60

2556 152,819.50 71,425.00 54,116.20 278,360.70

2557 164,447.70 75,528.30 58,412.70 298,388.70

2558 160,542.20 74,281.10 55,345.20 290,168.50

2559 157,814.10 71,462.90 54,003.40 283,280.40

2560 159,295.60 67,058.50 54,491.50 280,845.60

2561 165,952.30 67,452.50 53,822.00 287,226.80

2562 155,470.40 68,106.50 49,339.70 272,916.60

2563 108,850.00 48,075.30 31,656.30 188,581.60

ที�มา: กร์ะทร์วิงพาณิชย์, 2563

- ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย

การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity ตัวิแปร์อิสร์ะทุกตัวิเป็นอิสร์ะต�อกัน เน่�องจัากค�า ควิาม

สัมพันธ์ของตัวิแปร์อิสร์ะมีค�าน้อยกวิ�า 0.8 และการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity  ด้วิยวิิธีการ์ Vari-

ance Inflation Factor (VIF) หากตัวิแปร์อิสร์ะมีค�าสถิติ VIF น้อยกวิ�า 10 จัะไม�เกิดป้ญหา Multicol-

linearity ยกเว้ินค�าของดุลบัญชีเดินสะพัด มีค�าเท�ากับ 10.31 ซ้ี�งเกิดป้ญหาจ้ังต้องตัดออกจัากสมการ์ และ

การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Autocorrelation สามาร์ถด้ได้จัากค�า Durbin-Watson (D.W.) ซ้ีงพบวิ�าสมการ์ของ

สิ�งทอ เคร่์�องนุ�งห�ม ผ้าผ่นและด้าย ไม�เกิดป้ญหา เน่�องจัากค�าของ Durbin-Watson (D.W.) มีค�าอย้�ร์ะหวิ�าง 

dL และ dU ซ้ี�งมีค�าดังนี� 2.139288 , 2.307761 และ 1.369109 
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ต�ร�งท่� 2 ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย

ตัวิแปรอิสระ

ม้ลค่ำ�ส่งออก (ล��นำบั�ท)

สิ�งทอ เคำร่�องนุ่ำงห่ม ผู้��ผู่้นำและด��ย

β Sig β Sig β Sig

GDP .0000974 0.014** .0000993 0.028** .0001035 0.090*

EXR .0122087 0.546 -.0071108 0.766 .0296044 0.395

BT -.0206052 0.006** -.0281015 0.003** -.0285229 0.018**

EX -.003077 0.055** -.0078181 0.001*** -.0004981 0.838

ค�าคงที� 11.50391 0.000 12.45286 0.000 9.243251 0.000

ค�าสถิติ

R2 0.7503 0.8806 0.6861

Adj R2 0.6393 0.8275 0.5466

D.W. 2.139288 2.307761 1.369109

F-Statistic 6.76** 16.59** 4.92**

หมายเหตุ *, ** ,*** ค่อ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลกับตัวิแปร์ตามที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.1, 0.05 และ 0.001

จัากตาร์างที� 2 ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอ ใช้สถิติ Multiple regression ในการ์วิิเคร์าะห์

ผล พบวิ�ามีค�า R2 เท�ากับ 0.7503 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�ง

ทอคิดเป็นร์้อยละ 75 โดยมีค�า Significant ที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยห

น้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ซี้�งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไวิ้ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�ง

ทอ ค่อ ผลิตภัณฑิ์มวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ .0000974 กล�าวิค่อเม่�อผลิตภัณฑิ์

มวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม เปลี�ยนแปลงไป 1 พันล้านบาทจัะส�งผลให้การ์ส�งออกสิ�งทอเปลี�ยนแปลง 

.0000974 ล้านบาท ในทิศทางเดียวิกัน และ ดุลการ์การ์ค้า มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -.0206052 กล�าวิค่อเม่�อ 

ดุลการ์การ์ค้าเปลี�ยนแปลง 1 ล้านบาท จัะส�งผลให้การ์ส�งออกสิ�งทอเปลี�ยนแปลง -.0206052 ล้านบาท ใน

ทิศทางตร์งกันข้าม และสินค้าออก มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -.003077 กล�าวิค่อเม่�อ สินค้าออกเปลี�ยนแปลง 

1 ล้านบาท จัะส�งผลให้สินค้าออกเปลี�ยนแปลง -.003077 ล้านบาท ในทิศทางตร์งกันข้าม

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�ม ใช้สถิติ Multiple regression ในการ์วิิเคร์าะห์ผล พบ

วิ�ามีค�า R2 เท�ากับ 0.8806 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์การ์ส�ง

ออกเคร่์�องนุ�งห�ม คิดเป็นร้์อยละ 88 โดยมีค�า Significant ที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์

อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ซ้ี�งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลต�อ

การ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�ม ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ .0000993 

กล�าวิค่อเม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม เปลี�ยนแปลงไป 1 พันล้านบาทจัะส�งผลให้การ์ส�งออก

เปลี�ยนแปลง .0000993 ล้านบาท ในทิศทางเดียวิกัน และดุลการ์การ์ค้า มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -.0281015 

กล�าวิค่อเม่�อ ดุลการ์การ์ค้าเปลี�ยนแปลง 1 ล้านบาท จัะส�งผลให้การ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มเปลี�ยนแปลง 

-.0281015 ล้านบาท ในทิศทางตร์งกันข้าม และ สินค้าออกมีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -.0078181 กล�าวิค่อเม่�อ 

กล�าวิค่อเม่�อสินค้าออกเปลี�ยนแปลง 1 ล้านบาท จัะส�งผลให้สินค้าออกเปลี�ยนแปลง -.0078181 ล้านบาท ใน

ทิศทางตร์งกัน
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ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออก ผ้าผ่นและด้าย ใช้สถิติ Multiple regression ในการ์วิิเคร์าะห์ผล 

พบวิ�ามีค�า R2 เท�ากับ 0.6861 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์การ์ส�ง

ออกผ้าผ่นและด้าย คิดเป็นร้์อยละ 68 โดยมีค�า Significant ที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์

อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ซ้ี�งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลต�อ

การ์ส�งออกผ้าผ่นและด้าย ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ .0001035 

กล�าวิค่อเม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม เปลี�ยนแปลงไป 1 พันล้านบาทจัะส�งผลให้การ์ส�งออก

เปลี�ยนแปลง .0001035 ล้านบาท ในทิศทางเดียวิกัน และดุลการ์การ์ค้ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -.0285229 

กล�าวิค่อเม่�อ ดุลการ์การ์ค้าเปลี�ยนแปลง 1 ล้านบาท จัะส�งผลให้การ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มเปลี�ยนแปลง 

-.0285229 ล้านบาท ในทิศทางตร์งกันข้าม 

สรุปและอภิปร�ยผู้ลก�รศึกษ�

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มของปร์ะเทศไทย โดยแบ�งปร์ะเภท

เป็น สิ�งทอ เคร่์�องนุ�งห�ม และ ผ้าผ่นและด้าย ในการ์วิิเคร์าะห์ใช้ข้อม้ลร์ายปีร์ะหวิ�าง พ.ศ. 2550 ถ้ง ปี พ.ศ. 

2563 มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย และป้จัจััย

ที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาสามาร์ถนำามาเสนอเพ่�อเป็น

ปร์ะโยชน์ต�อภาครั์ฐและองค์กร์ต�างๆที�เกี�ยวิข้องได้แก� กร์ะทร์วิงพาณิชย์ เพ่�อให้ขับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัด้าน

อุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�ม ให้นำาไปใช้ในการ์กำาหนดนโยบาย และมาตร์การ์ในการ์แก้ไขป้ญหา

การ์ส�งออกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการ์ณ์ที�เกิดข้�น ซ้ี�งได้ทำาการ์ศ้กษาจัากเอกสาร์ ทฤษฎี และ

งานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง ร์วิมทั�งงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องและสอดคล้องกับการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มของ

ปร์ะเทศไทย เพ่�อใช้เป็นส�วินปร์ะกอบในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลและการ์สร้์างแบบจัำาลองต�างๆ ที�คาดวิ�าจัะผลก

ร์ะทบต�อการ์ส�งออก ซ้ี�งจัะนำาข้อม้ลที�ได้ทำาการ์ศ้กษามาใช้เป็นพ่�นฐานในการ์วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ส�ง

ออก และการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) และใช้การ์วิิเคร์าะห์แบบ Multiple regres-

sion ซ้ี�งจัากผลการ์วิิเคร์าะห์มีดังนี�

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี 2563 การ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม มี

จัำานวินการ์ส�งออก 313,394.10 ล้านบาท ลดลงเป็น 188,581.60 ล้านบาท จัำานวินการ์ส�งออกสิ�งทอจัาก 

166,833.80 ล้านบาท ลดลงเป็น 108,850.00 ล้านบาท จัำานวินการ์ส�งออกเคร่์�องนุ�งห�มจัาก 103,178.10 

ล้านบาท ลดลงเป็น 48,075.30 ล้านบาท และ จัำานวินการ์ส�งออกผ้าผ่นและด้ายจัาก 43,382.20 ล้าน

บาท ลดลงเป็น 31,656.30 ล้านบาท ซ้ี�งจัะเห็นวิ�าส�วินใหญ�จัะเป็นการ์ส�งออกในร้์ปของสิ�งทอ ร์องลงมาค่อ 

เคร่์�องนุ�งห�ม และ ผ้าผ่นและด้าย ตามลำาดับ โดยมีทิศทางในการ์ส�งออกลดลงในทุกปร์ะเภทอาจัเน่�องมาจัาก

อุตสาหกร์ร์มดังกล�าวิในตลาดโลกมีค้�แข�งเพิ�มข้�น และจัากการ์ที�ปร์ะเทศไทยมีนโยบายด้านอัตร์าค�าจ้ัางที�

เพิ�มข้�นซ้ี�งเป็นต้นทุนสำาคัญของอุตสาหกร์ร์มนี� ทำาให้ร์าคาสินค้าจัากไทยแพงข้�นจ้ังทำาให้เสียเปรี์ยบด้านการ์

แข�งขันในตลาดโลก
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สำาหรั์บผลการ์วิิเคร์าะห์ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ส�งออก ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์ม 

ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐาน นั�นค่อ เม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาคเกษตร์กร์ร์มเพิ�มข้�น ส�งผลให้การ์ส�งออกเพิ�ม

ข้�นด้วิย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ แกมกาญจัน์  เหล่องวิิรุ์จัน์กล (2553) และกษมา สิงห์งาม  (2561) 

กล�าวิค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมเพิ�มข้�นหร่์อลดลงจัะมีผลต�อการ์ส�งออกไปต�างปร์ะเทศ ตัวิแปร์ด้านดุลการ์ค้า ซ้ี�ง

เป็นไปตามสมมติฐาน นั�นค่อ ดุลการ์ค้าเพิ�มข้�น ส�งผลให้การ์ส�งออกเพิ�มข้�นด้วิย อาจัเน่�องมากจัากดุลการ์ค้า

แสดงถ้งภาพร์วิมในการ์ส�งออกส�งสินค้าไปยังต�างปร์ะเทศ หากดุลการ์ค้าดีจัะทำาให้การ์ส�งออกในสินค้าต�างๆ

ดีไปด้วิย ดังนั�นดุลการ์ค้าจ้ังมีผลต�อการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มของปร์ะเทศไทย 

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

การ์ศ้กษาป้จัจััยการ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�มห�มในต�างปร์ะเทศวัิตถุปร์ะสงค์ เพ่�อ

ศ้กษาวิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอในต�างปร์ะเทศ และศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อ

การ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอในต�างปร์ะเทศ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า จัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี 2563 การ์ส�งออก

อุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม แบ�งเป็น สิ�งทอ เคร่์�องนุ�งห�ม ผ้าผ่นและด้ายมีแนวิโน้มลดลงโดยตลอด 

สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อจัำานวินการ์ส�งออกสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�ม ได้แก� ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมนอกภาค

เกษตร์กร์ร์ม ดุลการ์ค้า และสินค้าออก มีข้อเสนอแนะ ดังนี�

1. การ์ส�งออกอุตสาหกร์ร์มสิ�งทอและเคร่์�องนุ�งห�มภายในปร์ะเทศไทยมีแนวิโน้มที�จัะลดลงในทุกๆปี 

และในป้จัจุับันที�ทำาให้ปร์ะเทศไทยปร์ะสบป้ญหาการ์ส�งออกจัากโร์คร์ะบาด COVID-19 ที�ทำาให้การ์ส�งออก

ของปร์ะเทศไทยลดลงเป็นอย�างมาก ดังนั�นรั์ฐบาลควิร์ส�งเสริ์มการ์ยาฆ่�าเช่�อ COVID-19 ลงไปในผลิตภัณฑ์ิ

สิ�งทอเพ่�อป้องกันและฆ่�าเช่�อทำาให้มีควิามน�าเช่�อถ่อให้กับการ์ส�งออก

2. ดุลการ์ค้าเป็นสาเหตุสำาคัญปร์ะการ์หน้�งที�ส�งผลต�อการ์ส�งออก เม่�อมีนโยบายการ์กีดกันทาง

ทางการ์ค้า จัะทำาให้ดุลการ์ค้าในปร์ะเทศขาดดุล เน่�องจัากไม�สามาร์ถส�งออกสินค้าได้ ดังนั�น ทางรั์ฐบาลจ้ัง

ต้องทำาสนธิสัญญากับปร์ะเทศต�างๆ และพัฒินาสินค้าให้ได้มาตร์ฐานเพ่�อลดการ์กีดกันทางการ์ค้า
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บัทคัำดย่อ 

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ โดยเก็บร์วิบร์วิม

ข้อม้ลอนุกร์มเวิลาเป็นร์ายเด่อน ตั�งแต�มกร์าคม ค.ศ.2020 ถ้ง ธันวิาคม ค.ศ.2021 และได้ใช้สมการ์ถดถอย 

เชิงพหุค้ณเพ่�อวิิเคร์าะห์ข้อม้ลดังกล�าวิ ผลการ์ทดสอบสมมติฐาน พบวิ�า ร์าคาบิทคอยน์ และดัชนีร์าคา 

ผ้้บริ์โภคมีผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ ณ ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01

คำำ�สำ�คัำญ: ปริ์มาณการ์ลงทุน, บิทคอยน์

Abstract 

The objective of this research was to study factors affecting the Quantity of Bitcoin 

Investment. The time series data were collected from the monthly data from January 

2020 to December 2021 by using the Multiple Regression Analysis. The result of hypothesis  

testing found that price of bitcoin and consumer price index affected the Quantity of Bitcoin 

Investment with a statistically significant level of 0.01

Keywords: Quantity of investment, Bitcion
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บัทนำำ� 

ป้จัจุับันสกุลเงินดิจิัทัล (Cryptocurrency) ได้รั์บควิามนิยมในการ์ใช้เป็นส่�อกลาง ในการ์แลกเปลี�ยน

และเก็งกำาไร์มากข้�นเร่์�อยๆ โดยเฉิพาะสกุลเงินบิทคอยน์ (Bitcoin) อีเธอร์์เรี์ยม (Ethereum) เหรี์ยญมีม 

(Meme Coin) ทั�งนี�เพร์าะสกุลเงินดิจิัทัลเป็นการ์ทำางานแบบกร์ะจัายศ้นย์ (decentralize)ไม�มีหน�วิยงาน

กลางทำาหน้าที�ควิบคุมเหม่อนกับการ์ทำาธุร์กร์ร์ม ทางการ์เงินแบบเดิม แต�เป็นการ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�านเทคโนโลยี 

บล็อกเชน (Blockchain) จ้ังทำาให้การ์ทำาธุร์กร์ร์มทางการ์เงินมี ต้นทุนลดลง และมีควิามโปร์�งใส ควิามน�าเช่�อ

ถ่อ ร์วิมทั�งมีควิามปลอดภัยในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลต�างๆ อย�างไร์ก็ตาม ธนาคาร์กลาง ของหลายๆ ปร์ะเทศ

ก็ยังไม�ยอมรั์บให้นำาสกุลเงินดิจิัทัลมาใช้ให้ถ้กต้องตามกฎหมาย อย�างไร์ก็ตาม นักลงทุนคาดการ์ณ์วิ�าสกุล

เงินดิจิัทัลจัะได้การ์ยอมรั์บจัากผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัในการ์ชำาร์ะค�าสินค้าและบริ์การ์มากข้�นเร่์�อยๆ เน่�องจัาก

เป็นการ์ทำาธุร์กร์ร์มที�ไม�ต้องผ�านตัวิกลางและสามาร์ถดำาเนินการ์ได้ร์วิดเร็์วิ ร์วิมทั�งสามาร์ถ ลดค�าธร์ร์มเนียม

ได้ จ้ังทำาให้นักลงทุนมีควิามต้องการ์ถ่อเงินสกุลดิจิัทัลมากข้�น เพร์าะสกุลเงินดิจิัทัล สามาร์ถ ให้ผลตอบแทน

จัากการ์เก็งกำาไร์ได้ค�อนข้างมาก แต�การ์ลงทุนปร์ะเภทนี�ก็มีควิามเสี�ยงเช�นกัน ดังนั�นนักลงทุนจ้ังควิร์ศ้กษา

ข้อม้ลอย�างร์อบคอบ

ในบร์ร์ดาสกุลเงินดิจิัทัลดังกล�าวิข้างต้น บิทคอยน์ถ่อวิ�าเป็นสกุลเงินที�ได้รั์บควิามสนใจั แพร์�หลาย

มากที�สุด เน่�องจัากเป็นเงินดิจัิทัลแร์กเริ์�มที�นำามาใช้เป็นส่�อกลางในการ์แลกเปลี�ยน และแนวิโน้มม้ลค�าเพิ�ม

มากข้�น ดังนั�นผ้้วิิจััยจ้ังสนใจัศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ เพ่�อเป็นแนวิทางในการ์

วิางแผนการ์ลงทุนบิทคอยน์ของนักลงทุนต�อไป

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนในบิทคอยน์ 

สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

ร์าคาบิทคอยน์ ร์าคานำ�ามันดิบเบร์นท์ ร์าคาทองคำาแท�ง ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค อัตร์าดอกเบี�ยนโยบาย 

ดัชนี S&P 500 น�าจัะส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์



65

กรอบัแนำวิคิำด

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

1. หลักก�รทำ�ง�นำของบิัทคำอยน์ำ

หลักการ์ทำาธุร์กร์ร์มแลกเปลี�ยนซ่ี�อขายของบิทคอยน์นั�นเปรี์ยบเสม่อนการ์โอนเงินทั�วิไปที�สามาร์ถ 

โอนแลกเปลี�ยนกันได้ทั�วิโลก แต�จัะต�างกันตร์งที�การ์ทำาธุร์กร์ร์มโอนเงินทั�วิๆ ไป จัะต้องทำาธุร์กร์ร์มผ�าน

ตัวิกลาง เช�น ธนาคาร์ แต�การ์ทำาธุร์กร์ร์มแลกเปลี�ยนซ่ี�อขายบิทคอยน์นั�น จัะทำางานผ�านเน็ตเวิิร์์คบิทคอย

น์ ที�เรี์ยกวิ�า บล็อกเชน โดยภายในบล็อกเชน ปร์ะกอบไปด้วิยผ้้ตร์วิจัสอบบัญชีจัำานวินมาก เม่�อเกิดการ์แลก

เปลี�ยน บิทคอยน์ข้�นในร์ะบบผ้้ตร์วิจัสอบบัญชีจัะทำาหน้าที�ตร์วิจัสอบธุร์กร์ร์มและบันท้กธุร์กร์ร์มลงในบล็อก

ตัวิเอง จัากนั�นจัะกร์ะจัายข้อม้ลธุร์กร์ร์มนั�น (Decentralized) เพ่�อเป็นสำาเนาของฐานข้อม้ลไปยังผ้้ตร์วิจั

สอบบัญชี ที�เหล่อในร์ะบบทั�งหมด ผ้้ตร์วิจัสอบบัญชีทุกร์าย บนร์ะบบจัะถ่อข้อม้ลการ์ทำาธุร์กร์ร์มชุดเดียวิกัน

ที�แสดง ร์ายละเอียดข้อม้ลธุร์กร์ร์มของบิทคอยน์นั�น ตั�งแต�ร์ายการ์แร์กจันถ้งร์ายการ์สุดท้าย ซ้ี�งถ้ามีใคร์จัะ

สร้์าง ธุร์กร์ร์มปลอมข้�นมาก็จัะไม�สามาร์ถทำาได้ เพร์าะจัะขัดแย้งกับข้อม้ลในร์ะบบที�อย้�กับผ้้ตร์วิจัสอบร์า

ยอ่�นๆ ที�เก็บสำาเนาไว้ิ ข้อม้ลจ้ังมีควิามปลอดภัย ผ้้ทำาธุร์กร์ร์มสามาร์ถมั�นใจัได้วิ�าข้อม้ลจัะไม�ถ้กแก้ไขร์ะหวิ�าง

ทาง โดยบุคคลใดบุคคลหน้�ง ดังนั�น ธุร์กร์ร์มที�ทำาข้�นบนเน็ตเวิิร์์คจ้ังมีควิามถ้กต้อง ปลอมแปลงได้ยาก และมี

เสถียร์ภาพ นอกจัากนั�นการ์ทำาธุร์กร์ร์มแลกเปลี�ยนซ่ี�อขายบิทคอยน์บนบล็อกเชนจัะไม�มีการ์เป่ดเผยปร์ะวัิติ

ข้อม้ลส�วินตัวิของผ้้ทำาธุร์กร์ร์มเพร์าะการ์ทำาธุร์กร์ร์มทั�งหมดจัะทำาผ�านร์ะบบอินเทอร์์เน็ต โดยผ้้ทำาร์ายการ์จัะ

ใช้เพียงบัญชีบิทคอยน์ เพ่�อทำาธุร์กร์ร์มเท�านั�น (สยุมรั์ตน์ มาร์ะเนตร์, 2561)
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2. แนำวิคิำดและทฤษฎ่ท่�เก่�ยวิข�อง

2.1 กฎอุปสงค์และกฎอุปทาน (Demand and Supply Law) 

กฎอุปสงค์ กล�าวิวิ�า ปริ์มาณควิามต้องการ์ซ่ี�อสินค้า (quantity demanded) มีควิามสัมพันธ์ใน

ทิศทางลบกับร์าคาสินค้าชนิดนั�น (กำาหนดให้ป้จัจััยอ่�นๆ คงที�) ส�วินกฎอุปทาน กล�าวิวิ�า ปริ์มาณสินค้า ที�

ต้องการ์ขาย (quantity supplied) มีควิามสัมพันธ์ในทางบวิกกับร์าคาสินค้าชนิดนั�น (กำาหนดให้ป้จัจััยอ่�นๆ 

คงที�) โดยร์าคาซ่ี�อขายสินค้าใดๆ ถ้กกำาหนดจัากอุปสงค์และอุปทานของสินค้านั�นๆ (วัินรั์กษ์ มิ�งมณีนาคิน, 

2556)

2.2 แนวิคิดการ์ลงทุน

จุัดปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน  ผ้้ลงทุนมี จุัดปร์ะสงค์เ พ่�อ  (1)  ควิามปลอดภัยของเ งินลงทุน 

(2) เสถียร์ภาพของร์ายได้ (3) ควิามงอกเงยของเงินลงทุน (4) ควิามคล�องตัวิในการ์ซ่ี�อขาย (5) ควิามสามาร์ถ 

ในการ์เปลี�ยนเป็นเงินสดได้ทันที (6) การ์กร์ะจัายเงินลงทุน และ (7) ควิามพอใจัในด้านการ์ยกเว้ินภาษี ใน

การ์ซ่ี�อหลักทรั์พย์บางปร์ะเภทส�วินป้จัจััยแวิดล้อมใน การ์ลงทุนปร์ะกอบด้วิยป้จัจััยด้านต�างๆ ได้แก� (1) ด้าน

เศร์ษฐกิจั (2) ด้านสังคมและการ์เม่อง (3) ด้านข้อม้ลข�าวิสาร์ (4) ด้านควิามร้้์และนวัิตกร์ร์ม และ (5) ด้าน

ควิามเสี�ยง (เฉิลิมขวัิญ ครุ์ธบุญยงค์, 2557)

 2.3 ทฤษฎีอัตร์าดอกเบี�ยของเคนส์

ควิามคิดของเคนส์ สรุ์ปวิ�า ปริ์มาณเงินไม�ได้ผันแปร์ไปตามการ์เปลี�ยนแปลงของอัตร์าดอกเบี�ย

สำาหรั์บอุปสงค์ต�อเงิน (Demand for Money) แต�ข้�นอย้�กับควิามปร์ะสงค์ของปร์ะชาชนเป็นสำาคัญ ค่อ 

ควิามต้องการ์ถ่อเงินของปร์ะชาชนจัะต้องได้รั์บปร์ะโยชน์ เช�น ปร์ะโยชน์ของเงินในฐานะเป็นส่�อ การ์แลก

เปลี�ยนสินค้าและบริ์การ์ หร่์อเป็นหน�วิยสะสมค�า เป็นต้น อย�างไร์ก็ดี การ์ถ่อเงินของปร์ะชาชน มีต้นทุนทาง

เศร์ษฐศาสตร์์ เรี์ยกวิ�า “ค�าเสียโอกาส” เน่�องจัากเงินเป็นสินทรั์พย์ ซ้ี�งไม�มีผลตอบแทน เป็นอัตร์าดอกเบี�ย 

เพร์าะฉิะนั�นการ์ที�ปร์ะชาชนต้องการ์ถ่อเงินมากหร่์อน้อยข้�นอย้�กับอัตร์าผลตอบแทนของสินทรั์พย์ทางการ์

เงินอ่�นที�ไม�ใช�เงิน วิ�าในขณะนั�นให้อัตร์าผลตอบแทนเป็นดอกเบี�ยในอัตร์าเท�าไหร์� ถ้าอัตร์าผลตอบแทน

ของสินทรั์พย์ทางการ์เงินอ่�นลดลงอุปสงค์ต�อเงินจัะมีปริ์มาณเพิ�มข้�นตร์งกันข้ามถ้าอัตร์าผลตอบแทน ของ

สินทรั์พย์ทางการ์เงินอ่�นเพิ�มข้�น อุปสงค์ต�อเงินจัะมีปริ์มาณลดลง

สาร์ะสำาคัญของทฤษฎีอัตร์าดอกเบี�ยของเคนส์ (Liquidity Preference Theory of) ค่อ ควิาม

ไหวิตัวิทางการ์เงิน ไม�วิ�าจัะเกิดทางด้านอุปสงค์ต�อเงินหร่์อด้านอุปทานของเงิน ล้วินแต�ทำาให้เกิดการ์

เปลี�ยนแปลง ของอัตร์าดอกเบี�ยทั�งสิ�น และการ์เปลี�ยนแปลงของอัตร์าดอกเบี�ยก็จัะมีผลต�อปริ์มาณการ์

ใช้จั�ายร์วิมในร์ะบบเศร์ษฐกิจัโดยตร์ง ดังนั�นจ้ังสรุ์ปได้วิ�า การ์เปลี�ยนแปลงในตลาดเงินย�อมทำาให้เกิดการ์

เปลี�ยนแปลงในตลาดผลผลิต (วิเร์ศ อุปปาติก, 2544)

3. ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

จัากการ์ทบทวินงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง พบวิ�า มีงานวิิจััยซ้ี�งสามาร์ถสรุ์ปผลการ์ศ้กษาได้ดังนี� 

3.1 งานวิิจััยของกษิดิศ สังสีเพชร์ (2564) ศ้กษาเร่์�องการ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงินดิจิัทัลของนัก

ลงทุนในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า นักลงทุนที�มีอายุ ร์ะดับการ์ศ้กษา อาชีพและร์ายได้ต�อเด่อน 

ที�ต�างกัน ทำาให้การ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงิน ดิจิัทัลต�างกัน นอกจัากนั�น ป้จัจััยด้านการ์รั์บร้้์เกี�ยวิกับสกุล

เงินดิจิัทัล และป้จัจััยด้านทัศนคตด้านอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติด้านควิามปลอดภัย ทัศนคติด้านสิ�งอำานวิย 

ควิามสะดวิกและทัศนคติด้านควิามร้้์ มีผลต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงินดิจิัทัล 



67

3.2 งานวิิจััยของภัททิยา เพ็งปร์ะไพ และบุฎกา ป้ณฑุิร์อัมพร์ (2564) ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีผลต�อ

การ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงินดิจิัทัล บิทคอยน์ ของนักลงทุนร์ายย�อยในสถานการ์ณ์ COVID–19 ผลการ์

วิิจััยพบวิ�า นักลงทุนร์ายย�อยที�มีเพศ อายุ อาชีพ และร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนต�างกัน ทำาให้การ์ตัดสินใจัลงทุน

ในสกุลเงินดิจิัทัลบิทคอยน์ของนักลงทุนร์ายย�อยในสถานการ์ณ์ COVID–19 ต�างกัน และนักลงทุนร์าย

ย�อยที�มีร์ะดับการ์ศ้กษาต�างกันทำาให้การ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงินดิจิัทัลบิทคอยน์ของนักลงทุนร์ายย�อยใน

สถานการ์ณ์ COVID–19 ไม�ต�างกัน นอกจัากนี� ลักษณะพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนและป้จัจััย สิ�งแวิดล้อม ในการ์

ลงทุนด้านบุคคลที�มีอิทธิพลในการ์ลงทุนด้านวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน ด้านข้อม้ลข�าวิสาร์ และด้านสังคม

และการ์เม่อง มีผลต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงินดิจิัทัล บิทคอยน์ ของนักลงทุนร์ายย�อยในสถานการ์ณ์ 

COVID–19 และลักษณะพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนและป้จัจััยสิ�งแวิดล้อมในการ์ลงทุนด้านเศร์ษฐกิจั ด้านควิามร้้์

และนวัิตกร์ร์ม และด้านควิามเสี�ยง ไม�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในสกุลเงินดิจิัทัลบิทคอยน์ของนักลงทุนร์าย

ย�อย ในสถานการ์ณ์ COVID–19

3.3 งานวิิจััยของอังศุธร์ ศรี์กาญจันสอน (2564) ศ้กษาเร่์�อง การ์จััดกลุ�มผ้้ลงทุนไทยตามพฤติกร์ร์ม 

การ์ลงทุนใน Bitcoin พฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในบิทคอยน์ ผ้้ลงทุนส�วินใหญ�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อเก็งกำาไร์ และ

เป็นโอกาสในการ์เพิ�มร์ายได้ โดยมากกวิ�าคร้์�งมีบัญชีลุงทุนเพียง 1 บัญชี ลงทุนโดยการ์ซ่ี�อขายเพ่�อเก็งกำาไร์

อย�างเดียวิมากที�สุด ร์องลงมาค่อ ลงทุนโดยวิิธีการ์ขุดบิทคอยน์และซ่ี�อขายเพ่�อเก็งกำาไร์บิทคอยน์ที�ขุด โดย

ตัดสินใจัลงทุนด้วิยตัวิเอง ส�วินใหญ�ไม�มีผ้้ร์�วิมลงทุน มีการ์ศ้กษาถ้งควิามเสี�ยงและผลตอบแทนก�อนลงทุนพอ

ปร์ะมาณก�อนลงทุน สัดส�วินเงินทุนมากกวิ�าคร้์�งมาจัากเงินออม ผ้้ลงทุนไทยส�วินใหญ�คาดหวัิงผลตอบแทน

จัากการ์ลงทุนมากกวิ�า 50% ข้�นไป และผลขาดทุนที�ยอมรั์บได้จัากการ์ลงทุน น้อยกวิ�า 10% จัากการ์ลงทุน 

ในร์อบ 1 ปีที�ผ�านมา ส�วินใหญ�มีกำาไร์ปานกลางและมากกวิ�าคร้์�งมีการ์ลงทุนเงินในดิจิัตอลอ่�นควิบค้�ไปด้วิย ผ้้

ลงทุนมากกวิ�าคร้์�งตัดสินใจัลงทุนในบิทคอยน์ เหตุผลค่อ ค�าตอบแทนค�อนข้างส้ง และเหตุผลหลักที�ผ้้ลงทุน 

ไม�ค�อยลงทุน ค่อ มีควิามผันผวินมากเกินไป โดยเฉิลี�ยผ้้ลงทุนมีปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ลงทุนบิทคอยน์ ปร์ะมาณ 

1 ปี ส�วินใหญ�มีการ์ซ่ี�อขายบิทคอยน์ 1 ครั์�งต�อสัปดาห์

3.4 งานวิิจััยของพิพัฒิน์ อิ�มคง (2562) ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์ต�อทองคำาและบิทคอยน์ 

ร์วิมทั�งควิามสัมพันธ์แฝ่งร์ะหวิ�างกัน ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ดัชนีร์าคาหุ้น ดัชนีร์าคาหุ้นปร์ะเทศเยอร์มนี มีควิาม

สัมพันธ์ไปในเชิงลบกับทองคำา นั�นก็เพร์าะวิ�าทองคำานั�นถ่อได้วิ�าเป็นสินทรั์พย์ปลอดภัย เม่�อเกิดเหตุการ์ณ์

ที�จัะส�งผลกับตลาดหุ้น ก็มักจัะทำาให้นักลงทุนนำาเงินมาลงทุนในทองคำา เป็นการ์ดันร์าคา ทองคำาให้ส้งข้�น

นั�นเอง ในทางกลับกันหากเศร์ษฐกิจัมีการ์เติบโตที�ดี นักลงทุนก็จัะหันมาลงทุนในหุ้นแทน ส�วินทางด้านบิท

คอยน์ ดัชนีตลาดหุ้นเยอร์มนีมีควิามสัมพันธ์ในเชิงบวิกกับบิทคอยน์

3.5 งานวิิจััยของโศภิน ถนอมเพชร์สง�า และวิร์ร์ณร์พี บานช่�นวิิจิัตร์ (2562) ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผล

ต�อร์าคาสกุลเงินดิจิัทัล ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ป้จัจััยที�มีผลต�อร์าคาบิทคอยน์ ค่อ ปริ์มาณการ์ค้นหาคำาวิ�า “Bit-

coin” ใน Google และป้จัจััยที�ส�งผลต�อร์าคาอิเธอร์์เรี์ยม ค่อ ปริ์มาณเงินร์ะดมทุน ที�ทำาการ์เสนอขายเหรี์ยญ

ในร์ะยะเริ์�มต้น ปริ์มาณในการ์ทำาธุร์กร์ร์มของเงินอิเธอร์์เรี์ยม โดยป้จัจััยดังกล�าวิมีควิามสัมพันธ์กับเงินดิจิัทัล

ในทิศทางเดียวิกัน
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3.6 กนกดล สิริ์วัิฒินชัย (2557) ได้ทำาการ์ศ้กษา การ์ตัดสินใจัลงทุนในหุ้นของคนรุ์�นใหม� ที�มีอายุ

ร์ะหวิ�าง 18 – 48 ปี ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยด้านพฤติกร์ร์มของคนรุ์�นใหม�ที�มีอายุ

ร์ะหวิ�าง 18 – 48 ปี ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ มีควิามสัมพันธ์กับการ์ตัดสินใจัลงทุนในหุ้น คิดเป็นร้์อยละ 66.6 

และป้จัจััยด้านพฤติกร์ร์มของคนรุ์�นใหม� ที�มีอายุร์ะหวิ�าง 18 – 48 ปี ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์สามาร์ถอธิบาย

การ์ตัดสินใจัลงทุนในหุ้นได้ ร้์อยละ 44.4 นอกจัากนี� ยังพบวิ�า ป้จัจััยด้านพฤติกร์ร์มของคนรุ์�นใหม�ที�มีอายุ

ร์ะหวิ�าง 18 – 48 ปี ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย ควิามต้องการ์ของบุคคลและทัศนคติ มีควิาม

สัมพันธ์กับการ์ตัดสินใจัลงทุนในหุ้น อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

1. ศ้กษาค้นคว้ิาเอกสาร์และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องกับบิทคอยน์

2. สร้์างกร์อบแนวิคิดของป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาร์การ์ลงทุนบิทคอยน์

3. สร้์างแบบจัำาลอง (Model) ในร้์ปแบบ log-log Model เน่�องจัากร้์ปแบบจัำาลองดังกล�าวิสามาร์ถ

แสดงค�าควิามย่ดหยุ�นของตัวิแปร์ตามต�อตัวิแปร์ต้นได้อีกด้วิย

500loglogloglogloglogloglog 6543210 Ρ+Ε+ΡΙ+ΡΒ+ΡΒ+ΡΒΤ+=ΑΒΤ SDFCCCC βββββββ

เม่�อ PBTC   แทน ร์าคาบิทคอยน์

      PBC     แทน ร์าคานำ�ามันเบร์นท์

      PB       แทน ร์าคาทองคำาแท�ง

      CPI      แทน ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค

      FED    แทน อัตร์าดอกเบี�ยนโยบาย

      SP500  แทน ดัชนี S&P 500

และ ABTC  แทน ปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์

4. เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลตัวิแปร์ต�างๆ ปี 2020 และปี 2021 เป็นร์ายเด่อน และวิิเคร์าะห์ข้อม้ลด้วิย 

โปร์แกร์ม STATA

5. ปร์ะมวิลผลข้อม้ลและตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity และ ป้ญหา Autocorrelation 

6. แปลผลและอภิปร์ายผล
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 ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

จัากการ์ตร์วิจัสอบป้ญหาของแบบจัำาลอง พบวิ�า เกิดป้ญหา Multicollinearity จ้ังได้ตัดตัวิแปร์ 

SP500 ออกจัากแบบจัำาลอง ส�วินป้ญหา Autocorrelation ไม�เกิดป้ญหาใดๆ จัากนั�นจ้ังใช้แบบจัำาลอง ที�

แก้ไขแล้วิวิิเคร์าะห์ข้อม้ล ผลการ์วิิเคร์าะห์พบวิ�า ป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ มีจัำานวิน 2 

ป้จัจััย ได้แก� ร์าคาบิทคอยน์ (PBTC) และดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค (CPI) ณ ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.01 ดังตาร์างที� 1

ต�ร�งท่� 1: ผลการ์วิิเคร์าะห์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์

ตัวิแปร
log-log Model

feoC |t| > P

CTBP 0.665849 **0.001

CBP -0.3133576 0.495

BP -0.5735826 0.672

IPC -0.6269086 **0.008

DEF 0.1017073 0.515

R-squared 0.7211

F-Test 7.32

Autocorrelation 1.76

Multicollinearity 3.10

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญในร์ะดับ 0.01

โดยร์าคาบิทคอยน์เปลี�ยนแปลงไปร้์อยละ 1 จัะส�งผลทำาให้ปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์เปลี�ยนแปลง

ร้์อยละ 0.67 ในทิศทางเดียวิกัน ซ้ี�งขัดแย้งกับหลักอุปสงค์ที�กล�าวิวิ�าปริ์มาณควิามต้องการ์ซ่ี�อสินค้า มีควิาม

สัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้ามกับร์าคาสินค้านั�น ซ้ี�งอาจัจัะเกิดจัากการ์เก็งกำาไร์ที�ผ้้ซ่ี�อบิทคอยน์ คาดหวัิงวิ�า 

ร์าคาบิทคอยน์จัะส้งข้�นอีก และจัะได้ขายออกไปเม่�อร์าคาบิทคอยน์ส้งข้�นจันตนเองพอใจัหร่์อเกิดกำาไร์จัาก

การ์ซ่ี�อขายนั�น ปร์ะกอบกับสกุลเงินดิจิัทัลได้รั์บการ์ยอมรั์บและเป็นที�นิยมมากข้�น ถ้งแม้วิ�าธนาคาร์กลางของ

หลายๆ ปร์ะเทศ ยังไม�ยอมรั์บให้สกุลเงินดิจิัทัลถ้กต้องตามกฎหมายก็ตาม นอกจัากนั�น ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคก็

เป็นป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์เช�นกัน กล�าวิค่อ เม่�อดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคเปลี�ยนแปลงร้์อยละ 

1 จัะส�งผลให้ปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์เปลี�ยนแปลงร้์อยละ 0.63 ในทิศทางตร์งกันข้าม ทั�งนี�เน่�องจัาก เม่�อ

เกิดภาวิะเงินเฟ้ีอหร่์อร์ะดับร์าคาสินค้าส้งข้�น จัะทำาให้ค�าของเงินสกุลต�างๆ มีค�าที�แท้จัริ์งลดลง นักลงทุนจ้ัง

ลงทุนในบิทคอยน์ลดลง 
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บัทสรุป 

การ์ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนในบิทคอยน์ จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลพบวิ�า ป้จัจััย

ที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ มีจัำานวิน 2 ป้จัจััย ได้แก� ร์าคาบิทคอยน์และดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค โดย

ร์าคาบิทคอยน์และดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางเดียวิกับปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ กล�าวิ

ค่อ ร์าคาบิทคอยน์เปลี�ยนแปลงไปร้์อยละ 1 ส�งผลให้ปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์เปลี�ยนแปลงไปร้์อยละ 

0.67 นอกจัากนั�น เม่�อดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคเปลี�ยนแปลงไปร้์อยละ 1 ส�งผลให้ปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์

เปลี�ยนแปลงไปร้์อยละ 0.63 หร่์อควิามย่ดหยุ�นของปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ต�อร์าคาบิทคอยน์และดัชนี

ร์าคาผ้้บริ์โภค เท�ากับ 0.67 และ 0.63 ตามลำาดับ ส�วินตัวิแปร์อ่�นๆ ได้แก� ร์าคานำ�ามันเบร์นท์ ร์าคาทองคำา

แท�ง และอัตร์าดอกเบี�ยนโยบาย เป็นป้จัจััยที�ไม�มีนัยสำาคัญเชิงสถิติต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์

ข�อเสนำอแนำะ

ข้อเสนอแนะของงานวิิจััยนี�สามาร์ถแบ�งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี�

1) การ์นำาผลการ์วิิจััยไปใช้

จัากการ์ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ พบวิ�า ป้จัจััยด้านร์าคาของบิทคอยน์ 

และดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนบิทคอยน์ ดังนั�น นักลงทุนควิร์พิจัาร์ณาให้ควิามสำาคัญ 

กับป้จัจััยดังกล�าวินี�เป็นอันดับแร์กก�อนตัดสินใจัลงทุนบิทคอยน์ จัากข้อม้ลการ์ศ้กษาอาจัเป็นปร์ะโยชน์ แก�

หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับธุร์กิจัการ์แลกเปลี�ยนซ่ี�อขายบิทคอยน์ หร่์อธุร์กิจัที�มีควิามเกี�ยวิเน่�องเกี�ยวิข้อง กับ

บิทคอยน์ นำามาเป็นแบบแผนในการ์กำาหนดกลยุทธ์ทางการ์ตลาด

2) การ์เสนอแนะในการ์ทำาการ์วิิจััยในครั์�งต�อไป

ควิร์ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อปริ์มาณการ์ลงทุนสกุลเงินดิจิัทัล
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ของผู้้�บัริโภคำ ชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 ในำพ่ิ�นำท่�อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

Influence of Perceived Quality of Vitamin Water  

to Repeat Purchase Intention of Consumers During  

the COVID-19 Situation in Hat Yai District, Songkhla Province
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์ เพ่�อศ้กษาการ์รั์บร้้์คุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) 

และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และเพ่�อวิิเคร์าะห์

อิทธิพลของการ์รั์บร้้์คุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อควิามตั�งใจัซ่ี� อซีำ�า ช�วิงสถานการ์ณ์ 

COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ ด้วิยวิิธีการ์สำาร์วิจัข้อม้ลโดย

ใช้แบบสอบถามเก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 คน ที�เคยซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water)  

ที�อาศัยอย้�ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาและสถิติเชิงอนุมาน

เพ่�อทดสอบอิทธิพลร์ะหวิ�างสองตัวิแปร์ผลการ์วิิจััยพบวิ�าควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ 

COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปีมีสถานภาพโสด 

ส�วินใหญ�การ์ศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์ เม่�อจัำาแนกตามอาชีพส�วินใหญ�มีอาชีพเป็นนักเรี์ยน/นักศ้กษา และเม่�อ

จัำาแนกตามร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน ส�วินใหญ�มีร์ายได้ตำ�ากวิ�า 10,000 บาท และการ์วิิจััยครั์�งนี�สรุ์ปวิ�า การ์รั์บ

ร้้์ด้านคุณภาพ มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา

คำำ�สำ�คัำญ: การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพ, ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า, นำ�าด่�มผสมวิิตามิน



76

Abstract

The objectives of this research are to discover the perceived quality of vitamin  

water, the repeat purchase intention of consumers during the COVID19 situation in Hat Yai  

District, Songkhla Province and to examine the relationships between the influence of perceived  

quality of vitamin water and repeat purchase intention. Quantitative research is  

conducted by a self-administered questionnaire. The sample group was 385 participants, who had  

experienced the vitamin water and living Hatyai, Songkhla Province. Data were analysed by 

descriptive and inferential statistics approach. 

The research results reveal that majority of participants were female and aged  

between 20-29 years old. Most of them are single and have an undergraduate educational 

background, mainly represented as students or universities. The results also indicate that 

perceived quality has a significant impact on the repeat purchase intention.

Keywords: Perceived Quality, Repurchase intention, Vitamin Water

บัทนำำ� 

เน่�องจัากสถานการ์ณ์ COVID-19 พฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภคมีแนวิโน้มให้ควิามสนใจักับสุขภาพมาก

ยิ�งข้�นยิ�งก�อให้เกิดค�านิยมการ์รั์กสุขภาพและส�งผลให้ผ้้บริ์โภคหันมาด้แลสุขภาพตนเองมากข้�น เม่�อผ้้บริ์โภค

มีควิามต้องการ์ที�จัะด้แลร์�างกาย ควิบคุมนำ�าหนักและให้ควิามสำาคัญกับอาหาร์ที�มีปร์ะโยชน์เพ่�อช�วิยสร้์าง

ภ้มิคุ้มกันให้แก�ร์�างกาย ส�งผลให้นำ�าด่�มผสมวิิตามินเป็นอีกหน้�งทางเล่อกที�สามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์

ของผ้้บริ์โภคได้เป็นอย�างดี และทำาให้ม้ลค�าตลาดของนำ�าด่�มผสมวิิตามินมีการ์เติบโตเป็นสัดส�วิน 13% ในช�วิง

เด่อนมกร์าคมถ้งมิถุนายน ของปี2564 มีม้ลค�าปร์ะมาณ 6,500 ล้านบาท (ปร์าญ สุวิร์ร์ณทัต,2563 ; posi-

tioning,2564)  

จัากข้อม้ลศ้นย์วิิจััยกสิกร์ไทย(2563) พบวิ�า ศ้นย์ทดสอบฉิลากซ่ี�อม้ลนิธิเพ่�อผ้้บริ์โภค ได้ทดสอบ

ปริ์มาณวิิตามินในเคร่์�องด่�มผสมวิิตามินจัำานวิน 47 ตัวิอย�าง พบวิ�ามีปริ์มาณวิิตามินไม�ตร์งตามที�แจ้ังบน

ฉิลากสินค้า และมีจัำานวิน 8 ตัวิอย�าง ที�ไม�พบปริ์มาณวิิตามิน (ฉิลาดซ่ี�อนิตยสาร์ออนไลน์, 2563) เน่�องจัาก

วิิตามินซีีสลายตัวิได้อย�างร์วิดเร็์วิเม่��อสัมผัสกับแสงและควิามร์้อน เคร่์�องด่�มผสมวิิตามินซีีที�ผ�านควิาม

ร้์อน ปริ์มาณวิิตามินซีีจัะไม�เส่�อมสลายหร่์อได้รั์บวิิตามินซีีคร์บถ้วินตามปริ์มาณที�ร์ะบุไว้ิข้างขวิดนั�นข้�นอย้�กับ

แต�ละแบร์นด์ของนำ�าด่�มผสมวิิตามินซีีด้วิย เหตุนี�ผ้้บริ์โภคจ้ังควิร์เล่อกจัากบร์ิษัทที�น�าเช่�อถ่อมีมาตร์ฐานใน

การ์ควิบคุมคุณภาพสินค้า (Medthai, 2564; 3C Group, 2564) มีการ์ย่นยันวิ�าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ิที�เพิ�ม

ข้�นสามาร์ถเพิ�มการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพได้ (Oppong, Yeboah, & Gyawa, 2020, p.5)  



77

การ์รั์บร้้์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ิเป็นการ์รั์บร้้์โดยร์วิมเกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิทั�งที�จัับต้องได้และจัับต้อง

ไม�ได้ เป็นการ์ตอบสนองควิามร้้์ควิามเข้าใจัในตัวิสินค้าให้กับผ้้บริ์โภคมีอิทธิพลต�อการ์ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิและช�วิย

สร้์างการ์รั์บร้้์คุณภาพของสินค้า  (TROTT, S.& SOPLE, V. V., 2016, p. 97) และการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพ

ที�ส้ง สามาร์ถสร้์างส�วินแบ�งการ์ตลาดที�ส้งข้�น สร้์างควิามแตกต�าง เสริ์มสร้์างควิามภักดีและควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า 

(Oppong, Yeboah, & Gyawa, 2020, p.5)  

พันธุมาศ เทียนทอง (2564) กล�าวิไว้ิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ค่อกร์ะบวินการ์ที�ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัซ่ี�อ

สินค้าซีำ�าอีกครั์�งจัากแบร์นด์เดิมหลังจัากได้รั์บปร์ะสบการ์ณ์ที�ดีจัากการ์ทดลองใช้งานครั์�งแร์ก และควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคสามาร์ถเปลี�ยนแปลงได้หากได้รั์บอิทธิพลจัากการ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิ ดังนั�นหาก

ผลิตภัณฑ์ิของแบร์นด์เป็นผลิตภัณฑ์ิที�มีคุณภาพดีตร์งตามควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภคหร่์อผลิตภัณฑ์ินั�นดีเกิน

ควิามคาดหมายของผ้้บริ์โภค  ผ้้บริ์โภคจัะกลับมาซ่ี�อซีำ�าและแนะนำาต�อไปยังผ้้บริ์โภคอ่�น

สถานการ์ณ์การ์แข�งขันในปร์ะเทศไทยเกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ินำ�าด่�มผสมวิิตามินในป้จัจุับัน มีควิามรุ์นแร์ง

มากยิ�งข้�น (สาวิิตรี์, 2564) และมีบริ์ษัทต�างๆ เริ์�มทยอยเข้าส้�ตลาดสำาหรั์บผลิตภัณฑ์ินำ�าด่�มผสมวิิตามินเพิ�มข้�น

เม่�อเทียบกับในอดีต แต�อย�างไร์ก็ตาม ยังไม�มีงานวิิจััยใดที�สะท้อนปร์ะเด็นหร่์อป้จัจััยด้านการ์รั์บร้้์คุณภาพที� 

ส�งผลกร์ะทบต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอย�างชัดเจัน  โดยเฉิพาะในบริ์เวิณพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ยังไม�

ปร์ากฎการ์ศ้กษาวิิจััยเพ่�อด้การ์รั์บร้้์ของล้กค้าในพ่�นที�ดังกล�าวิอย�างจัริ์งจััง

จัากสภาพป้ญหาดังกล�าวิผ้้วิิจััยจ้ังจัำาเป็นต้องศ้กษาการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vita-

min Water) ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค เพ่�อเป็นแนวิทางให้แก�ธุร์กิจันำาผลที�ได้จัากการ์ศ้กษาการ์

รั์บร้้์ด้านคุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ไปปรั์บใช้

ในการ์สร้์างควิามแตกต�างในการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ิ และวิางแผนการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ิที�

ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า และบอกต�อของผ้้บริ์โภค

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย 

1. เพ่�อศ้กษาการ์รั์บร้้์คุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าช�วิงสถานก

าร์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา   

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์อิทธิพลของการ์รั์บร้้์คุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ

ซีำ�าช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา
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แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รรับัร้�ด��นำคุำณภ�พิ

คำวิ�มหม�ยของก�รรับัร้�ด��นำคุำณภ�พิ 

TROTT & SOPLE (2016) กล�าวิวิ�า ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์รั์บร้้์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ ได้รั์บอิทธิพล

จัากป้จัจััยสำาคัญสองปร์ะการ์ ดังนี� ป้จัจััยภายใน ค่อป้จัจััยที�เกี�ยวิข้องกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ิ 

เช�น ขนาด สี ร์ส และกลิ�น เป็นคุณลักษณะที�ไม�สามาร์ถเปลี�ยนแปลงหร่์อจััดการ์ได้โดยไม�เปลี�ยนแปลง

ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ิ ตัวิชี�นำาปร์ะเภทนี�ไม�สามาร์ถช�วิยในการ์ตัดสินใจัได้ ในด้านของกลยุทธ์

ทางการ์ตลาด  ป้จัจััยดังกล�าวิไม�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัเกี�ยวิกับการ์รั์บร้้์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ บริ์ษัทจัำาเป็น

ต้องดำาเนินการ์ตามคุณลักษณะเหล�านี�อย�างมีปร์ะสิทธิภาพตั�งแต�เริ์�มต้นการ์ผลิต เพ่�อให้ผลิตภัณฑ์ิที�พัฒินา

ข้�นมีคุณภาพดี ป้จัจััยภายนอก ค่อป้จัจััยภายนอกของผลิตภัณฑ์ิ เช�น ร์าคา ภาพลักษณ์ของแบร์นด์ ผ้้ผลิต 

ร้์านค้าปลีก ในด้านกลยุทธ์ทางการ์ตลาด บริ์ษัทจัำาเป็นที�จัะต้องมีการ์ทำางานอย�างมีปร์ะสิทธิภาพ โดยเริ์�ม

จัากร์าคาและภาพลักษณ์ของแบร์นด์ เพ่�อที�จัะปรั์บปรุ์งคุณภาพการ์รั์บร้้์ของแบร์นด์  

Oppong, Yeboah, & Gyawa (2020) กล�าวิวิ�า การ์ร์ับร้้์ด้านคุณภาพเป็นการ์รั์บร้้์ถ้งคุณภาพที�ดี 

โดยร์วิมของการ์เสนอขายต�อการ์ใช้งานที�ตั�งใจัไว้ิเม่�อเทียบกับผลิตภัณฑ์ิค้�แข�งอ่�นๆ คุณภาพที�รั์บร้้์ได้ต�างจัาก

ผลิตภัณฑ์ิ วัิตถุปร์ะสงค์และคุณภาพการ์ผลิตเน่�องจัากคุณภาพที�รั์บร้้์ได้ข้�นอย้�กับการ์รั์บร้้์ของผ้้บริ์โภค และ

การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพที�ส้ง สามาร์ถสร้์างส�วินแบ�งการ์ตลาดที�ส้งข้�น สร้์างควิามแตกต�าง เสริ์มสร้์างควิามภักดี

และควิามตั�งใจัในการ์ซ่ี�อในอนาคต ในขณะที�การ์รั์บร้้์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ิแสดงถ้งคุณลักษณะทั�งหมดของ

ผลิตภัณฑ์ิที�ทำางานได้ตามที�คาดไว้ิ มิติของการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ ได้แก�ปร์ะสิทธิภาพ ควิามน�า

เช่�อถ่อ ควิามทนทาน บริ์การ์หลังการ์ขาย   ควิามพอดีและการ์ตกแต�ง คุณลักษณะและควิามสอดคล้องกับ

ข้อกำาหนด  

ชมพักตร์์ ชมทรั์พย์จัำาเริ์ญ (2561) กล�าวิวิ�า การ์รั์บร้้์คุณภาพเกิดข้�นเม่�อผ้้บริ์โภคปร์ะเมินคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ิ และเปรี์ยบเทียบตามควิามคาดหวัิงที�นำามาซ้ี�งเหตุผลในการ์ซ่ี�อ โดยการ์รั์บร้้์คุณภาพโดยร์วิม

เกี�ยวิกับแบร์นด์�ช�วิยอำานวิยควิามสะดวิกให้กับแบร์นด์ในร้์ปแบบต�าง ๆ และช�วิยในการ์ขยายแบร์นด์ให้มี

อิทธิพลต�อผ้้บริ์โภคในการ์พอใจัที�จัะจั�ายในร์าคาที�ส้งข้�นสำาหรั์บผลิตภัณฑ์ิ การ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณทยังช�วิย

ให้แบร์นด์มีตำาแหน�งที�แตกต�างจัากแบร์นด์ค้�แข�งและเป็นเหตุผลสำาคัญที�อย้�เบ่�องหลังการ์ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

Yulistiana, Dewi, Mas’adi, Sunarsi & Erlangga (2021) กล�าวิวิ�า คุณภาพที�รั์บร้้์ค่อทัศนคติที�

เกิดจัากการ์เปรี์ยบเทียบควิามคาดหวัิงของผ้้ใช้กับปร์ะสิทธิภาพที�แท้จัริ์ง และยังเป็นการ์ปร์ะเมินโดยร์วิม

ของผ้้บริ์โภคเกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ การ์ร์ับร้้์คุณภาพสามาร์ถนำาไปใช้กับปร์ะเภทของสินค้าและมีหลายมิติที�ใช้

สำาหร์ับกร์ะบวินการ์ร์ะบุการ์รั์บร้้์คุณภาพ มิติแร์ก ปร์ะสิทธิภาพ มิติปร์ะสิทธิภาพนี�ร์วิมถ้งปร์ะสิทธิภาพของ

สินค้าที�ผลิตและดำาเนินการ์ทำาหน้าที�ตามควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภค มิติที�สองค่อคุณสมบัติ มิตินี�จัะปร์ะเมิน

วิ�าคุณลักษณะที�เป็นป้ญหาเหมาะสมหร่์อไม� และสนับสนุนฟ้ีงก์ชันหลักของสินค้า มิติที�สามค่อควิามน�า

เช่�อถ่อหร่์อควิามทนทานของสินค้าในเวิลาที�ต�างกัน มิติข้อม้ลนี�เน้นที�การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของสินค้าที�

ดำาเนินการ์ในช�วิงเวิลาต�างๆร์วิมถ้งในแต�ละครั์�งที�มีการ์เป่ดใช้งานสินค้า มิติที�สี�ค่อควิามทนทาน จัะได้รั์บการ์

ปร์ะเมินจัากร์ะยะเวิลาและควิามแข็งแกร์�งของสินค้าในการ์ดำาเนินการ์ภายใต้เง่�อนไข และร์ะยะเวิลาในการ์
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ใช้งาน มิติที�ห้าค่อมิติผลลัพธ์ ในมิตินี�จัะได้รั์บการ์ปร์ะเมินวิ�าผ้้บริ์โภคจัะร้้์ส้กได้วิ�าสินค้าชิ�นนี�ถ่อเป็นสินค้าที�มี

คุณภาพหร่์อถ้กมองวิ�าเป็นสินค้าที�ไม�แตกต�างจัากแบร์นด์อ่�น

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��

คำวิ�มหม�ยของคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��

พันธุมาศ เทียนทอง (2564) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า (Repurchase Intention) ค่อกร์ะบวินการ์

ที�ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าซีำ�าอีกครั์�งจัากแบร์นด์เดิม หลังจัากได้รั์บปร์ะสบการ์ณ์ที�ดีจัากการ์ทดลองใช้

งานครั์�งแร์ก จันเกิดเป็นควิามร้้์ส้กดีและควิามพ้งพอใจั เม่�อผ้้บริ์โภคเกิดควิามพ้งพอใจัร์ะดับส้งผ้้บริ์โภค

ก็มักจัะเกิดควิามต้องการ์ในการ์ซ่ี�อสินค้าซีำ�าอีกในอนาคต ก�อให้เกิดเป็นควิามจังรั์กภักดีต�อตร์าสินค้าใน

ร์ะยะยาวิ และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคสามาร์ถเปลี�ยนแปลงได้ หากได้รั์บอิทธิพลจัากการ์รั์บร้้์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ิ ดังนั�นหากผลิตภัณฑ์ิของแบร์นด์เป็นผลิตภัณฑ์ิที�มีคุณภาพดีตร์งตามควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภค

หร่์อผลิตภัณฑ์ินั�นดีเกินควิามคาดหมายของผ้้บริ์โภค  ผ้้บริ์โภคจัะกลับมาซ่ี�อซีำ�าและแนะนำาต�อไปยังผ้้บริ์โภค

อ่�น

Assavasoth  (2017) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ค่อ ควิามเป็นไปได้ที�จัะซ่ี�อต�อผลิตภัณฑ์ิจัากแบร์น

ด์เดียวิกันอีกครั์�งในอนาคตหลังจัากซ่ี�ออย�างน้อยหน้�งครั์�ง การ์ซ่ี�อซีำ�าหร่์อการ์ร์ักษาล้กค้าเป็นภาร์กิจัที�สำาคัญ

ที�สุดในกลยุทธ์ทางการ์ตลาดสามาร์ถร์ะบุควิามสำาเร็์จัของบริ์ษัทได้ อีกทั�งการ์สร้์างล้กค้าใหม�ให้กับแบร์นด์

จัะมีค�าใช้จั�ายมากกวิ�าการ์รั์กษาล้กค้าเก�าปร์ะมาณหกเท�า จ้ังทำาให้กลยุทธ์ของบริ์ษัทมุ�งเน้นไปที�การ์รั์กษา

ล้กค้าเดิมไว้ิและการ์ซ่ี�อซีำ�าซ้ี�งดีกวิ�าเน้นไปที�การ์สร์้างล้กค้าใหม�ทั�งหมด โดยการ์วิัดควิามตั�งใจัซ่ี�อมาจัากการ์

สำาร์วิจักลุ�มล้กค้าที�ซ่ี�อแบร์นด์เดียวิกัน ผลิตภัณฑ์ิเดียวิกัน จัากบริ์ษัทเดียวิกัน  

Wilson, Alvita & Wibisono (2021) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าเป็นควิามตั�งใจัส�วินตัวิและควิาม

เต็มใจัของผ้้บริ์โภคที�จัะมีส�วินร์�วิมในกิจักร์ร์มการ์ซ่ี�อต�อผลิตภัณฑ์ิเดียวิกันในอนาคต และควิามตั�งใจัในการ์

ซ่ี�อซีำ�าเป็นแร์งจ้ังใจัที�แข็งแกร์�งของผ้้บริ์โภคในการ์ซ่ี�อซีำ�าหร่์อใช้ซีำ�าผลิตภัณฑ์ิเดิมที�นำาเสนอโดยบริ์ษัทเดียวิกัน

ในอนาคต นอกจัากนี�แนวิคิดเร่์�องควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า บริ์ษัทไม�เพียงแต�สร้์างกลยุทธ์ที�มีปร์ะสิทธิภาพเพ่�อเพิ�ม

ควิามตั�งใจั หร่์อแร์งจ้ังใจัของผ้้บริ์โภค แต�บริ์ษัทควิร์ตร์วิจัสอบให้แน�ใจัวิ�ากลยุทธ์ที�พัฒินาจัะป้องกันไม�ให้ผ้้

บริ์โภคถ้กด้งด้ดด้วิยข้อเสนอของค้�แข�ง

Caecaria, Hermawan & Siswanto (2022) กล�าวิวิ�า ร์ะดับควิามพ้งพอใจัของบุคคลทำาให้ล้กค้า

มีควิามปร์าร์ถนาที�จัะซ่ี�อสินค้าซีำ�า  จุัดปร์ะสงค์ของการ์ซ่ี�อซีำ�าค่อควิามปร์าร์ถนาที�จัะร้้์ส้กพ้งพอใจัต�อไป  

การ์ซ่ี�อซีำ�าจัะเกิดข้�นเม่�อผ้้บริ์โภคร้้์ส้กวิ�าเป็นไปตามควิามคาดหวัิงทั�งหมด เพ่�อให้ผ้้บริ์โภคมีแนวิโน้มที�จัะซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ในครั์�งต�อไป  ด้วิยเหตุผลนี� ควิามพ้งพอใจัของผ้้บริ์โภคที�ส้งและตำ�าจ้ังเป็นตัวิกำาหนด

จุัดแข็งและจุัดอ�อนของควิามรุ์นแร์งในการ์ซ่ี�อซีำ�า ควิามพ้งพอใจัที�ผ้้บริ์โภคร้้์ส้กได้จัากบริ์การ์สามาร์ถนำามาใช้

เพ่�อคาดการ์ณ์พฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภคได้ ซ้ี�งหมายควิามวิ�าควิามพ้งพอใจัที�ผ้้บริ์โภคได้รั์บจัะกลายเป็นข้อม้ล

อ้างอิงสำาหรั์บการ์ร์ะบุพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ  การ์ซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากล้กค้าพ้งพอใจั ดังนั�น ควิามพ้งพอใจัของล้กค้า

จ้ังเป็นป้จัจััยหลักในการ์เพิ�มควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า 
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ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง  

พันธุมาศ เทียนทอง (2021) ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บร์ิโภคสินค้านำ�าด่�ม

วิิตามินผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยที�มีอิทธิพลส้งสุดต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�านำ�าด่�มวิิตามิน เร์ียงลำาดับจัากมาก

ไปน้อย ได้แก� ป้จัจััยด้านการ์ร์ับร์้้ปร์ะโยชน์ เน่�องจัากคุณปร์ะโยชน์และสาร์อาหาร์ในนำ�าด่�มวิิตามินถ่อเป็น

สิ�งที�ผ้้บริ์โภคต้องการ์และคาดหวัิงจัากการ์ได้บริ์โภคนำ�าด่�มวิิตามินในร์ะดับร์าคาที�ผ้้บริ์โภคคิดวิ�ามีควิามคุ้ม

ค�า ป้จัจััยด้านการ์ร์ับร์้้คุณค�าเป็นลำาดับร์องลงมา ผ้้บร์ิโภคให้ควิามสำาคัญกับที�มาของสาร์วิิตามิน คุณภาพ

ของวิิตามิน ปร์ิมาณสาร์อาหาร์ที�คร์บถ้วิน ร์วิมไปถ้งด้านมาตร์าฐานในการ์ผลิต เม่�อผ้้บร์ิโภคเกิดควิามร์้้ส้ก

คุ้มค�า ผ้้บร์ิโภคมักจัะบร์ิโภคในจัำานวินมากข้�นในอนาคต และลำาดับสุดท้ายค่อ ป้จัจััยด้านบร์ร์จัุภัณฑิ์ และ

ควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�าของผ้้บร์ิโภคจัะเกิดข้�นเม่�อได้ลองใช้ผลิตภัณฑิ์ จันเกิดปร์ะสบการ์ณ์ที�ดีและควิามพ้งพอใจั 

ดังนั�นหากผ้้ผลิตสามาร์ถผลิต สินค้าที�ดีมีคุณภาพ ตร์งควิามต้องการ์ของผ้้บร์ิโภค ผ้้บร์ิโภคจัะซี่�อสินค้าแบบ

เดิมซีำ�าอีกคร์ั�ง และจัะแนะนำาสินค้าให้กับผ้้บร์ิโภคคนอ่�น 

Assavasoth (2017) ศ้กษาอิทธิพลของการ์โฆ่ษณา การ์ร์ับร์้้ถ้งตร์าสินค้า การ์ร์ับร์้้คุณภาพและ

ควิามเช่�อมโยงของแบร์นด์ ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�า ไปส้�การ์เล่อกแบร์นด์เคร์่�องด่�มในกร์ุงเทพมหานคร์ 

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า การ์ร์ับร์้้ของแบร์นด์และควิามสัมพันธ์ของแบร์นด์จัะส�งผลในทางบวิกอย�างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติต�อการ์เพิ�มควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�า และการ์ร์ับร์้้คุณภาพมีอิทธิพลอย�างมากต�อควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�า  

Sisaardrak & Chaipoopirutana  (2019)  ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�าแบร์นด์ชานมไ

ข�มุกในกรุ์งเทพมหานคร์ ปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า การ์รั์บร์้้ด้านคุณภาพ มีอิทธิพลอย�างมากต�อการ์

ร์ับร์้้คุณค�า ยิ�งไปกวิ�านั�น บร์ร์ทัดฐานอัตนัย การ์ร์ับร์้้การ์ควิบคุมพฤติกร์ร์ม และการ์ร์ับร์้้คุณค�า แสดงให้เห็น

ถ้งอิทธิพลเชิงบวิกที�มีนัยสำาคัญต�อควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�า การ์ศ้กษานี�สามาร์ถช�วิยให้เข้าใจัมากข้�นเกี�ยวิกับควิาม

ตั�งใจัซี่�อซีำ�าของล้กค้าที�มีต�อชานมไข�มุก

Yuliantoro, Goeltom, Juliana, Bernarto,  Pramono & Purwanto(2019) ศ้กษาควิามตั�งใจั

ซี่�อซีำ�าและป้จัจััยคำาพ้ดจัากปากต�อปากในยุคมิลเลนเนียลกับเคร์่�องด่�มชานมไข�มุก  (Boba) แบร์นด์ต�าง ๆใน

ช�วิงการ์ร์ะบาดของ Covid 19 ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า     ผ้้บร์ิโภคมีแนวิโน้มที�จัะปร์ะเมินควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�าจัาก

คุณค�าที�ได้ร์ับจัากปร์ะสบการ์ณ์และผลปร์ะโยชน์ที�ได้ร์ับก�อนหน้านี�  การ์ร์ับร์้้คุณภาพส�งผลต�อควิามพ้งพอใจั

ของล้กค้า ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซี่�อซีำ�า และควิามพ้งพอใจัของล้กค้าส�งผลต�อคำาพ้ดจัากปากต�อปาก 
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กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย

ร้ปท่� 1 กร์อบแนวิคิดวิิจััย

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ร้ปแบับัก�รวิิจััย

อิทธิพลของการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของ

ผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา  งานวิิจััยนี�เป็นการ์วิิจััยเชิง

ปริ์มาณ

ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง 

ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์ศ้กษาครั์�งนี�ค่อ ปร์ะชากร์ที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ที�

ร้้์จััก และเคยซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ซ้ี�งไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์ง จ้ังต้องใช้หลัก

การ์ทางสถิติแบบไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์เพ่�อปร์ะมาณการ์ขนาดกลุ�มตัวิอย�างที�เหมาะสมตามคำาแนะนำา

ของ Cochran (1977)  ดังนี� 

โดยกำาหนดค�าควิามคลาดเคล่�อนของกลุ�มตัวิอย�างที�ยอมรั์บได้ e = 0.05 ร์ะดับควิามเช่�อมั�น Z 

= 95%  ดังนั�น จัากการ์คำานวิณจัำานวินกลุ�มตัวิอย�าง จัะได้กลุ�มตัวิอย�างที�เหมาะสมที�ใช้ในการ์ศ้กษา ค่อ 385 

คน

ก�รสุ่มตัวิอย่�ง 

การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์ศ้กษาวิิจััยเชิงสำาร์วิจั (Survey method) โดยทำาการ์สุ�มตัวิอย�างตาม

ควิามสะดวิก (Convenience Sampling) กับกลุ�มตัวิอย�าง โดยนักวิิจััยได้ออกแบบคำาถามเพ่�อคัดกร์อง คัด

กร์องเฉิพาะผ้้คนที�อาศัยในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลาและเคยซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water)
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ก�รเก็บัข�อม้ล 

ใช้วิิธีการ์เก็บข้อม้ลผ�านช�องทางออนไลน์ และอาศัย Google Form เพ่�อนำาส�งแบบสอบถามให้

กลุ�มตัวิอย�างที�เป็นสมาชิก Facebook Group 2 กลุ�ม ได้แก� หาดใหญ� มีสมาชิกปร์ะมาณหม่�นห้าพันคน , 

HATYAIZ มีสมาชิกปร์ะมาณหน้�งแสนหกหม่�นคน

เคำร่�องม่อและก�รทดสอบัเคำร่�องม่อ 

ส�วินที�1 แบบสอบถามข้อม้ลส�วินบุคคลของผ้้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำาถามเกี�ยวิกับคุณลักษณะ

ทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม ได้แก� เพศ อายุ ร์ะดับการ์ศ้กษา อาชีพ สถานภาพ ร์ายได้ แบบเล่อกตอบคำา

ตอบเดียวิ (Multiple Choice) โดยเล่อกกลุ�มตัวิอย�างด้วิยคำาถามคัดกร์อง 

ส�วินที�2 แบบสอบถามการ์ร์ับร้้์คุณภาพสินค้า เป็นลักษณะคำาถามปลายป่ด โดยใช้มาตร์วัิด

แบบ 5 point Likert Scale จัะมีเกณฑ์ิการ์ให้คะแนน 5 ร์ะดับ ดังต�อไปนี� 1 ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง จันถ้ง 

5 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ซ้ี�งดัดแปลงมาจัาก Oppong et al. (2020) 

ส�วินที� 3 แบบสอบถามควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�านำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) เป็น

ลักษณะคำาถามปลายป่ด โดยใช้มาตร์วัิดแบบ 5 point Likert Scale จัะมีเกณฑ์ิการ์ให้คะแนน 5 ร์ะดับ ดัง

ต�อไปนี� 1 ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง จันถ้ง 5 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ซ้ี�งดัดแปลงมาจัาก พันธุมาศ เทียนทอง (2564)

การ์ตร์วิจัสอบคุณภาพของเคร่์�องม่อวิิจััย มีการ์ทดสอบด้านควิามเที�ยง (Reliability) โดยผ้้วิิจััยได้

นำาแบบสอบถามที�เสร็์จัสมบ้ร์ณ์แล้วินำาไปทดสอบก�อนนำาไปใช้จัริ์ง (Pre-test) กับกลุ�มปร์ะชากร์ ที�มีคุณสม

บัติใกล้เคียงกับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 30 ชุด เพ่�อทดสอบหาค�าควิามเช่�อมั�น โดยวิิธีการ์คำานวิณหาค�าสัมปร์ะสิ

ทธิ�แอลฟีาของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient:  ) โดยใช้โปร์แกร์มสถิติสำาเร็์จัร้์ป จัากการ์

พิจัาร์ณาค�าดังกล�าวิ พบวิ�ามีค�าอย้�ที� 0.94 ซ้ี�งมากกวิ�า 0.7 แสดงวิ�าแบบสอบถามนี�มีควิามเช่�อมั�นในร์ะดับที�

ยอมรั์บได้ และการ์ทดสอบด้านควิามตร์ง (Validity) โดยการ์ให้ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิซ้ี�งค่ออาจัาร์ย์ที�ปร้์กษางานวิิจััย 

ปร์ะเมินแบบสอบถาม หลังจัากนั�นจ้ังจััดทำาแบบสอบถามฉิบับสมบ้ร์ณ์เพ่�อกร์ะจัายไปยังกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 

385 คน

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล 

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา โดยใช้ค�าควิามถี� ค�าเฉิลี�ย ค�าร้์อยละ และส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐาน  ในการ์อธิบายข้อม้ลด้านปร์ะชากร์ของกลุ�มตัวิอย�าง และ การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน เพ่�อ

ทดสอบสมมติฐานในการ์วิิจััยที�วิ�า การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพสินค้า ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ด้วิยสมการ์ถดถอย

เชิงเส้นอย�างง�าย (Simple Linear Regression) โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม  

จัา กผลการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 59.0 อายุ 20-

29 ปี คิดเป็นร้์อยละ 56.9 ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ คิดเป็นร้์อยละ 73.8 อาชีพนักศ้กษา/นักเรี์ยน คิด

เป็นร้์อยละ 69.9 สถานภาพโสด คิดเป็นร้์อยละ 89.1 และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนตำ�ากวิ�า 10,000บาท คิดเป็น

ร้์อยละ 51.9
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ก�รรับัร้�ด��นำคุำณภ�พิของนำำ��ด่�มผู้สมวิิต�มินำ (Vitamin Water) ชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 ในำ

พ่ิ�นำท่�อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 1: แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานและร์ะดับควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพของ

นำ�า 

     ด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ�  

     จัังหวัิดสงขลา 

ก�รรับัร้�ด��นำคุำณภ�พิ (n=385)   S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ 

1.คุณภาพโดยร์วิมของนำ�าด่�มผสมวิิตามินมีควิามปลอดภัย  4.08 0.92 เห็นด้วิย 

2.คุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามินมีปร์ะสิทธิภาพที�สมบ้ร์ณ์ตามที�ร์ะบุไว้ิบนฉิลากสินค้า  3.75 0.93 เห็นด้วิย 

3.นำ�าด่�มผสมวิิตามินที�ท�านเล่อกเป็นผลิตภัณฑ์ิที�มีควิามน�าเช่�อถ่อส้ง  3.99 0.96 เห็นด้วิย 

4.นำ�าด่�มผสมวิิตามินมีคุณภาพส้ง  3.91 0.97 เห็นด้วิย 

รวิม  3.93 0.81 เห็นำด�วิย 

จัากตาร์างที� 1 กลุ�มตัวิอย�างให้ควิามคิดเห็นการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin  

Water) ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย (3.93) โดยมีค�าเฉิลี�ยการ์ร์ับร้้์คุณภาพโดยร์วิมของนำ�าด่�มผสมวิิตามิ

นมีควิามปลอดภัย (4.08) ร์องลงมาค่อการ์ร์ับร้้์คุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามินเป็นผลิตภัณฑ์ิที�มีควิามน�าเช่�อ

ถ่อส้ง (3.99) นำ�าด่�มผสมวิิตามินมีคุณภาพส้ง (3.91) และนำ�าด่�มผสมวิิตามินมีปร์ะสิทธิภาพที�สมบ้ร์ณ์ตามที�

ร์ะบุไว้ิบนฉิลากสินค้า (3.75) 

คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��ของผู้้�บัริโภคำ ชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 ในำพ่ิ�นำท่�อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิด

สงขล�

ต�ร�งท่� 2: แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�านำ�าด่�มผสม 

     วิิตามิน (Vitamin Water) ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��   S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ 

1. ในอนาคตท�านจัะยังซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�ท�านเคยซ่ี�อล�าสุดอีก 3.92 1.07 เห็นด้วิย 

2. ในอนาคตท�านจัะซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�ท�านเคยซ่ี�อล�าสุดจัำานวินมากข้�น 3.41 1.10 เห็นด้วิย 

3. ในอนาคตท�านจัะยังเล่อกซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�ท�านเคยซ่ี�อล�าสุด มากกวิ�านำ�าด่�ม

ชนิดอ่�น

3.52 1.10 เห็นด้วิย 

4. แม้วิ�าเคร่์�องด่�มที�มีลักษณะใกล้เคียงกันจัะมีร์าคาถ้กกวิ�าท�านก็จัะยังซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน

แบร์นด์ที�ท�านเคยซ่ี�อล�าสุด

3.37 1.15 เฉิยๆ 

5. ในอนาคตท�านยินดีจัะแนะนำาเพ่�อนคนร์อบข้างและคร์อบครั์วิให้ซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน

แบร์นด์ที�ท�านเคยซ่ี�อล�าสุด

3.38 1.22 เฉิยๆ 

รวิม  3.52 0.96 เห็นำด�วิย 
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จัากตาร์างที� 2 กลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�านำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ช�วิงสถานการ์ณ์ 

COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลาในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย (3.52) โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิ

กับในอนาคตจัะยังซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด (3.92) ร์องลงมาค่อในอนาคตจัะยังเล่อกซ่ี�อ

นำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด มากกวิ�านำ�าด่�มชนิดอ่�น (3.52) ในอนาคตจัะซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน

แบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุดจัำานวินมากข้�น (3.41) ในอนาคตยินดีจัะแนะนำาเพ่�อน คนร์อบข้าง และคร์อบครั์วิให้

ซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด (3.38) และแม้วิ�าเคร่์�องด่�มที�มีลักษณะใกล้เคียงกันจัะมีร์าคาถ้ก

กวิ�า ก็จัะยังซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด (3.37)

อิทธิิพิลของก�รรับัร้�ด��นำคุำณภ�พินำำ��ด่�มผู้สมวิิต�มินำ (Vitamin Water) ต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��

ของผู้้�บัริโภคำ ชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 ในำพ่ิ�นำท่�อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 3: แสดงอิทธิพลของการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า 

     ของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยการ์

วิิเคร์าะห์ 

     ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุค้ณ 

ก�รรับัร้�คุำณภ�พิ คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��  

B  SE  Beta   t   Sig  

ค�าคงที� 1.520 0.221   6.893 0.000

การ์รั์บร้้์คุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) 0.509 0.055 0.428 9.269 0.000

*SIG ≤0.05 R = 0.428 R2 = 0.183 ADJUST R2 =0.181 SE = 0.87178

จัากตาร์างที� 3 แสดงผลการ์ทดสอบอิทธิพลของการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin 

Water) ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 

โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์ด้วิยสมการ์ถดถอยอย�างง�าย (Linear Regression) พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานาย 

(Coefficient of determination or R2) เท�ากับ 0.183 หร่์อ ร้์อยละ 18.3 แสดงถ้งตัวิแปร์การ์รั์บร้้์ด้าน

คุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) สามาร์ถอธิบายควิามแปร์ปร์วินในตัวิแปร์ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า

ของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยการ์รั์บร้้์คุณภาพนำ�าด่�ม

ผสมวิิตามิน (Vitamin Water) มีผลต�อ ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

สมการ์พยากร์ณ์การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ที�มีผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 

Y
ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า

 = 1.520 + 0.509 X
การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพ 
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ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล  

 จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�องอิทธิพลของการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัากผล

การ์วิิจััยพบวิ�า ข้อม้ลส�วินบุคคลผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 59.0 อายุ 20-29 

ปี คิดเป็นร้์อยละ 56.9 ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ คิดเป็นร้์อยละ 73.8 อาชีพนักศ้กษา/นักเรี์ยน คิดเป็น

ร้์อยละ 69.9 สถานภาพโสด คิดเป็นร้์อยละ 89.1 และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนตำ�ากวิ�า 10,000 บาท คิดเป็น

ร้์อยละ 51.9

ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสามาร์ถนำามาอภิปร์ายผลในแต�ละวัิตถุปร์ะสงค์ได้ดังนี�

จั�กวัิตถุประสงค์ำข�อท่� 1 เพ่ิ�อศึกษ�ก�รรับัร้�คุำณภ�พินำำ��ด่�มผู้สมวิิต�มินำ (Vitamin Water) และ 

คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��ชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 ในำพ่ิ�นำท่�อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล� ผู้ลก�รวิิจััยพิบัว่ิ�

1.1 การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 

ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับเห็นด้วิย โดยมีค�าการ์รั์บร้้์คุณภาพโดยร์วิมของนำ�าด่�มผสมวิิตามินมีควิามปลอดภัยส้งสุด ร์องลง

มาให้ควิามสำาคัญในด้านมีควิามน�าเช่�อถ่อส้งและมีคุณภาพส้ง ส�วินการ์ร์ับร้้์ด้านปร์ะสิทธิภาพที�สมบ้ร์ณ์

ตามที�ร์ะบุไว้ิบนฉิลากสินค้ามีน้อยที�สุด ทั�งนี�ผลการ์วิิจััย สอดคล้องกับ Oppong, Yeboah, & Gya-

wa (2020) เป็นส�วินใหญ� แต�จัะมีส�วินที�แตกต�าง เน่�องจัากผลิตภัณฑ์ิปร์ะเภทเคร่์�องด่�ม เป็นหมวิดที�แตกต�าง

จัาก Oppong et al (2020) ซ้ี�งอาจัเป็นไปได้วิ�า สินค้าปร์ะเภทเคร่์�องด่�มมีผลกร์ะทบโดยตร์งกับสุขภาพของ

ผ้้บริ์โภค ดังนั�นผ้้บริ์โภคจ้ังให้ควิามสำาคัญของการ์ปลอดภัยเป็นหลัก ซ้ี�งสอดคล้องกับพฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภค

ที�มีแนวิโน้มให้ควิามสนใจักับสุขภาพมากยิ�งข้�น ก�อให้เกิดค�านิยมการ์รั์กสุขภาพและส�งผลให้ผ้้บริ์โภคหันมา

ด้แลสุขภาพตนเองมากข้�น (positioning, 2564)

1.2 การ์ศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 

ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย 

ได้แก�ในอนาคตจัะยังซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด ในอนาคตจัะยังเล่อกซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามิน

แบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด มากกวิ�านำ�าด่�มชนิดอ่�น ในอนาคตจัะซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด

จัำานวินมากข้�นตามลำาดับ และให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในร์ะดับเฉิยๆ ได้แก� ในอนาคตยินดีจัะแนะนำาเพ่�อน คน

ร์อบข้าง และคร์อบครั์วิให้ซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด และแม้วิ�าเคร่์�องด่�มที�มีลักษณะใกล้

เคียงกันจัะมีร์าคาถ้กกวิ�า ก็จัะยังซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด ตามลำาดับ   ผลการ์วิิจััยเป็นไป

ในทิศทางเดียวิกันกับงานวิิจััยของ พันธุมาศ เทียนทอง (2021) แต�มีควิามแตกต�างกันเล็กน้อย ในเร่์�องของ

ร์ะดับควิามคิดเห็น เน่�องจัากผลการ์วิิจััย ในเร่์�องการ์ซ่ี�อซีำ�านำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุดในอนาคต 

มีร์ะดับควิามคิดเห็น อย้�ที�เห็นด้วิย แต�พันธุมาศ เทียนทอง (2021) มีร์ะดับควิามคิดเห็น อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย

มาก ทั�งนี�อาจัจัะเป็นไปได้วิ�า ควิามแตกต�างของกลุ�มปร์ะชากร์ที�อย้�ต�างภ้มิภาคกัน อาจัส�งผลทำาให้มีร์ะดับ

ควิามคิดเห็นแตกต�างกันเล็กน้อย
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วัิตถุประสงค์ำท่� 2 เพ่ิ�อวิิเคำร�ะห์อิทธิิพิลของก�รรับัร้�คุำณภ�พินำำ��ด่�มผู้สมวิิต�มินำ (Vitamin 

Water) ต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ�� ชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 ในำพ่ิ�นำท่�อำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�  

ผู้ลก�รวิิจััยพิบัว่ิ�

อิทธิพลของการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้

บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�าการ์รั์บร้้์คุณภาพมากข้�น มี

แนวิโน้มที�จัะซ่ี�อซีำ�ามากข้�น สอดคล้องกับ พันธุมาศ เทียนทอง (2021) กล�าวิวิ�า ผ้้บริ์โภคให้ควิามสำาคัญกับ

ที�มาของสาร์วิิตามิน คุณภาพของวิิตามิน หากผ้้ผลิตสามาร์ถผลิตสินค้าที�ดีมีคุณภาพ ตร์งควิามต้องการ์ของ

ผ้้บริ์โภค ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อสินค้าแบบเดิมซีำ�าอีกครั์�ง และพร้์อมจัะแนะนำาสินค้าให้กับผ้้บริ์โภคคนอ่�น นอกจัากนี�

การ์รั์บร้้์คุณภาพที��มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า สามาร์ถย่นยันได้ด้วิยงานวิิจััยของ Yuliantoro et al. (2019) ซ้ี�ง

ค้นพบวิ�า การ์รั์บร้้์คุณภาพส�งผลต�อควิามพ้งพอใจัของล้กค้า ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า และงานวิิจััยของ As-

savasoth (2017) ซ้ี�งค้นพบวิ�า การ์รั์บร้้์คุณภาพมีอิทธิพลอย�างมากต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า  

 บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ  

บัทสรุป

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�องอิทธิพลของการ์ร์ับร้้์ด้านคุณภาพนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัากผล

การ์วิิจััยพบวิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุตั�งแต� 20-29 ปี ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ 

อาชีพนักศ้กษา/นักเรี์ยน สถานภาพโสด และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนตำ�ากวิ�า 10,000 บาท ได้พบวิ�า การ์รั์บร้้์

ด้านคุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) พบวิ�าส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับเห็นด้วิย โดยมีค�าเฉิลี�ยในการ์รั์บร้้์คุณภาพโดยร์วิมของนำ�าด่�มผสมวิิตามินมีควิามปลอดภัยมากที�สุด 

และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) พบวิ�าส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นอย้�ใน

ร์ะดับเห็นด้วิย โดยมีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อ ในอนาคตจัะยังเล่อกซ่ี�อนำ�าด่�มผสมวิิตามินแบร์นด์ที�เคยซ่ี�อล�าสุด 

และการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพของนำ�าด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค 

พบวิ�าเม่�อมีการ์รั์บร้้์คุณภาพมากข้�น มีแนวิโน้มที�จัะซ่ี�อซีำ�ามากข้�น สอดคล้องกับ พันธุมาศ เทียนทอง (2021) 

กล�าวิวิ�า ผ้้บริ์โภคให้ควิามสำาคัญกับที�มาของสาร์วิิตามิน คุณภาพของวิิตามิน หากผ้้ผลิตสามาร์ถผลิตสินค้า

ที�ดีมีคุณภาพตร์งควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภค ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อสินค้าแบบเดิมซีำ�าอีกครั์�งและพร้์อมจัะแนะนำา

สินค้าให้กับผ้้บริ์โภคคนอ่�น

ข�อเสนำอแนำะ 

1. ผ้้ปร์ะกอบการ์หร่์อเจ้ัาของผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องด่�มผสมวิิตามิน (Vitamin Water) สามาร์ถนำาข้อม้

ลที�ได้ไปปรั์บใช้เป็นแนวิทาง อาทิเช�น การ์รั์บร์องคุณภาพควิามปลอดภัย ควิามน�าเช่�อถ่อ และการ์พัฒินา

คุณภาพให้มีมาตร์ฐานร์ะดับส้ง เพ่�อเพิ�มแนวิโน้มให้ผ้้บริ์โภคเกิดการ์ซ่ี�อซีำ�าในอนาคต

2. ควิร์มีการ์ศ้กษาเปรี์ยบเทียบร์ะหวิ�างพ่�นที�ต�างๆ เช�น ร์ะหวิ�างภ้มิภาคต�างๆเพ่�อเป็นการ์เปรี์ยบ

เทียบควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภควิ�ามีข้อแตกต�างกันอย�างไร์ และเพ่�อให้เป็นแนวิทางให้ธุร์กิจัสามาร์ถต�อยอด

ผลิตภัณฑ์ิให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์ที�แตกต�างกันให้เหมาะสมมากข้�น
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A Study of Guidelines for Solving Life Insurance Premium Payment for State Welfare 

Card Holders: A Case Study of the Government Savings Bank Part 1

ชลิต ไชยมงคล1* อาร์ดา มหามิตร์1
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บัทคัำดย่อ 

การ์ศ้กษาแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ 

กร์ณีศ้กษาธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) หาสาเหตุป้ญหายอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิต

สำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 2) หาแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ย

ปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ใช้วิิธีวิิจััยแบบผสมผสาน เก็บข้อม้ล

ด้วิยแบบสอบถามกลุ�มตัวิอย�าง 393 ร์าย และสัมภาษณ์เชิงล้กผ้้ให้ข้อม้ลหลักเป็นผ้้บริ์หาร์และพนักงาน

ธนาคาร์ 8 ร์าย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า สาเหตุป้ญหายอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิต มาจัาก 5 สาเหตุเรี์ยง

ลำาดับค่อ ด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�น ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ ด้านควิามสะดวิกสบาย ด้านการ์ร้้์จัักและ

เข้าใจัล้กค้า และด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย และได้แนวิทางการ์ตลาดค่อ กลยุทธ์เชิงรุ์กด้านผลิตภัณฑ์ิและ

ร์าคาเพ่�อสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อ กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�ายและการ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์ 

กลยุทธ์เชิงรั์บนโยบายการ์ทำาปร์ะกันผ�านธนาคาร์สำาหรั์บผ้้มีร์ายได้น้อยหร่์อฐานร์าก และกลยุทธ์เชิงป้องกัน

ควิามเป็นร้์ปธร์ร์มการ์บริ์การ์เพ่�อสร้์างควิามเช่�อมั�น ทำาการ์ปร์ะเมินเล่อกแนวิทางการ์ตลาดกลยุทธ์เชิงแก้ไข

ด้านช�องทางจัำาหน�ายและการ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์ โดยใช้ช�องทางจัำาหน�ายผ�านช�องทางเทคโนโลยี

ส่�อออนไลน์หร่์อช�องทางส่�อสาร์ออนไลน์ที�ล้กค้าเข้าถ้งได้ง�ายและร์วิดเร็์วิ  

คำำ�สำ�คัำญ:  การ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกัน, แนวิทางการ์ตลาด, ผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ,  ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1
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บัทนำำ�

จัากมาตร์การ์เพ่�อแก้ป้ญหาควิามยากจันตามนโยบายของภาครั์ฐและลดควิามเหล่�อมลำ�าทางสังคม 

ช�วิยเหล่อผ้้มีร์ายได้น้อยเป็นจุัดเริ์�มต้นมาตร์าการ์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐในปี พ.ศ. 2560 ด้วิยบัตร์สวัิสดิการ์แห�ง

รั์ฐ สวัิสดิการ์และบริ์การ์พ่�นฐานช�วิยในการ์ลดค�าคร์องชีพ ทั�งการ์ซ่ี�อสินค้าและการ์เดินทาง ลดช�องวิ�างของ

ควิามยากจัน ทำาให้เกิดการ์กร์ะจัายร์ายได้ที�เท�าเทียมกันให้มากข้�น (สำานักเลขาธิการ์นายกรั์ฐมนตรี์, 2561) 

โดยธนาคาร์ออมสินสนองนโยบายของภาครั์ฐนอกเหน่อจัากรั์บลงทะเบียนบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ และจััด

โคร์งการ์ส�งเสริ์มอาชีพต�าง ๆ ตลอดจันการ์ส�งเสริ์มสินเช่�อให้กับผ้้มีร์ายได้น้อยที�มีบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ  

โดยเฉิพาะสิ�งที�ธนาคาร์ดำาเนินการ์เพ่�อสร้์างควิามมั�นคงการ์คร์องชีพและการ์ด้แลยกร์ะดับคุณภาพชีวิิตด้วิย

การ์ออกผลิตภัณฑ์ิปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐที�ได้ร์�วิมกับทิพยปร์ะกันชีวิิต ที�เป่ดโอกาส

ให้ผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐและมีบัญชีเงินฝ่ากกับธนาคาร์ออมสินมีอายุตั�งแต� 18 – 65 ปี มีหลักปร์ะกัน

ชีวิิตไม�วิ�าจัะด้วิยอุบัติเหตุหร่์อการ์เจ็ับป่วิย และการ์เสียชีวิิตจัากติดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา (Covid-19) โดยให้

ควิามคุ้มคร์องส้งสุดถ้ง 50,000 บาท (ธนาคาร์ออมสิน, 2564) ซ้ี�งการ์ปร์ะกันชีวิิตเปรี์ยบเสม่อนเคร่์�องม่อ

ทางการ์เงินอย�างหน้�งเข้ามามีบทบาทบร์ร์เทาหร่์อแบ�งเบาภาร์ะทางการ์เงินของคร์อบครั์วิ ด้แลสุขภาพและ

การ์วิางแผนชีวิิต และเป็นช�องทางหน้�งในการ์ออมเงิน การ์ลงทุนและได้รั์บสิทธิปร์ะโยชน์การ์ลดหย�อนภาษี

ในการ์พัฒินาด้านเศร์ษฐกิจัและสังคมของปร์ะเทศ แต�จัากข้อม้ลของยอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตของ

ธนาคาร์ออมสินภาค 1 ในพ่�นที�กรุ์งเทพมหานคร์ ซ้ี�งถ่อเป็นพ่�นที�ศักยภาพของธนาคาร์นั�น ไม�เป็นไปตามเป้า

หมายที�ธนาคาร์ได้ตั�งไว้ิ (เป้าหมาย 100 %)  และน้อยกวิ�าภาคอ่�น ๆ เม่�อเทียบกันดังภาพที� 1 

 ภ�พิท่� 1 ร์ายงานค�าเบี�ยสะสมปร์ะกันชีวิิตเพ่�อสังคม (สำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ)   

ท่�ม�:  ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1, 2564 



91

จัากภาพที� 1 ยอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตของธนาคาร์ออมสินภาค 1 ในพ่�นที�กรุ์งเทพมหานคร์ 

ไม�เป็นไปตามเป้าหมายที�ธนาคาร์ได้ตั�งไว้ิ และเม่�อเทียบกับภาคอ่�น ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ยังคงน้อยกวิ�า 

ภาคอ่�น ที�ค�าเบี�ยสะสมปร์ะกันชีวิิตเพ่�อสังคมเพียง 0.83% (ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1, 2564)  ซ้ี�งแสดงให้เห็น

ถ้งผลกร์ะทบภาพร์วิมธนาคาร์มีร์ายได้ที�ลดลง กำาไร์ลดลง และยังส�งผลส่บเน่�องไปยังผลตอบแทนที�พนักงาน 

ในองค์กร์จัะได้รั์บในปีถัดไป ร์วิมถ้งการ์กำาหนดเป้าหมายและวิางแผนการ์ขายปร์ะกันชีวิิตให้กับผ้้ถ่อบัตร์

สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐและค้�แข�งการ์ตลาดจัากบริ์ษัทปร์ะกันชีวิิตที�ให้ปร์ะชาชนได้ทำาปร์ะกันชีวิิตจัากการ์แพร์�

ร์ะบาดโร์คไวิรั์สโคโร์นา (Covid-19) และการ์แพ้วัิคซีีน ซ้ี�งทำาให้ผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐมีทางเล่อกในการ์ทำา 

ปร์ะกันชีวิิตมากข้�น ปร์ะกอบกับค�าคร์องชีพจัากผลกร์ะทบการ์แพร์�ร์ะบาดโร์คไวิรั์สโคโร์นา (Covid-19)  

ทำาให้วิิถีชีวิิตต�างปรั์บตัวิ เพ่�อควิามอย้�ร์อดของสังคมเม่องในพ่�นที�กรุ์งเทพมหานคร์มากข้�นที�ผลพวิงมาจัาก

ป้ญหาเศร์ษฐกิจัในร์ะยะยาวิในปร์ะเทศและต�างปร์ะเทศ 

ดังนั�นเป็นเหตุผลที�ทำาให้ผ้้ศ้กษาสนใจัที�จัะศ้กษาแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกัน

ชีวิิตสำาหร์ับผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ : กร์ณีศ้กษาธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 เพ่�อหาสาเหตุป้ญหาและ

แนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 

1 สอดรั์บกับนโยบายของภาครั์ฐและมาตร์การ์การ์ช�วิยเหล่อผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐในการ์วิางแผนและ

พัฒินากลยุทธ์สร้์างแร์งจ้ังใจัการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายให้มากกวิ�านี� และตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ปร์ะกันชีวิิตของธนาคาร์ออมสินภาค 1 ร์วิมถ้งธนาคาร์

สามาร์ถเป็นหน้�งในสถาบันการ์เงินที�สามาร์ถเพิ�มปร์ะสิทธิภาพลดควิามเหล่�อมลำ�าร์ายได้ทางสังคมของ

ปร์ะชาชนฐานร์ากให้สอดคล้องกับสถานการ์ณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อหาสาเหตุป้ญหาการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์

ออมสิน ภาค 1 

2. เพ่�อหาแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ 

ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัพิฤติกรรมก�รตัดสินำใจัเล่อกและคำวิ�มพึิงพิอใจัใชุ�บัริก�ร

พฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ เป็นพฤติกร์ร์มทางจิัตใจัที�ผ้้ใช้บริ์การ์แสดงออกเพ่�อตัดสิน

ใจัใช้บริ์การ์ และนักการ์ตลาดคำาน้�งป้จัจััยทางจิัตวิิทยาที�มีอิทธิพลและเป็นส�วินหน้�งต�อกร์ะบวินการ์ตัดสิน

ใจั ได้แก� ควิามต้องการ์และแร์งจ้ังใจั บุคลิกภาพ การ์รั์บร้้์ ทัศนคติ เป็นต้น  (Schiffman and Wisenblit, 

2015) โดยนักการ์ตลาดต้องศ้กษาถ้งกร์ะบวินการ์ตัดสินใจัของผ้้ใช้บริ์การ์ตั�งแต�การ์เรี์ยนร้้์ตร์ะหนักถ้งป้ญหา

หร่์อควิามต้องการ์ เสาะแสวิงหาข้อม้ล การ์ปร์ะเมินทางเล่อก การ์ตัดสินใจัซ่ี�อหร่์อบริ์การ์ พฤติกร์ร์มหลังการ์

ซ่ี�อหร่์อใช้บริ์การ์ ซ้ี�งหลักๆ แล้วิต้องพิจัาร์ณาควิามพ้งพอใจัต�อการ์บริ์การ์เป็นสำาคัญ (Kotler, 2016) และ

สามาร์ถนำาไปปร์ะยุกต์ใช้ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ของล้กค้า 
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แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัส่วินำประสมท�งก�รตล�ดบัริก�ร (7P’s)

ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดบริ์การ์ (7P’s) เป็นเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดตามมุมมองของผ้้ขาย ได้แก� 

ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ ทั�งในร้์ปของผลิตภัณฑ์ิที�อาจัจัับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ิที�จัับต้องไม�ได้   ด้านร์าคา ใน

ร้์ปตัวิเงินที�สามาร์ถเปรี์ยบเทียบร์ะหวิ�างคุณค�า ของบริ์การ์กับร์าคา ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย เป็นการ์นำา

เสนอช�องทางบริ์การ์ให้แก�ล้กค้ามีผลต�อการ์ร์ับร้้์ของล้กค้าในคุณค�าและคุณปร์ะโยชน์ของบริ์การ์ที�นำาเสนอ 

ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อแจ้ังข�าวิสาร์ โฆ่ษณา ปร์ะชาสัมพันธ์ กิจักร์ร์มส�งเสริ์มการ์

ขาย หร่์อชักจ้ังให้เกิดทัศนคติและพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ ด้านบุคคล ผ้้ปฏิบัติงานก�อให้เกิดปร์ะโยชน์ให้แก�

องค์กร์ และต้องได้รั์บการ์คัดเล่อก สร์ร์หา ฝึ่กอบร์มเพ่�อให้ควิามชำานาญในการ์ปฏิบัติงาน ด้านกร์ะบวินการ์ 

เป็นกร์ะบวินการ์หร่์อขั�นตอนร์ะเบียบวิิธีการ์และงานปฏิบัติ ด้านสิ�งแวิดล้อมทางกายภาพ เป็นการ์สร้์างและ

นำาเสนอลักษณะทางกายภาพขององค์กร์ทั�งทางด้านกายภาพและร้์ปแบบการ์ให้บริ์การ์ให้เห็นเป็นร้์ปธร์ร์ม 

สามาร์ถมองเห็นได้ (Kotler and Armstrong, 2017) ซ้ี�งแนวิคิดนี�สามาร์ถนำาไปใช้ในการ์วิิเคร์าะห์หาสาเหตุ

ป้ญหาและแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิต

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัส่วินำประสมท�งก�รตล�ดในำมุมมองของล้กคำ�� (7C’s)

ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า (7C’s) เป็นเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดตามมุมมองของ

ล้กค้า ได้แก� คุณค�าที�ล้กค้าจัะได้รั์บ (Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ควิามสะดวิก (Con-

venience) การ์ติดต�อส่�อสาร์ (Communication) การ์ด้แลเอาใจัใส� (Caring) ควิามสำาเร็์จัในการ์ตอบสนอง

ควิามต้องการ์ (Completion) และควิามสะดวิกสบาย (Comfort) (ศิริ์วิร์ร์ณ เสรี์รั์ตน์ และคณะ, 2560) 

ซ้ี�งในการ์ศ้กษาครั์�งนี�นำาไปปร์ะยุกต์ใช้ศ้กษาหาสาเหตุป้ญหาและแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ย

ปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ 

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัคุำณภ�พิก�รให�บัริก�ร

คุณภาพการ์ให้บริ์การ์เป็นเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดที�ใช้วัิดการ์บร์ิการ์ขององค์กร์หร่์อธุร์กิจัของ

องค์กร์ โดยอาศัยหลักการ์แนวิคิดเกี�ยวิกับคุณภาพการ์ให้บริ์การ์หร่์อมิติคุณภาพบริ์การ์ 5 ด้าน ได้แก� ด้าน

ร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ ด้านควิามเช่�อถ่อได้ ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้า ด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�น และด้าน

การ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า (Parasuraman et al, 1985) ซ้ี�งในการ์ศ้กษาครั์�งนี�นำาไปปร์ะยุกต์ใช้ศ้กษาหา

สาเหตุป้ญหาและแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิต

แนำวิคิำดท่�เก่�ยวิข�องก�รวิิเคำร�ะห์ห�ส�เหตุและแนำวิท�งกลยุทธ์ิ

การ์วิิเคร์าะห์หาสาเหตุของป้ญหาโดยทั�วิไปนิยมใช้แผนผังก้างปลา มีวิิธีการ์สร้์างกำาหนดปร์ะโยค

ป้ญหาที�หัวิปลากำาหนดให้หัวิปลาหันทางด้านขวิา ส�วินตัวิปลาที�เป็นโคร์งกร์ะด้กและก้างปลากำาหนดเป็นก

ลุ�มป้จัจััยที�จัะทำาให้เกิดป้ญหานั�น ๆ โดยการ์ร์ะดมสมองเพ่�อหาสาเหตุในแต�ละป้จัจััย หาสาเหตุหลักของ

ป้ญหา จััดลำาดับควิามสำาคัญของสาเหตุ ใช้แนวิทางการ์ปรั์บปรุ์งที�จัำาเป็น (ปรี์ยาวิดี ผลเอนก, 2558) นอกจัาก

นี�นักการ์ตลาดเล่อกใช้ SWOT Analysis เป็นเคร่์�องม่อในการ์ปร์ะเมินสถานการ์ณ์สภาพแวิดล้อมภายใน

และสภาพแวิดล้อมภายนอกขององค์กร์ ค่อ Strengths (S) เป็นจุัดแข็งหร่์อข้อได้เปรี์ยบจัากสภาพแวิดล้อม

ป้จัจััยภายใน Weaknesses (W)  เป็นจุัดอ�อนหร่์อข้อเสียเปรี์ยบสภาพแวิดล้อมป้จัจััยภายใน Opportuni-
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ties (O) เป็นโอกาสที�จัะดำาเนินการ์ได้จัากสภาพแวิดล้อมภายนอก และ Threats  (T) เป็นอุปสร์ร์คหร่์อ

ข้อจัำากัดจัากสภาพแวิดล้อมภายนอกเปลี�ยนแปลงตลอดเวิลาที�ส�งผลต�อการ์ดำาเนินงานของธุร์กิจั (เอกชัย 

บุญยาทิษฐาน, 2556)  หลังจัากนั�นเม่�อได้ SWOT Analysis นำามาหาทางเล่อกเพ่�อการ์ตัดสินใจั โดยการ์

วิิเคร์าะห์ทางเล่อกกลยุทธ์ด้วิยตาร์าง TOWS Matrix สรุ์ปใส�ในตาร์างจัับค้�เข้าด้วิยกัน ออกเป็นกลยุทธ์ 

4 กลยุทธ์ค่อ  กลยุทธ์เชิงรุ์ก (SO)  เป็นการ์นำาเอาข้อม้ลจุัดแข็งและโอกาสของข้อม้ล SWOT เพ่�อนำามาส

ร้์างผลกำาไร์หร่์อคุณค�าทางการ์ตลาด กลยุทธ์เชิงรั์บ (ST)  เป็นการ์นำาเอาข้อม้ลจุัดแข็งและอุปสร์ร์คของ

ข้อม้ล  SWOT มาตอบโต้อุปสร์ร์คจัากป้จัจััยภายนอกและภายใน กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นการ์นำาเอา

ข้อม้ลจุัดอ�อนและโอกาสของข้อม้ล SWOT มาสร้์างเป็นกลยุทธ์เพ่�อนำาโอกาสที�มีมาลดจุัดอ�อนขององค์กร์

หร่์อธุร์กิจันั�น ๆ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เป็นการ์นำาเอาข้อม้ลจุัดอ�อนและอุปสร์ร์คของข้อม้ล SWOT   

เพ่�อมองหาวิิธีลดควิามเสี�ยงจัากผลกร์ะทบในสถานการ์ณ์ภายนอกไม�วิ�าจัะเป็นวิิกฤติต�าง ๆ หร่์อป้ญหา

ภายในที�ก�อให้เกิดผลเสียมากกวิ�าผลดี (พิบ้ล ทีปะปาล และธนวัิฒิน์ ทีปะปาล, 2559) 

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

การ์ศ้กษาครั์�งนี�ได้ศ้กษางานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องที�ใกล้เคียงกันค่อ งานวิิจััยของพิชชานันท์ มากดี และสุขุม 

ไสยโสภณ (2558) ที�วิ�าป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดด้านผลิตภัณฑ์ิ (กร์มธร์ร์ม์) แบบปร์ะกันชีวิิตมีให้เล่อก

หลากหลาย ด้านร์าคา (ค�าเบี�ยปร์ะกัน) ค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตเหมาะสมกับสิทธิปร์ะโยชน์ที�ได้รั์บ ด้านการ์ส�งเสริ์ม

การ์ตลาดในการ์โฆ่ษณาจัากส่�อโทร์ทัศน์ วิิทยุ นิตยสาร์ และของขวัิญให้ล้กค้าในวิาะสำาคัญ ด้านการ์จัำาหน�าย 

(สาขาของธนาคาร์พาณิชย์) มีเจ้ัาหน้าที�ที�มีควิามร้้์คอยให้คำาแนะนำาตลอดเวิลา และมีสาขาธนาคาร์กร์ะจัายอย้�

ทั�วิปร์ะเทศ ด้านบุคคล จัำานวินที�ถ่อคร์อง ด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ิจัากผลตอบแทนส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์พาณิชย์มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์ งานวิิจััย

ของปร์ะดิษฐ์เพชร์ แซี�ตั�ง (2558) ที�วิ�าป้จัจััยด้านกร์ะบวินการ์ ป้จัจััยด้านบุคคล ป้จัจััยด้านช่�อเสียงบริ์ษัทและ

ร์ะยะเวิลาของกร์มธร์ร์ม์ ป้จัจััยด้านกายภาพ ป้จัจััยด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิและร์าคา 

มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อกร์มธร์ร์ม์ปร์ะกันชีวิิต งานวิิจััยของสร์ฤทธิ� ทรั์พย์สมบัติ และอารี์ย์  นัยพินิจั 

(2562) ที�วิ�าแนวิทางการ์ตลาดด้านการ์จััดจัำาหน�ายเป็นทางเล่อกได้ดี เพ่�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อกร์มธร์ร์ม์

ปร์ะกันชีวิิตโดยการ์ปรั์บช�องทางการ์ขายให้ทันกับพฤติกร์ร์มล้กค้าในยุค Digital ที�ล้กค้าสามาร์ถเล่อกใช้

บริ์การ์เพ่�อการ์ตอบสนองและเกิดควิามคล�องตัวิและร์วิดเร็์วิในสถานการ์ณ์ยุคป้จัจุับัน 

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง

การ์ศ้กษาครั์�งนี�ใช้ใช้ร์ะเบียบวิิธีวิิจััยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ร์ะหวิ�างการ์วิิจััย

เชิงปริ์มาณและเชิงคุณภาพ ร้์ปแบบเชิงอธิบายเป็นลำาดับ (Sequential Explanatory) ในส�วินการ์วิิจััยเชิง

ปริ์มาณ ปร์ะชากร์ค่อ ล้กค้าผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐที�อย้�ในการ์กำากับด้แลของธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ณ 

ข้อม้ลกร์กฎาคม 2564 จัำานวิน 23,324 ร์าย (ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1, 2564)  โดยคำานวิณขนาดกลุ�มตัวิอย�าง

ใช้การ์คำานวิณตามส้ตร์ของยามาเน� (Yamane) โดยกำาหนดร์ะดับค�าควิามเช่�อมันร้์อยละ 95 และร์ะดับค�า

ควิามคลาดเคล่�อนร้์อยละ 5 (นร์าศรี์ ไวิวินิชกุล และช้ศักดิ� อุดมศรี์, 2552) ได้กลุ�มตัวิอย�าง 393 ร์าย และสุ�ม
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โดยใช้ควิามน�าจัะเป็นแบบง�ายจัากล้กค้าร์ายเดิมและร์ายใหม�ในพ่�นที�กรุ์งเทพมหานคร์ที�อย้�ร์ะหวิ�างใช้บริ์การ์

สมัคร์ปร์ะกันชีวิิตกับธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 เพ่�อเก็บข้อม้ลตามจัำานวินกลุ�มตัวิอย�าง ส�วินการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ 

ปร์ะชากร์และกลุ�มตัวิอย�างค่อ ผ้้ให้ข้อม้ลหลักโดยเจัาะจังผ้้บริ์หาร์และพนักงานธนาคาร์ออมสนิ ในสังกัดภาค 1  

ที�เกี�ยวิข้องโดยตร์งกับการ์ปฏิบัติงานขายปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ จัำานวิน 8 ร์าย แยก

เป็น ผ้้บริ์หาร์ 2 ร์าย และพนักงาน 6 ร์าย  

ตัวิแปร/ของเขตเน่ำ�อห�

ตัวิแปร์ที�ใช้ในการ์ศ้กษานำามาจัากการ์ทบทวินวิร์ร์ณกร์ร์ม ทั�งในการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ ที�กำาหนด

ตัวิแปร์ออกเป็น 4 ส�วิน ค่อ ส�วินที� 1  ป้จัจััยส�วินบุคคลของผ้้ตอบแบบสอบถาม ได้แก� เพศ อายุ ร์ะดับการ์ศ้กษา

ส้งสุด ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน และอาชีพ ส�วินที� 2 พฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัเล่อกและควิามพ้งพอใจัใช้บริ์การ์ ได้แก� 

เหตุผลที�ตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ แผนปร์ะกันที�เล่อกใช้บริ์การ์ ควิามพ้งพอใจัเบี�ยปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์

พาณิชย์ แบบกร์ร์มธร์ร์ม์ปร์ะกันชีวิิตที�ต้องการ์เล่อกใช้บริ์การ์ และการ์พิจัาร์ณาหลังการ์ขายปร์ะกันชีวิิต

สำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ส�วินที� 3 ป้จัจััยสาเหตุของป้ญหาการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตมาจัากป้จัจััย

ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า 7C’s  7 ด้าน ได้แก� ด้านคุณค�าที�ล้กค้าจัะได้รั์บ ด้านต้นทุน  

ด้านควิามสะดวิก ด้านการ์ติดต�อส่�อสาร์ ด้านการ์ด้แลเอาใจัใส� ด้านควิามสำาเร็์จัในการ์ตอบสนองควิาม

ต้องการ์ และด้านควิามสะดวิกสบาย และมาจัากป้จัจััยคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ ได้แก� ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ 

ด้านควิามเช่�อถ่อได้ ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้า ด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�น และด้านการ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า  

และส�วินที� 4  ข้อเสนอแนะ ส�วินการ์วิิจััยเชิงคุณภาพกำาหนดเน่�อหาศ้กษาสาเหตุของป้ญหาและแนวิทางการ์

ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 

เคำร่�องม่อท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาครั์�งนี�เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์ศ้กษาเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที�ได้จัากการ์ศ้กษา

แนวิคิด และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง  ในส�วินการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ สร้์างแบบสอบถามจัำานวิน 1 ชุด แบ�งออกเป็น 4  ส�วิน 

ค่อ ส�วินที� 1 ป้จัจััยส�วินบุคคลของผ้้ตอบแบบสอบถาม ส�วินที� 2 พฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัเล่อกและควิามพ้งพอใจั

ใช้บริ์การ์ ทั�งสองส�วินมีลักษณะเป็นคำาถามปลายป่ดที�ให้เล่อกตอบเพียงคำาตอบเดียวิ  ส�วินที� 3 ป้จัจััยสาเหตุของ

ป้ญหาการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตจัากป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า 7C’s  และป้จัจััย

คุณภาพการ์ให้บริ์การ์ สร้์างในลักษณะแบบถามแบบมาตร์าส�วินปร์ะมาณค�า (Rating Scale) ใช้ร์ะดับในการ์

วัิดข้อม้ลปร์ะเภทอันตร์ภาค (Interval Scale) และส�วินที� 4  ข้อเสนอแนะ สร้์างในลักษณะคำาถามปลายเป่ด  

ซ้ี�งเคร่์�องม่อที�สร้์างข้�นนี� วัิดคุณภาพเคร่์�องม่อ โดยนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 40 ร์าย นำามาวิิเคร์าะห์

หาค�าควิามเช่�อมั�นสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของคร์อนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค�าที�ได้เท�ากับ 0.97  

ซ้ี�งค�าที�ได้ 0.80 แสดงวิ�าแบบสอบถามชุดนี�มีคุณภาพดี สามาร์ถนำาไปใช้กับกลุ�มตัวิอย�างได้  (Sekaran & 

Bougie, 2013)   ส�วินการ์วิิจััยคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ แนวิคำาถามการ์สัมภาษณ์ไม�มีโคร์งสร้์าง แบ�งออก

เป็น 2 ส�วิน ค่อ ส�วินที� 1 ข้อม้ลส�วินตัวิของผ้้ให้สัมภาษณ์ ส�วินที� 2 แนวิคำาถามการ์สัมภาษณ์สาเหตุของ

ป้ญหาและแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ โดยใช้

แนวิคิดเกี�ยวิกับป้จัจััยส�วินปร์ะสมการ์ตลาดบริ์การ์ 7’Ps การ์วิิเคร์าะห์ SWOT Analysis และนำาเคร่์�องม่อ

แบบสัมภาษณ์ที�สร้์างนี�เสนออาจัาร์ย์เพ่�อขอคำาแนะนำา ก�อนนำาไปใช้ในการ์สัมภาษณ์
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ก�รเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล

ผ้้ศ้กษาเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลปฐมภ้มิภาคสนามด้วิยตนเอง เก็บข้อม้ลแบบสอบถามจัากกลุ�มตัวิอย�าง

โดยใช้วิิธีสุ�มตามสะดวิกจัากร์ายช่�อล้กค้าที�สามาร์ถติดต�อได้และให้ควิามร์�วิมม่อในการ์ตอบแบบสอบถาม

โดยการ์ส�งแบบสอบถามผ�านร์ะบบออนไลน์และผ�านธนาคาร์ออมสินสาขาที�เป่ดทำาการ์วัินจัันทร์์-ศุกร์์ โดยใช้

ร์ะยะเวิลาในเก็บร์วิบร์วิม ปร์ะมาณไม�เกิน 1 เด่อน จันได้แบบสอบถามค่นคร์บตามจัำานวิน หลังจัากนั�นเก็บ

ข้อม้ล การ์สัมภาษณ์ดำาเนินการ์ด้วิยการ์ติดต�อปร์ะสานและทำาหนังส่อขอสัมภาษณ์ ผ้้ให้ข้อม้ลสำาคัญผ�านส่�อ

ออนไลน์ทุกร์ะบบ โดยใช้ร์ะยะเวิลา 2 สัปดาห์ ตั�งแต�วัินที� 15-28  กันยายน 2564 

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

จัากข้อม้ลที�เก็บร์วิบร์วิมและตร์วิจัสอบควิามสมบ้ร์ณ์ของเน่�อหา ในส�วินแบบสอบถาม นำามา

ปร์ะมวิลผลโดยใช้โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปทางสถิติ หาค�าควิามถี� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน 

 โดยพิจัาร์ณาจัากค�าเฉิลี�ยเพ่�อนำาไปใช้วิิเคร์าะห์หาสาเหตุ และในส�วินของการ์สัมภาษณ์ นำามาวิิเคร์าะห์เชิง

เน่�อหา โดยพิจัาร์ณาควิามถี�จัากควิามคิดเห็นส�วินใหญ�เป็นหลักเพ่�อการ์นำาไปใช้สรุ์ปหาสาเหตุและแนวิทาง

การ์ตลาด หลังจัากนั�นนำาข้อม้ลที�ได้ทั�งในส�วินแบบสอบถามและสัมภาษณ์หาสาเหตุหลักและสาเหตุร์อง

ด้วิยการ์ทำาแผนผังก้างปลา และวิิเคร์าะห์ SWOT Analysis และนำามาวิิเคร์าะห์ด้วิยตาร์าง TOWS Matrix  

พร้์อมทั�งปร์ะเมินทางเล่อกที�ดีที�สุด โดยกำาหนดเกณฑ์ิการ์ปร์ะเมิน ก�อนนำาใช้ทำาแผนปฏิบัติงานแนวิทางการ์

ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ผลการ์ศ้กษานำาเสนอตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััย 6 ส�วิน ดังนี� 

ส่วินำท่�  1  ผลการ์วิิเคร์าะห์ป้จัจััยส�วินบุคคลของกลุ�มตัวิอย�าง 393 ร์าย ส�วินใหญ�เ ป็น 

เพศหญิง ร้์อยละ 55.22 อายุ  31-40  ปี ร้์อยละ 32.06 ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุดปริ์ญญาตรี์ ร้์อยละ 48.60 ร์าย

ได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 30,001 – 45,000 บาท ร้์อยละ 36.39 อาชีพข้าร์าชการ์/รั์ฐวิิสาหกิจั/พนักงานกำากับของรั์ฐ 

ร้์อยละ 25.45 ส�วินผ้้ให้ข้อม้ลหลักในการ์สัมภาษณ์ จัำานวิน 8 ร์าย เป็นเพศหญิง 6 ร์าย เพศชาย 2 ร์าย อายุ

ร์ะหวิ�าง 29-57 ปี เช่�อสายไทยสัญชาติไทยทุกร์าย การ์ศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์ 7 ร์าย และปริ์ญญาโท 1 ร์าย

ส่วินำท่� 2 ควิามคิดเห็นพฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัและควิามพ้งพอใจัใช้บริ์การ์ปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บ 

ผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ของธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ของกลุ�มตัวิอย�าง 393 ร์าย ส�วินใหญ�ตัดสินใจัเล่อก

ใช้เพร์าะต้องการ์สร้์างหลักปร์ะกันให้กับชีวิิต ร้์อยละ 36.90 โดยเล่อกแผนปร์ะกันที�มีอัตร์าเบี�ยปร์ะกันภัย  

500 บาทต�อคนต�อปีและจัำานวินเงินเอาปร์ะกันภัย 50,000 บาท ร้์อยละ 32.06 ซ้ี�งมีควิามพ้งพอใจัเบี�ย

ปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์พาณิชย์ ร้์อยละ 77.61 เป็นแบบกร์ร์มธร์ร์ม์ปร์ะกันชีวิิตแบบสะสมทรั์พย์ ร้์อยละ 

40.20 และการ์ตัดสินใจัเล่อกพิจัาร์ณาหลังการ์ขายปร์ะกันชีวิิตที�ผ้้ให้ปร์ะกันให้ควิามอำานวิยสะดวิกแก�ผ้้เอา

ปร์ะกันสามาร์ถเรี์ยกร้์องผลปร์ะโยชน์ตามกร์มธร์ร์ม์  ร้์อยละ 35.11  
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ส่วินำท่� 3 ร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยสาเหตุของป้ญหาการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บ 

ผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ของกลุ�มตัวิอย�าง 393 ร์าย ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ค�า

เฉิลี�ย 3.55 เม่�อพิจัาร์ณาแต�ละป้จัจััยและร์ายด้าน พบวิ�า สาเหตุของป้ญหาจัากป้จัจััยคุณภาพการ์ให้บริ์การ์

ค�าเฉิลี�ย 3.57 ร์องลงมา ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า (7C’s) ค�าเฉิลี�ย 3.54 และ

สาเหตุของป้ญหาค�าเฉิลี�ยอย้�ในร์ะดับมาก เรี์ยงตามลำาดับ อันดับ 1 ด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�น ค�าเฉิลี�ย 3.78 

อันดับ 2 ด้านควิามสะดวิกสบาย ค�าเฉิลี�ย 3.73 อันดับ 3 ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ ค�าเฉิลี�ย 3.66 อันดับ 4 

ด้านการ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า ค�าเฉิลี�ย 3.61 อันดับ 5 ด้านควิามสะดวิก ค�าเฉิลี�ย 3.59 อันดับ 6 ด้านคุณค�าที�

ล้กค้าจัะได้รั์บ ค�าเฉิลี�ย 3.55 อันดับ 7 ด้านควิามสำาเร็์จัในการ์ตอบสนองควิามต้องการ์ ค�าเฉิลี�ย 3.53 อันดับ 

8 ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้า ค�าเฉิลี�ย 3.53 อันดับ 9 ด้านต้นทุน ค�าเฉิลี�ย 3.51 ส�วินสาเหตุของป้ญหาค�า

เฉิลี�ยอย้�ในร์ะดับปานกลาง ค่อ อันดับ 10 ด้านการ์ด้แลเอาใจัใส� ค�าเฉิลี�ย 3.47 อันดับ 11 ด้านการ์ติดต�อ

ส่�อสาร์ ค�าเฉิลี�ย 3.36 และอันดับ 12 ด้านควิามเช่�อถ่อได้  ค�าเฉิลี�ย 3.28 ดังตาร์างที� 1 

ต�ร�งท่� 1 สรุ์ปค�าเฉิลี�ย ค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยสาเหตุของป้ญหาการ์ชำาร์ะค�า

เบี�ย 

    ปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ภาพร์วิมและร์ายด้าน
ปัจัจััยส�เหตุของปัญห� ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ�เบ่ั�ยงเบันำ ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ ลำ�ดับัส�เหตุปัญห�

1. ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า (7C’s) 3.54 0.89 มาก

 1.1 ด้านคุณค�าที�ล้กค้าจัะได้รั์บ 3.55 0.83 มาก อันดับ 6

 1.2 ด้านต้นทุน 3.51 0.87 มาก อันดับ 9

 1.3 ด้านควิามสะดวิก 3.59 0.92 มาก อันดับ 5

 1.4 ด้านการ์ติดต�อส่�อสาร์ 3.36 0.90 ปานกลาง อันดับ 11

 1.5 ด้านการ์ด้แลเอาใจัใส� 3.47 0.96 ปานกลาง อันดับ 10

 1.6 ด้านควิามสำาเร็์จัในการ์ตอบสนองควิามต้องการ์ 3.53 0.90 มาก อันดับ 7

 1.7 ด้านควิามสะดวิกสบาย 3.73 0.85 มาก อันดับ 2

2.ป้จัจััยคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ 3.57 0.92 มาก

 2.1 ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ 3.66 0.89 มาก อันดับ 3

 2.2 ด้านควิามเช่�อถ่อได้ 3.28 0.93 ปานกลาง อันดับ 12

 2.3 ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้า 3.53 0.92 มาก อันดับ 8

 2.4 ด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�น 3.78 0.94 มาก อันดับ 1

 2.5 ด้านการ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า 3.61 0.94 มาก อันดับ 4

ภ�พิรวิม 3.55 0.91 ม�ก
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ส่วินำท่� 4 ผลการ์สัมภาษณ์ผ้้ให้ข้อม้ลหลักที�เป็นผ้้บริ์หาร์และพนักงานธนาคาร์ออมสินในสังกัด 

ภาค 1 ที�เกี�ยวิข้องโดยตร์งกับการ์ปฏิบัติงานขายปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ จัำานวิน 8 ร์าย 

มีควิามคิดเห็นป้จัจััยสาเหตุของป้ญหาการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์

ออมสิน ภาค 1 สรุ์ปได้วิ�าควิามคิดเห็นที�เหม่อนกันส�วินใหญ�สาเหตุของป้ญหามาจัากป้จัจััยส�วินปร์ะสม

ทางการ์ตลาดบริ์การ์ (7P’s) ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายเกี�ยวิกับช�องทางการ์ติดต�อสอบถามและปร้์กษา 

ช�องทางชำาร์ะเบี�ยปร์ะกัน และช�องทางให้ข้อม้ลผ�าน call center (จัำานวิน 8 ร์าย) ส�วินด้านผลิตภัณฑ์ิ  ด้าน

ร์าคา ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด ด้านบุคคล ด้านกร์ะบวินการ์ ด้านสิ�งแวิดล้อมทางกายภาพ และป้จัจััย

คุณภาพการ์ให้บริ์การ์ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ ด้านควิามเช่�อถ่อได้ ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้า ด้านการ์

สร้์างควิามเช่�อมั�น ด้านการ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า ไม�เป็นสาเหตุของป้ญหาเพร์าะจัะมีควิามคิดที�แตกต�างกันไป 

ส่วินำท่� 5 ผลการ์วิิเคร์าะห์ตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์ศ้กษาข้อที� 1 หาสาเหตุป้ญหายอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ย

ปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 สรุ์ปได้วิ�า สาเหตุของป้ญหาสาเหตุหลัก 

และสาเหตุร์อง โดยใช้แผนผังก้างปลา โดยพิจัาร์ณาสาเหตุของป้ญหาจัากค�าเฉิลี�ยอย้�ในร์ะดับมากที�สุดถ้ง

มาก ที�มีค�าเฉิลี�ยมากกวิ�า 3.60 และพิจัาร์ณาควิามคิดเห็นจัำานวินควิามถี�ของผ้้ให้ข้อม้ลหลักในการ์สัมภาษณ์

ตั�งแต� 3 ร์ายข้�นไปจัากจัำานวิน 8 ร์าย มีด้วิยกัน 5 สาเหตุหลักเรี์ยงลำาดับค่อ สาเหตุด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�น  

ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ ด้านควิามสะดวิกสบาย ด้านการ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย 

และมีสาเหตุร์องดังภาพที� 2

ภ�พิท่� 2 แผนผังก้างปลาสาเหตุของป้ญหา
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ส่วินำท่� 6 ผลการ์วิิเคร์าะห์ตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์ศ้กษาข้อที� 2 หาแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิม

ของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 จัากการ์สอบถามกลุ�มตัวิอย�าง

อุปสร์ร์คและโอกาส และการ์สัมภาษณ์ผ้้ให้ข้อม้ลหลักจัำานวิน 8 ร์าย สรุ์ปควิามคิดเห็นส�วินใหญ�ที�เหม่อนกัน

ของข้อม้ลจุัดแข็ง จุัดอ�อน โอกาส และอุปสร์ร์ค และนำามาสรุ์ปวิิเคร์าะห์ในร้์ปแบบตาร์าง TOWS  Matrix 

เพ่�อหาแนวิทางเล่อก  สรุ์ปได้วิ�าได้ทางเล่อกออกมาเป็นกลยุทธ์ 4 ทางเล่อกค่อ ทางเล่อกที� 1 กลยุทธ์เชิง

รุ์กด้านผลิตภัณฑ์ิและร์าคาเพ่�อสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อ ทางเล่อกที� 2 กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�ายและ

การ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์ ทางเล่อกที� 3 กลยุทธ์เชิงรั์บนโยบายการ์ทำาปร์ะกันผ�านธนาคาร์สำาหรั์บผ้้

มีร์ายได้น้อยหร่์อฐานร์าก ทางเล่อกที� 4 กลยุทธ์เชิงป้องกันควิามเป็นร้์ปธร์ร์มการ์บริ์การ์เพ่�อสร้์างควิามเช่�อ

มั�น ดังตาร์างที� 2

ต�ร�งท่� 2 การ์วิิเคร์าะห์หาแนวิทางเล่อกด้วิยตาร์าง TOWS Matrix
ปัจัจััยภ�ยในำ

ปัจัจััยภ�ยนำอก

จุัดแข็ง (S)

1. S1 : ผลิตภัณฑ์ิมีแบบแผนปร์ะกันให้

เล่อกหลากหลาย

2. S2 : อัตร์าเบี�ยปร์ะกันถ้ก

3. S3 : รั์กษาผลปร์ะโยชน์ให้ล้กค้ามีควิาม

น�าเช่�อถ่อ  

4. S4 : เจัาะจังกลุ�มเป้าหมายชัดเจัน 

จัากผ้้มีบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐทำาให้

สามาร์ถ แนะนำาบอกต�อจัากผ้้ที�เคยใช้

บริ์การ์ได้ง�าย 

5. S5 : พนักงานขายใส�ใจัและเร์�งรั์ดการ์

ขายปร์ะกันผ�านธนาคาร์เพ่�อให้ล้กค้าได้

ตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์   

จุัดอ่อนำ (W)

1. W1: ควิามมั�นคงทางการ์เงินของบริ์ษัท

ปร์ะกัน

2. W2 : ควิามเช่�อมั�นในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ิปร์ะกัน

3. W3 : การ์ปฏิบัติตามกฎหมายของ

ตัวิแทนปร์ะกัน

4. W4 : การ์สมัคร์ที�ธนาคาร์สาขา

5. W5 : ร์ายละเอียดผลิตภัณฑ์ิปร์ะกัน

ผ�านเว็ิบไซีต์ธนาคาร์

6. W6 : ใบอนุญาตที�ได้รั์บเป็นนาย

ปร์ะกันชีวิิตของธนาคาร์  

7. W7 : ช�องทางการ์ติดต�อสอบถามและ

ปร้์กษา

โอก�ส (O)

1. O1 : การ์เจัาะกลุ�มล้กค้าร์ะดับล�างเหน่อ

ค้�แข�งขันธนาคาร์พาณิชย์และบริ์ษัท

ปร์ะกัน 

2. O2 : การ์คุ้มคร์องปร์ะกันไม�ทับซ้ีอนต�อ

ร์ะบบปร์ะกันสังคมของสำานักงานปร์ะกัน

สังคม

3. O3 : การ์พัฒินาการ์ขายของพนักงาน

เทียบเท�าตัวิแทนปร์ะกันของบริ์ษัท

ปร์ะกัน

4. O4 : การ์เพิ�มช�องทางการ์เคร่์อข�ายซ่ี�อ

ปร์ะกันผ�านออนไลน์หร่์อแอปพลิเคชัน

5. O5 : การ์สร้์างควิามร์�วิมม่อบริ์ษัท

ปร์ะกันเพิ�มเทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์

หลังการ์ขาย หร่์อการ์ให้คำาปร้์กษาและ

ติดต�อสอบถาม

(SO Strategy)

กลยุทธ์เชิงรุ์กด้านผลิตภัณฑ์ิและร์าคา 

เพ่�อสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อ

ผลิตภัณฑ์ิปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์ 

ออมสินมีควิามแตกต�างไปจัากธนาคาร์พาณิชย์

อ่�น ทำาให้มีจุัดเด�นที�เน้นสำาหรั์บ 

ผ้้มีร์ายได้น้อยหร่์อล้กค้าร์ะดับล�างที�ผ้้ถ่อบัตร์

สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ และไม�ทับซ้ีอนกับร์ะบบ

ปร์ะกันสังคม ทำาให้มีควิามน�าเช่�อถ่อจัาก

แบบแผนการ์ปร์ะกันที�มีหลากหลายและร์าคา

ไม�แพง 

(S 1, S 2, S 4, O1-O2) 

 (WO Strategy)

กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�ายและ

การ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์

ธนาคาร์ออมสินควิร์เพิ�มช�องทางการ์

สมัคร์ การ์เข้าถ้งข้อม้ลและให้ร์ายละเอียด

ที�ชัดเจันผ�านออนไลน์ แอปพลิเคชัน หร่์อ

เว็ิบไซีต์ของธนาคาร์หร่์อผ�านบริ์ษัทปร์ะกัน

เพ่�อสร้์างควิามเช่�อมั�นในคุณภาพสามาร์ถ

ให้บริ์การ์การ์ขายและหลังการ์ขายผ�าน

พนักงานและไม�ผ�านพนักงานทุกช�อง

ทางการ์เข้าถ้งข้อม้ลได้ตลอด 24 ชั�วิโมง 

(W1, W4, W5, W7, O3,O4, O5
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ต�ร�งท่� 2 การ์วิิเคร์าะห์หาแนวิทางเล่อกด้วิยตาร์าง TOWS Matrix (ต�อ)
อุปสรรคำ(T) 

1. T1 : ตัวิแทนบริ์ษัทปร์ะกันเข้าถ้ง

ล้กค้าทุกกลุ�มและชุมชน

2. T2 :ค้�แข�งจัากบริ์ษัทปร์ะกันและ

ธนาคาร์พาณิชย์อ่�น

3. T3 : สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาด 

ไวิรั์สโคโร์นา (Covid-19)

4. T4 : นโยบายของภาครั์ฐกับการ์ทำา

ปร์ะกันผ�านธนาคาร์

(ST Strategy) 

กลยุทธ์เชิงรั์บนโยบายการ์ทำาปร์ะกันผ�าน

ธนาคาร์สำาหรั์บผ้้มีร์ายได้น้อย 

หร่์อฐานร์าก

การ์รั์บนโยบายภาครั์ฐเพ่�อตอบสนองควิาม

ต้องการ์ล้กค้าฐานร์ากและทุกกลุ�มเป้า

หมายผ�านธนาคาร์ออมสินที�มีฐานล้กค้าเพ่�อ

การ์ออมและการ์เข้าถ้งชุมชนเพ่�อให้ล้กค้า

สามาร์ถเล่อกผลิตภัณฑ์ิแบบปร์ะกันที�หลาก

หลาย (ต�อ)

(WT Strategy)

กลยุทธ์เชิงป้องกันควิามเป็นร้์ปธร์ร์ม 

การ์บริ์การ์เพ่�อสร้์างควิามเช่�อมั�น

การ์สร้์างควิามเช่�อมั�นของธนาคาร์ออมสิน

ถ้งควิามมั�นคงทางการ์เงินของบริ์ษัทปร์ะกัน

ที�ทำาควิามร์�วิมม่อ และควิามเช่�อมั�นของ

พนักงานขายที�เป็นตัวิแทนปฏิบัติตาม

กฎหมายเคร์�งครั์ด มีควิามร้้์ควิามสามาร์ถ

บริ์การ์การ์ขายและหลังการ์ขายเข้าถ้ง

ล้กค้าได้ทุกกลุ�ม และทุกพ่�นที� ตลอดจันการ์

สร้์างควิามเช่�อมั�นจัากเว็ิบไซีต์ของธนาคาร์

และบริ์ษัทปร์ะกันร์องรั์บนโยบายของภาค

รั์ฐในช�วิง การ์แพร์�ร์ะบาดไวิรั์สโคโร์นา 

(Covid-19) และสามาร์ถพัฒินาปรั์บปรุ์งให้

มีควิามยั�งย่น (ต�อ)

ในอัตร์าเบี�ยปร์ะกันร์าคาตำ�า และมีคุณภาพ

สามาร์ถรั์กษาสิทธิปร์ะโยชน์สร้์างควิามน�า

เช่�อถ่อเหน่อค้�แข�งขันและสามาร์ถแข�งขัน

ผ�านควิามร์�วิมม่อกับเคร่์อบริ์ษัทปร์ะกัน

ที�หลากหลายในสถานการ์ณ์ควิามไม�

แน�นอนของการ์แพร์�ร์ะบาดไวิรั์สโคโร์นา 

(Covid-19)

(S1-S5, T1-T4)

การ์ทำาปร์ะกันสำาหรั์บผ้้มีร์ายได้น้อยทุก

กลุ�มอาชีพ และแข�งขันการ์ทำาปร์ะกันผ�าน

ธนาคาร์ที�หลากหลายช�องทางเป็นทางเล่อก

ล้กค้า 

จัากตาร์างที� 2 ทำาการ์เล่อกทางเล่อกที�ดีที�สุดที�ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 สามาร์ถนำาไปปฏิบัติได้จัริ์ง

เป็นร้์ปธร์ร์มมากที�สุด โดยผ้้ศ้กษานำาข้อม้ลผลการ์วิิเคร์าะห์จัากการ์สอบถามกลุ�มตัวิอย�างและการ์สัมภาษณ์

ผ้้ให้ข้อม้ลหลัก ผลการ์วิิเคร์าะห์ Swot และการ์หาทางเล่อก การ์วิิเคร์าะห์ผลดีและผลเสียแต�ละแนวิทาง

เล่อก การ์กำาหนดร์ะยะเวิลาเพ่�อดำาเนินการ์ และกำาหนดการ์ปร์ะเมินด้วิยวิิธีการ์ถ�วิงนำ�าหนักจัากดัชนีชี�วัิด

ควิามสำาเร็์จั 5 ปร์ะเด็นค่อ ควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ป้ญหา การ์กร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์เพิ�มมากข้�นเพ่�อ

ชำาร์ะเบี�ยปร์ะกัน งบปร์ะมาณร์ะยะเวิลาที�ใช้ในการ์ดำาเนินการ์ และปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ ขอควิามร์�วิมม่อ 

ผ้้ปร์ะเมินปร์ะเมินทางเล่อกร์�วิมกับผ้้วิิจััย และสรุ์ปผลออกมาเป็นดังตาร์างที� 3
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ต�ร�งท่� 3 การ์ปร์ะเมินแนวิทางเล่อก
ดัชุนำ่ชุ่�วิัดคำวิ�มสำ�เร็จั ถ่วิงนำำ��

หนำัก

ท�งเล่อกท่� 1 ท�งเล่อกท่� 2 ท�งเล่อกท่� 3 ท�งเล่อกท่� 4

Rating

(1-10)

คำะแนำนำ Rating

(1-10)

คำะแนำนำ Rating

(1-10)

คำะแนำนำ Rating

(1-10)

คำะแนำนำ

1. ควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ป้ญหา 0.2 6 1.2 9 1.8 6 1.2 6 1.2

2. การ์กร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บร์ิการ์เพิ�มมาก

ข้�น

0.3 6 1.8 9 2.7 6 1.8 7 2.1

3. งบปร์ะมาณ 0.2 6 1.2 9 1.8 6 1.2 7 1.4

4. ร์ะยะเวิลาที�ใช้ในการ์ดำาเนินการ์ 0.2 7 1.4 8 1.6 6 1.2 6 1.2

5. ปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ 0.1 8 0.8 9 0.9 8 0.8 8 0.8

รวิม 1 6.4 8�8 6.2 6.7

จัากตาร์างที� 3 คะแนนที�ปร์ะเมินเล่อกทางเล่อกที� 2 กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�ายและ

การ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์ ได้คะแนนเท�ากับ 8.8 มากกวิ�าแนวิทางเล่อกอ่�น ๆ ซ้ี�งคาดวิ�าจัะเกิดกับ

ปร์ะโยชน์กับธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ที�ร์องรั์บนโยบายจัากสำานักงานใหญ�เพ่�อการ์ปฏิบัติ ที�ธนาคาร์ออมสิน 

ภาค 1 สามาร์ถเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ โดยใช้ช�องทางจัำาหน�าย

ผ�านช�องทางเทคโนโลยีส่�อออนไลน์หร่์อช�องทางส่�อสาร์ออนไลน์ที�ล้กค้าเข้าถ้งได้ง�ายและร์วิดเร็์วิ

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

ผู้ลก�รวิิจััย

ผลการ์วิิจััยสามาร์ถสรุ์ปตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยดังนี� 

จัากวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยข้อที� 1 ผลการ์วิิจััยสรุ์ปได้วิ�าสาเหตุป้ญหายอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิต

สำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 มาจัาก 5 สาเหตุเรี์ยงลำาดับค่อ ด้านการ์สร้์างควิาม

เช่�อมั�น ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์ ด้านควิามสะดวิกสบาย ด้านการ์ร้้์จัักและเข้าใจัล้กค้า และด้านช�องทางการ์จััด

จัำาหน�าย ส�วินจัากวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยข้อที� 2 แนวิทางการ์ตลาดที�ได้มาจัากการ์วิิเคร์าะห์ทางเล่อก มีด้วิยกัน 

4 ทางเล่อกค่อ กลยุทธ์เชิงรุ์กด้านผลิตภัณฑ์ิและร์าคาเพ่�อสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อ  กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทาง

จัำาหน�ายและการ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บการ์บริ์การ์ กลยุทธ์เชิงรั์บนโยบายการ์ทำาปร์ะกันผ�านธนาคาร์สำาหรั์บ 

ผ้้มีร์ายได้น้อยหร่์อฐานร์าก และกลยุทธ์เชิงป้องกันควิามเป็นร้์ปธร์ร์มการ์บริ์การ์เพ่�อสร้์างควิามเช่�อมั�น และ

ปร์ะเมินทางเล่อก วิิธีการ์ถ�วิงนำ�าหนักจัากดัชนีชี�วัิดควิามสำาเร็์จั 5 ปร์ะเด็นค่อ ควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ป้ญหา 

การ์กร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์เพิ�มมากข้�นเพ่�อชำาร์ะเบี�ยปร์ะกัน งบปร์ะมาณร์ะยะเวิลาที�ใช้ในการ์ดำาเนิน

การ์ และปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ ได้แนวิทางการ์ตลาดใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�าย ที�ใช้เทคโนโลยี

ร์องร์ับการ์บร์ิการ์โดยใช้ช�องทางจัำาหน�ายผ�านช�องทางเทคโนโลยีส่�อออนไลน์หร่์อช�องทางส่�อสาร์ออนไลน์ที�

ล้กค้าเข้าถ้งได้ง�ายและร์วิดเร็์วิ  
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อภิปร�ยผู้ล

จัากผลการ์วิิจััยสามาร์ถอภิปร์ายผลตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยดังนี�

1. สาเหตุป้ญหายอดการ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน 

ภาค 1 ส�วินใหญ�มาจัากสาเหตุป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ด้านการ์สร้์างควิามเช่�อมั�นเกี�ยวิกับควิามมั�นคง

ทางการ์เงินของธนาคาร์ออมสินและบริ์ษัทปร์ะกัน และควิามเช่�อมั�นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ิปร์ะกัน ร์อง

ลงมา ด้านร้์ปธร์ร์มของบริ์การ์เกี�ยวิกับใบอนุญาตที�ได้รั์บเป็นนายปร์ะกันชีวิิตของธนาคาร์ ด้านการ์ร้้์จััก

และเข้าใจัล้กค้าเกี�ยวิกับการ์มีให้บริ์การ์ล้กค้าอย�างเท�าเทียมของพนักงาน แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยคุณภาพ

การ์บร์ิการ์เป็นเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดที�สิ�งที�ชี�วัิดควิามสามาร์ถในการ์ตอบสนองควิามต้องการ์การ์ชำาร์ะ

ค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตของล้กค้า สอดคล้องตามแนวิคิดของ (Parasuraman et al, 1985) ที�วิ�าองค์กร์หร่์อผ้้

ปฏิบัติงานต้องคำาน้งเพ่�อสามาร์ถส�งมอบสิ�งที�ตร์งกับควิามคาดหวัิงของผ้้รั์บบริ์การ์หร่์อล้กค้าได้ ส�วินสาเหตุ

ป้ญหาจัากป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า (7C’s) ด้านควิามสะดวิกสบาย การ์เคาร์พ

สิทธิในควิามเป็นส�วินตัวิของล้กค้า นโยบายปร์ะกันร์ะหวิ�างธนาคาร์กับบริ์ษัทปร์ะกันต�อการ์ปฏิบัติ ร์ะบบ

การ์รั์กษาควิามปลอดภัยข้อม้ลล้กค้า สอดคล้องแนวิคิดของศิริ์วิร์ร์ณ เสรี์รั์ตน์ และคณะ, 2560) ที�วิ�าควิาม

สะดวิกสบายมาจัากสิ�งแวิดล้อมของการ์บริ์การ์หร่์อนโยบาย การ์รั์กษาควิามปลอดภัยเพ่�อให้การ์ดำาเนิน

งานปร์ะสบควิามสำาเร็์จัและเป็นเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดเพ่�อที�จัะบริ์หาร์การ์ตลาดของธุร์กิจั นอกจัากนี�

สาเหตุป้ญหาจัากป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดบริ์การ์ (7P’s) ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายเกี�ยวิกับช�อง

ทางการ์ติดต�อสอบถามและปร้์กษา ช�องทางชำาร์ะเบี�ยปร์ะกัน ช�องทางให้ข้อม้ลผ�าน call center ที�เป็น

ป้ญหานั�น สอดคล้องกับแนวิคิดของ Kotler and Armstrong (2017) ที�วิ�าการ์นำาเสนอช�องทางบริ์การ์

ให้แก�ล้กค้ามีผลต�อการ์รั์บร้้์ของล้กค้า และสามาร์ถเป็นตัวิกลางทางการ์ตลาด ไม�วิ�าจัะเป็นช�องทางให้

บริ์การ์ผ�าน call center แอปพลิเคชัน และอินเทอร์์เน็ต เป็นต้น นอกจัากนี�สอดคล้องกับงานวิิจััยของ

พิชชานันท์ มากดี และสุขุม ไสยโสภณ (2558) ที�วิ�าป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดบริ์การ์ (7P’s) ด้าน

ช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายมีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์พาณิชย์ และงานวิิจััยของ 

สร์ฤทธิ� ทรั์พย์สมบัติ และอารี์ย์  นัยพินิจั (2562) ที�วิ�าป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดด้านการ์จััดจัำาหน�ายมี

อิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อปร์ะกันชีวิิตเช�นเดียวิกัน

2. แนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหร์ับผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์

ออมสิน ภาค 1 จัากสาเหตุของป้ญหา นำามาทางแก้ไขโดยได้ทางเล่อกกลยุทธ์เชิงรุ์กด้านผลิตภัณฑ์ิและร์าคา

เพ่�อสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อให้กับล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ สอดคล้องกับงานวิิจััยของพิชชานันท์ มากดี และสุขุม  

ไสยโสภณ (2558) ที�วิ�าป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดด้านผลิตภัณฑ์ิและร์าคามีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

สินค้าปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์พาณิชย์ ที�สามาร์ถเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตโดยการ์กำาหนดแบบ

ปร์ะกันชีวิิตมีให้เล่อกหลากหลาย และกำาหนดค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตเหมาะสมกับสิทธิปร์ะโยชน์ที�ได้รั์บ และ

ผลการ์ศ้กษาได้แนวิทางทางการ์ตลาดกลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�ายและการ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บ

การ์บริ์การ์ กลยุทธ์เชิงรั์บนโยบายการ์ทำาปร์ะกันผ�านธนาคาร์สำาหรั์บผ้้มีร์ายได้น้อยหร่์อฐานร์าก กลยุทธ์เชิง

ป้องกันควิามเป็นร้์ปธร์ร์มการ์บริ์การ์เพ่�อสร้์างควิามเช่�อมั�น ที�ชี�ให้เห็นวิ�าแนวิทางทางการ์ตลาดทุกแนวิทางมี

ส�วินสำาคัญต�อการ์ธุร์กิจัขององค์กร์เพ่�อตอบสนองควิามต้องการ์ของล้กค้าหร่์อผ้้รั์บบริ์การ์ให้ได้มากที�สุด ซ้ี�ง

ผลการ์ศ้กษาเม่�อปร์ะเมินทางเล่อกแล้วิทำาการ์เล่อกทางเล่อกที�ดีที�สุดที�ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 สามาร์ถนำา
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ไปปฏิบัติได้จัริ์งเป็นร้์ปธร์ร์มมากที�สุด ค่อ กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านช�องทางจัำาหน�ายและการ์ใช้เทคโนโลยีร์องรั์บ

การ์บริ์การ์ที�สามาร์ถนำาไปเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ โดยใช้ช�อง

ทางจัำาหน�ายผ�านช�องทางเทคโนโลยส่ี�อออนไลน์หร่์อช�องทางส่�อสาร์ออนไลน์ที�ล้กค้าเข้าถ้งได้ง�ายและร์วิดเร็์วิ 

สอดคล้องกับงานวิิจััยของสร์ฤทธิ� ทรั์พย์สมบัติ และอารี์ย์  นัยพินิจั (2562) ที�วิ�าแนวิทางการ์ตลาดด้านการ์

จััดจัำาหน�ายเป็นทางเล่อกได้ดีเพ่�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อกร์มธร์ร์ม์ปร์ะกันชีวิิตโดยการ์ปรั์บช�องทางการ์ขายให้

ทันกับพฤติกร์ร์มล้กค้าในยุค Digital ที�ล้กค้าสามาร์ถเล่อกใช้บริ์การ์เพ่�อการ์ตอบสนองและเกิดควิามคล�อง

ตัวิและร์วิดเร็์วิในสถานการ์ณ์ยุคป้จัจุับัน

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

จัากผลการ์วิิจััยสามาร์ถนำามาเป็นบทสรุ์ปและข้อเสนอแนะให้กับธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 และ

ธนาคาร์ออมสินพ่�นที�ภาคอ่�นๆ ที�สามาร์ถนำาผลการ์ศ้กษาไปปฏิบัติจัากผลการ์ศ้กษาเพ่�อหาสาเหตุและหา

แนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ธนาคาร์ออมสิน ภาค 

1 ดังนี�

1. จัากผลการ์วิิจััยตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยข้อที� 1 ข้อเสนอแนะดังนี� 

 1.1 สาเหตุป้ญหามาจัากป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์เป็นสิ�งที�ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ต้อง

คำาน้งอันดับแร์ก ในการ์สร้์างควิามเช่�อมั�นผลิตภัณฑ์ิการ์ปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐใน

ทุกมิติ เน่�องจัากเป็นธนาคาร์ออมสินเป็นสถาบันการ์เงินที�มีควิามโดดเด�นในการ์ขับเคล่�อนโคร์งการ์ปร์ะชา

รั์ฐสวัิสดิการ์เพ่�อช�วิยเหล่อปร์ะชาชนที�มีร์ายได้น้อยทุกพ่�นที�เพ่�อให้ปร์ะชาชนเข้าถ้งมากที�สุด โดยธนาคาร์

ออมสิน ภาค 1 ต้องนำาร์�องของการ์ปฏิบัติเพ่�อให้เกิดเป็นร้์ปธร์ร์มในการ์สร้์างควิามเช่�อมั�นผลิตภัณฑ์ิการ์

ปร์ะกันชีวิิต อาทิ  การ์ปฏิบัติตามกฎหมายวิ�าด้วิยปร์ะกันชีวิิตของตัวิแทนปร์ะกันอย�างเคร์�งครั์ดและไม�เล่อก

ปฏิบัติ การ์ให้ข้อม้ลของตัวิแทนปร์ะกันเกี�ยวิกับควิามมั�นคงทางการ์เงินของธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 และ

บริ์ษัทปร์ะกันกับล้กค้าผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐก�อนตันสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ปร์ะกันชีวิิต เป็นต้น

 1.2 สาเหตุจัากป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า (7C’s) เป็นเคร่์�องม่อ

ทางการ์ตลาดในมุมมองของล้กค้า ที�ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ต้องตอบสนองควิามต้องการ์ควิามสะดวิกสบาย

เม่�อล้กค้ารั์บบริ์การ์ผลิตภัณฑ์ิปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ เช�น ร์ะบบการ์รั์กษา

ควิามปลอดภัยข้อม้ลล้กค้าที�ล้กค้าสามาร์ถตร์วิจัสอบได้ 

 1.3 ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดบริ์การ์ (7P’s) เป็นสาเหตุหน้�งในมุมมองของผ้้ปฏิบัติ

งาน ที�ธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 ควิร์ให้ควิามสำาคัญช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายหลากหลายในการ์ตอบสนองควิาม

ต้องการ์การ์ชำาร์ะค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิต

2. จัากวิัตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยข้อที� 2 แนวิทางการ์ตลาดป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดบร์ิการ์ด้าน

ช�องทางการ์จัำาหน�ายเป็นทางเล่อกดีที�สุดของธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 แต�หากต้องการ์ใช้แนวิทางการ์ตลาด

จัากป้จัจััยอ่�นเพ่�อเพิ�มม้ลค�าร์วิมค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐ ควิร์นำาแนวิทางการ์

ตลาดป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ในทุกมิติมาพิจัาร์ณาแนวิทางการ์แก้ไขของธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 และ

บริ์ษัทปร์ะกัน  
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ส�วินข้อเสนอแนะสำาหรั์บการ์ศ้กษาครั์�งต�อไปดังนี�

1. การ์ศ้กษานี�เป็นการ์หาสาเหตุและแนวิทางการ์ตลาดเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิตสำาหรั์บผ้้

ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐธนาคาร์ออมสิน ภาค 1 แต�หากมีการ์ศ้กษาครั์�งต�อไปควิร์ศ้กษาธนาคาร์ออมสินใน

วิงกว้ิาง โดยเฉิพาะพ่�นที�ต�างจัังหวัิดที�มีผ้้ถ่อบัตร์สวัิสดิการ์แห�งรั์ฐจัำานวินมาก สามาร์ถศ้กษาในภาพร์วิมของ

ธนาคาร์ออมสินได้มากยิ�งข้�น 

2. ควิร์ศ้กษาเปร์ียบเทียบผลิตภัณฑ์ิปร์ะกันชีวิิตผ�านธนาคาร์พาณิชย์ในปร์ะเทศไทยที�มีบริ์ษัท

ปร์ะกันเป็นเคร่์อข�าย และมีแนวิทางตลาดปร์ะสบผลสำาเร็์จัเพิ�มม้ลค�าร์วิมของเบี�ยปร์ะกันชีวิิต  
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาคุณภาพการ์บริ์การ์และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์าน

บุษบาชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และเพ่�อวิิเคร์าะห์คุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ

ซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณด้วิยวิิธีการ์สำาร์วิจั

และเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยเก็บแบบสอบถามจัากผ้้บริ์โภคที�เคยใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลาจัำานวิน 385 คน วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาและสมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุค้ณ

ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 เพ่�อทดสอบอิทธิพลร์ะหวิ�างตัวิแปร์ ผ้้ปร์ะกอบการ์สามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยไป

ใช้ในการ์ปรั์บปรุ์งคุณภาพบริ์การ์ที�สามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภคได้อย�างพ้งพอใจั ซ้ี�งผลการ์

วิิจััยพบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง อายุ 20 ถ้ง 30 ปี สถานภาพโสด ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ มี

อาชีพเป็นนักเรี์ยน/นักศ้กษา และมีร์ายได้น้อยกวิ�า 15,000 บาท กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็น

คุณภาพบริ์การ์ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด โดยด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์มมากที�สุด ด้าน

การ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้าน้อยที�สุด กลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ส�วินคุณภาพการ์

บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ พบวิ�า คุณภาพการ์บริ์การ์ด้านการ์ตอบสนอง 

ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั และการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ใน

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ส�วินด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์มและด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิ

วิางใจัได้ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ข้อเสนอแนะจัากงานวิิจััยค่อผ้้ปร์ะกอบการ์

ควิร์ให้สำาคัญกับการ์ปรั์บปรุ์งในด้านการ์ตอบสนอง ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั และด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า 

เพ่�อการ์พัฒินาคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ให้มีปร์ะสิทธิภาพมากยิ�งข้�น

คำำ�สำ�คัำญ : คุณภาพการ์บริ์การ์, ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า
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Abstract

The purpose of this study is to examine to study service quality and repurchase  

intention of Budsaba Shabu Restaurant in Hatyai District, Songkhla Province and to  

analyse service quality effecting consumers’ repurchase intention of Budsaba Shabu  

Restaurant in Hatyai District, Songkhla Province. This study was a quantitative research,  

applying survey methods and questionnaires in data collection. There are a total of 385  

respondents who used to buy Budsaba Shabu Restaurant in Hatyai District, Songkhla Province. 

To analyze the data, descriptive statistics and Multiple linear regression at the significance level 

of 0.05 were employed to check the samples’ characteristics and the relationships among the  

variables. Entrepreneur applying the research results for services quality improving which response  

customer needs. The results show that most of the respondents are female, aged 20 to 30 

years, with single status, graduated from the bachelor degree, and have the income of less 

than 15,000 baht. Based on the study of the Service Quality Effecting Consumer Repurchase 

Intention of Budsaba Shabu Restaurant, it was found that most of the sample groups gave 

the overall opinion at the highest level, with the highest level of Tangible dimensions and 

the lowest level of Empathy dimensions. In terms of repurchase intentions of consumers, it 

was found that most of the sample groups gave the overall opinion at a high level. As for 

the Service Quality Effecting Consumer Repurchase Intention of Budsaba Shabu Restaurant, 

it was found that the service quality, responsiveness dimensions, assurance dimensions and  

empathy dimensions. It affects the consumer intention. As for tangible dimensions and  

reliability dimensions, it does not affect the consumer intention to repurchase. The  

suggestion from this research is that the entrepreneurs should be paid attention to improving 

and developing in terms of responsiveness dimensions, assurance dimensions and empathy 

dimensions to have more increasing the willingness repurchasing of the customers.

Keywords : Service quality, Repurchase intention
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บัทนำำ� 

ป้จัจุับันพฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคอาหาร์ของผ้้บริ์โภคได้เปลี�ยนไปจัากเดิมและไม�ได้บริ์โภคอาหาร์เพียง

เพ่�อควิามอย้�ร์อดเท�านั�น แต�เพ่�อตอบสนองควิามต้องการ์ของตนเองอีกด้วิย ทำาให้ร้์านอาหาร์เข้ามามีบทบาท

ในชีวิิตปร์ะจัำาวัินของผ้้บริ์โภคมากข้�น (ชลลดา  มงคลวินิช, 2562) จ้ังส�งผลให้ธุร์กิจัร้์านอาหาร์เป็นธุร์กิจัที�มี

อัตร์าการ์เติบโตอย�างต�อเน่�อง โดยในปี 2563 มีม้ลค�าร์วิมอย้�ที� 4.37-4.41 แสนล้านบาท หร่์อขยายตัวิร้์อย

ละ 1.4-2.4 จัากปี 2562 (ศ้นย์วิิจััยกสิกร์ไทย, 2563) จัากการ์เติบโตดังกล�าวิ ทำาให้ผ้้บริ์โภคมีตัวิเล่อกใน

การ์รั์บปร์ะทานอาหาร์มากข้�น ซ้ี�งร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ เป็นหน้�งในตัวิเล่อกการ์รั์บปร์ะทานอาหาร์ที�ได้รั์บ

ควิามนิยมในป้จัจุับัน (เบญจัรั์ตน์ รุ์�งเร่์อง, 2562) ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ เป็นร้์านอาหาร์ปรุ์งสุกใหม�พร้์อม

รั์บปร์ะทานด้วิยวิิธีการ์ปรุ์งอาหาร์ที�ใช้ควิามพิถีพิถัน ซ้ี�งคุณภาพอาหาร์ที�สดใหม� ร์สชาติอาหาร์ และการ์

บริ์การ์ด้านต�าง ๆ ได้มีการ์พัฒินาอย�างต�อเน่�อง ตลอดจันสถานที�ได้ถ้กออกแบบให้ทันสมัย สวิยงาม เป็นที�น�า

ด้งด้ดของผ้้บริ์โภค (ป่ยวิร์ร์ณ ย้อยไชยา, 2561) 

จัากการ์สัมภาษณ์ สวิร์ร์ยา บุญโชติ (การ์ส่�อสาร์ส�วินบุคคล, 19 กร์กฎาคม 2564) ร้์านบุษบาชาบ้ 

ตั�งอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เป่ดให้บริ์การ์เม่�อวัินที� 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นร้์านอาหาร์บุฟีเฟีต์

ปร์ะเภทชาบ้แบบญี�ปุ่น มีเมน้อาหาร์และเคร่์�องด่�มที�หลากหลาย บร์ร์ยากาศของร้์านแบ�งเป็น 3 ร้์ปแบบ จัาก

การ์ดำาเนินธุร์กิจัพบวิ�า ผ้้บริ์โภคส�วินใหญ�ที�เข้าใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ มีการ์ซ่ี�อเพียงครั์�งเดียวิ ไม�เกิดการ์

ซ่ี�อซีำ�า โดยในป้จัจุับันธุร์กิจัต้องเผชิญกับการ์แข�งขันที�มีควิามรุ์นแร์ง เน่�องจัากค้�แข�งที�เพิ�มข้�น การ์กร์ะจัายตัวิ

ของล้กค้า และส�วินแบ�งทางการ์ตลาด (สุชัญญา สายชนะ และชลิตา ศรี์นวิล, 2561) ท�ามกลางสภาวิะการ์

แข�งขันที�รุ์นแร์ง ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์จัำาเป็นต้องให้ควิามสำาคัญกับการ์บริ์การ์มากข้�น เน่�องจัากคุณภาพการ์

ให้บริ์การ์ที�ไม�เป็นไปตามควิามคาดหวัิงของผ้้บริ์โภค ทำาให้เกิดควิามร้้์ส้กไม�พ้งพอใจัหร่์อขาดควิามเช่�อใจัใน

คุณภาพการ์บริ์การ์ ส�งผลให้ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัไม�กลับมาซ่ี�อซีำ�า (วัิชร์าภร์ณ์ อารี์รั์ตนศักดิ�, 2563)

 พิสิทธ์ พิพัฒิน์โภคากุล (อ้างถ้งใน วัิชร์าภร์ณ์ อารี์รั์ตนศักดิ�, บุญฑิวิร์ร์ณ วิิงวิอน, และอมร์รั์ตน์ ศรี์

วิิโร์จัน์, 2563) คุณภาพการ์บริ์การ์เป็นหัวิใจัสำาคัญของการ์บริ์การ์  และเป็นส่�อกลางที�ช�วิยให้ล้กค้าได้สัมผัส

กับปร์ะสบการ์ณ์ที�ดีในการ์เข้าใช้บริ์การ์และส�งผลต�อการ์ซ่ี�อซีำ�าในอนาคต (ศศิปร์ะภา เจัริ์ญทรั์พย์, 2559) ดัง

นั�น ผ้้วิิจััยจ้ังจัำาเป็นต้องศ้กษาคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ใน

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เพ่�อเป็นแนวิทางให้กับผ้้ปร์ะกอบการ์ในการ์พัฒินาและปรั์บปรุ์งคุณภาพการ์

ให้บริ์การ์ ที�สามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภคและกลับมาใช้บริ์การ์ในครั์�งต�อไป

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย/สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาคุณภาพการ์บริ์การ์และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์คุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ใน

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา
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สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

คุณภาพการ์บริ์การ์ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ในอำาเภอหาดใหญ�จัังหวัิด

สงขลา

คำำ�ถ�มก�รวิิจััย

คุณภาพการ์บริ์การ์ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลาหร่์อไม�

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

ผ้้ปร์ะกอบการ์ทร์าบถ้งคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบา

ชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และสามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยไปใช้ในการ์ปรั์บปรุ์งคุณภาพบริ์การ์ที�

สามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภคได้อย�างพ้งพอใจั และส�งผลให้ผ้้บริ์โภคกลับมาใช้บริ์การ์ซีำ�าใน

ครั์�งต�อไป

ทบัทวินำวิรรณกรรม

1. แนำวิคิำดและทฤษฎ่ท่�เก่�ยวิข�อง

คุำณภ�พิก�รบัริก�ร (Service Quality)

วิรั์สสิญา ศุภธนโชติพงศ์  (2562) คุณภาพการ์บริ์การ์ หมายถ้ง ควิามร้้์ส้กที�ผ้้ใช้บริ์การ์รั์บร้้์ถ้ง

การ์ให้บริ์การ์ที�มากกวิ�า หร่์อตร์งกับควิามคาดหวัิงของผ้้ใช้บริ์การ์ตามมาตร์ฐาน และคุณภาพที�เหมาะสม  

โดยการ์ปร์ะเมินหร่์อการ์แสดงควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับควิามเป็นเลิศของการ์บริ์การ์ในลักษณะของภาพ

ร์วิม ร์วิมไปถ้งคุณลักษณะที�ปร์าศจัากข้อผิดพลาด ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที�ดี เพ่�อให้ล้กค้าร้้์ส้กถ้งควิามปร์ะทับใจั 

จัากข้อควิามข้างต้น สามาร์ถกล�าวิสรุ์ปได้วิ�า คุณภาพการ์บริ์การ์ หมายถ้ง การ์ให้บริ์การ์ที�ตร์งตาม

คาดหวัิงของผ้้บริ์โภคในคุณค�าที�ต้องการ์จัะได้รั์บจัากการ์ใช้บริ์การ์และตร์งตามมาตร์ฐานของการ์ให้บริ์การ์

มิติของคุำณภ�พิก�รบัริก�ร

เชิดชาติ ตะโกจีัน (อ้างถ้งใน วิรั์สสิญา ศุภธนโชติพงศ์, 2562, น. 26) ได้กล�าวิถ้งการ์สร้์างมิติแห�ง

การ์บริ์การ์ เพ่�อให้มั�นใจัวิ�าการ์บริ์การ์นั�นพอดีที�จัะทำาให้ล้กค้ารั์บร้้์และร้้์ส้กวิ�าได้รั์บคุณค�าจัากต้นทุนที�ได้ใช้

จั�ายออกไป เพ่�อสร้์างควิามผ้กพันร์ะยะยาวิ 

ปาริ์ฉัิตร์ ถนอมวิงษ์ (2561) มิติคุณภาพการ์บริ์การ์ออกเป็น 5 มิติ ได้แก�

1. สิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์ม (Tangible) หมายถ้ง ลักษณะทางกายภาพของอุปกร์ณ์เคร่์�อง

ม่อ สิ�งอำานวิยควิามสะดวิก พนักงาน และวัิสดุที�ใช้ในการ์ส่�อสาร์ต�าง ๆ

2. ควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ (Reliability) หมายถ้ง ควิามสามาร์ถในการ์ให้บริ์การ์อย�างถ้ก

ต้องแม�นยำา การ์ให้บริ์การ์ตร์งกับสัญญาที�ให้ไว้ิกับล้กค้า และบริ์การ์ที�ให้ทุกครั์�ง มีควิามสมำ�าเสมอทำาให้ล้กค้า

ร้้์ส้กวิ�าน�าเช่�อถ่อในมาตร์ฐานการ์ให้บริ์การ์สามาร์ถให้ควิามไว้ิวิางใจัได้
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3. การ์ตอบสนอง (Responsiveness) หมายถ้ง ควิามเต็มใจัที�จัะให้บริ์การ์ทันที และให้ควิามช�วิย

เหล่อเป็นอย�างดี

4. การ์สร้์างควิามมั�นใจั (Assurance) หมายถ้ง ผ้้ให้บริ์การ์มีควิามร้้์และทักษะที�จัำาเป็นในการ์

บริ์การ์ มีสุภาพ และเป็นมิตร์กับล้กค้า มีควิามช่�อสัตย์ และสามาร์ถสร้์างควิามมั�นใจัให้แก�ล้กค้าได้และควิาม

มั�นคงปลอดภัย

5. การ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า (Empathy) หมายถ้ง สามาร์ถเข้าถ้งได้โดยสะดวิกและสามาร์ถติดต�อได้

ง�ายควิามสามาร์ถในการ์ติดต�อส่�อสาร์ให้ล้กคา้เข้าใจัได้ ควิามเห็นอกเห็นใจัและเข้าใจัล้กค้า

มิติของคุณภาพการ์บริ์การ์ สามาร์ถใช้ในองค์กร์ที�ต้องการ์ทำาควิามเข้าใจัต�อการ์รั์บร้้์ของกลุ�มผ้้รั์บ

บริ์การ์ ควิามคาดหวัิงของผ้้รั์บบริ์การ์ เป้าหมายตามควิามต้องการ์ของผ้้รั์บบริ์การ์และเป็นเทคนิคที�ใช้วัิด

คุณภาพในการ์ให้บริ์การ์ขององค์กร์

คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ�� (Repurchasing Intention)

วิรั์นพร์ นางาม (2561) ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ค่อ กร์ะบวินการ์วิางแผนของผ้้บริ์โภคที�จัะซ่ี�อสินค้าหร่์อ

บริ์การ์ ณ ช�วิงเวิลาใดเวิลาหน้�งเช่�อมโยงร์ะหวิ�างทัศนคติ ควิามเช่�อ และพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อของผ้้บริ์โภค โดย

อาศัยจัากการ์ค้นคว้ิาหาข้อม้ลด้วิยตนเอง อิทธิพลจัากคนร้้์จััก สถานการ์ณ์ต�าง ๆ และปร์ะสบการ์ณ์ในอดีตที�

ผ�านมาก�อให้เกิดผลลัพธ์ค่อควิามพอใจัและไม�พอใจั ส�งผลต�อควิามจังรั์กภักดี

ชัชญาภา ศักดิ�ศรี์ (อ้างถ้งใน ญาณวิรุ์ตม์ ธนพัฒิน์เจัริ์ญ, 2564, น. 9)  ควิามสำาเร็์จัในการ์ขาย อาจั

จัะสามาร์ถชี�วัิดได้จัากการ์ที�ล้กค้ามีการ์ซ่ี�อซีำ�า หร่์อทำาให้เกิดควิามเช่�อมันของล้กค้าหร่์อผ้้ที�มาใช้สินค้าหร่์อ

บริ์การ์ และอยากกลับมาใช้สินค้าหร่์อบริ์การ์มากน้อยแค�ไหน ดังนั�นองค์กร์ไม�ควิร์ที�จัะสัญญาอะไร์ที�ไม�

สามาร์ถทำาได้ เพ่�อไม�ทำาให้ล้กค้าเกิดควิามไม�พ้งพอใจัจัากการ์ใช้สินค้าหร่์อบริ์การ์

Avcilar & Alkevli (อ้างถ้งใน กฤษดา เชียร์วัิฒินสุข และสมพล ทุ�งหว้ิา, 2562, น. 6) การ์ซ่ี�อสินค้า

ซีำ�าหร่์อการ์ซ่ี�อบริ์การ์ซีำ�าในครั์�งต�อมานั�น จัะเกิดข้�นต�อเม่�อผ้้บริ์โภคตัดสินใจัโดยใช้ควิามร้้์ส้กจัากภายใน และ

ปร์ะสบการ์ณ์จัากการ์ซ่ี�อครั์�งที�ผ�านมา

1.การ์แก้ไขป้ญหาแบบซีำ�าซีาก (Repeated problem solving) การ์ซ่ี�อซีำ�ามักจัะต้องมีการ์แก้ป้ญหา

ที�ติดต�อกันเพร์าะเกิดควิามไม�พอใจัในทางเล่อกที�ซ่ี�อมาแต�ครั์�งก�อน จันบางครั์�งเกิดการ์เปลี�ยนตร์ายี�ห้ออย้�

เร่์�อยๆ

2. การ์ตัดสินใจัอย�างเป็นนิสัย (Habitual decision making) การ์ซ่ี�อซีำ�าอาจัเกิดจัากนิสัยที�จัะทำาให้

กิจักร์ร์มการ์ตัดสินใจัง�ายข้�น และทำาให้ผ้้บริ์โภคจััดการ์กับแร์งผลักดันของชีวิิตได้ดีข้�น

จัากข้อควิามข้างต้นสามาร์ถสรุ์ปได้วิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า เกิดข้�นจัากการ์ที�ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัโดยใช้

ควิามร้้์ส้ก และควิามพ้งพอใจัจัากปร์ะสบการ์ณ์การ์ใช้บริ์การ์ที�ผ�านมา ซ้ี�งอาจัจัะเกิดจัากอิทธิพลจัากคนร์อบ

ข้าง สถานการ์ณ์ต�างๆ ควิบค้�กัน จันนำาไปส้�ควิามจังรั์กภักดีต�อแบร์นด์นั�นๆ
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2. ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

ณัฐกานต์ เตียวิวัิฒินานนท์ (2561) ศ้กษาเร่์�อง การ์รั์บร้้์คุณค�าตร์าสินค้า ควิามไว้ิวิางใจั และคุณภาพ

การ์ บริ์การ์ ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลจัาก

การ์ศ้กษาพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามถี�ในการ์ใช้บริ์การ์น้อยกวิ�า 1 ครั์�งต�อสัปดาห์ ค�าอาหาร์เฉิลี�ย

ในการ์รั์บปร์ะทาน301-500 บาท เหตุผลที�เล่อกใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ 

เน่�องจัากร์สชาติอาหาร์ และป้ญหาที�เคยเจัอในการ์ใช้บริ์การ์เกิดจัากร์าคาไม�เหมาะสมกับคุณภาพ การ์

รั์บร้้์คุณค�าตร์าสินค้าส�งผลเชิงบวิกต�อควิามตั�งใจัของผ้้บริ์โภคในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ใน

เขตกรุ์งเทพมหานคร์ โดยผ้้บริ์โภคส�วินใหญ�คิดวิ�าร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ที�ชอบใช้บริ์การ์ตอบสนองควิาม

ต้องการ์ของผ้้บริ์โภคได้ ควิามไว้ิวิางใจัส�งผลเชิงบวิกต�อควิามตั�งใจั ของผ้้บริ์โภคในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์

ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ โดยผ้้บริ์โภคส�วินใหญ�ให้ควิามไว้ิวิางใจัต�อร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ที�

ชอบใช้บริ์การ์ คุณภาพของการ์บริ์การ์ส�งผลเชิงบวิกต�อควิามตั�งใจัของผ้้บริ์โภคในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์

ปร์ะเภทชาบ้ ค่อ พนักงานไม�ร์บกวินควิามเป็นส�วินตัวิของผ้้บริ์โภค

ป่ยวิร์ร์ณ ย้อยไชยา (2561) ศ้กษาเร่์�อง อิทธิพลภาพลักษณ์ตร์าสินค้า คุณค�าตร์าสินค้า และ

คุณภาพการ์ให้บริ์การ์ ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัของผ้้บริ์โภคในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขต

กรุ์งเทพมหานคร์ ผลจัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามถี�ในการ์ใช้บริ์การ์น้อยกวิ�า 1 ครั์�งต�อ

สัปดาห์ ค�าอาหาร์เฉิลี�ยในการ์รั์บปร์ะทาน 301-500 บาท เหตุผลที�เล่อกใช้บริ์การ์เน่�องจัากร์สชาติอาหาร์ 

และป้ญหาที�เคยเจัอในการ์ใช้บริ์การ์ ค่อร์สชาติไม�อร์�อย ภาพลักษณ์ตร์าสินค้าส�งผลเชิงบวิกต�อควิามตั�งใจั

ของผ้้บริ์โภคที�ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ โดยผ้้บริ์โภคส�วินใหญ�คิดวิ�าร้์าน

อาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ที�ชอบใช้บริ์การ์มีร์สชาติที�ถ้กปาก คุณค�าตร์าสินค้าส�งผลเชิงบวิกต�อควิามตั�งใจัของผ้้

บริ์โภคที�ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ โดยผ้้บริ์โภคส�วินใหญ�คิดวิ�าร้์านอาหาร์

ปร์ะเภทชาบ้ที�ชอบใช้บริ์การ์มีควิามเหมาะสมทั�งด้าน ร์สชาติ และร์าคา คุณภาพการ์ให้บริ์การ์ส�งผลเชิงบวิก

ต�อควิามตั�งใจัของผ้้บริ์โภคที�ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ค่อ พนักงานของร้์าน

อาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ที�ผ้้บริ์โภคชอบใช้บริ์การ์ให้บริ์การ์ มีควิามสุภาพอ�อนโยน
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3. กรอบัแนำวิคิำดวิิจััย

  ตัวิแปร์อิสร์ะ     ตัวิแปร์ตาม

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

1. ร้ปแบับัก�รวิิจััย เป็นการ์วิิจััยเชิงสำาร์วิจั โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิม

ข้อม้ลผ�านช�องทางออนไลน์ เพ่�อศ้กษาคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค ร้์านบุษบา

ชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

2. ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง ปร์ะชากร์ ค่อ ผ้้บริ์โภคที�เคยเข้าใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ ในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา กลุ�มตัวิอย�าง ค่อ ตัวิแทนผ้้บริ์โภคที�เคยเข้าใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ ในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยใช้ส้ตร์การ์สุ�มตัวิอย�างแบบไม�ทร์าบควิามน�าจัะเป็นของ Cochran (1977) 

เน่�องจัากไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์ง ซ้ี�งจัะได้ขนาดกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 ตัวิอย�าง

3. ก�รสุ่มตัวิอย่�ง เน่�องจัากไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์ง จ้ังใช้วิิธีการ์เล่อกกลุ�มตัวิอย�างตาม

ควิามสะดวิก (Convenience Sampling) ซ้ี�งจัะทำาการ์คัดกร์องเฉิพาะผ้้บริ์โภคที�เคยเข้าใช้บริ์การ์ร้์านบุษบา

ชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

4. ก�รเก็บัข�อม้ล ใช้แบบสอบถามในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยนำาแบบสอบถามออนไลน์  

(Google from) ปร์ะกาศลงข้อควิาม (Post) บนเฟีซีบุ๊ก แฟีนเพจั ภายใต้ช่�อ Budsaba Shabu Hatyai  

บุษบาชาบ้หาดใหญ�
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5. เคำร่�องม่อและก�รทดสอบัเคำร่�องม่อ เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััย ค่อ แบบสอบถาม ซ้ี�งผ้้วิิจััยได้

พัฒินาข้�นมาตามแนวิคิดของ ณัฐกานต์ เตียวิวัิฒินานนท์ (2561) แบ�งเป็น 3 ส�วิน ดังนี� ส�วินที� 1 ข้อม้ลทั�วิไป

ของผ้้ตอบแบบสอบถาม ได้แก� เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพป้จัจุับัน อาชีพ ร์ะดับการ์ศ้กษา และร์ายได้เฉิลี�ย  

เป็นคำาถามปลายป่ด แบบเล่อกตอบคำาตอบเดียวิ (Multiple Choice) ส�วินที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวิกับคุณภาพ

การ์บริ์การ์ โดยใช้มาตร์วัิดของ Likert (Likert Scale) เพ่�อวัิดร์ะดับควิามคิดเห็น ซ้ี�งเป็นคำาถามปลายป่ด จัำานวิน 

20 ข้อ แบ�งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี� 1.ด้านควิามเป็นร้์ปธร์ร์มของการ์บริ์การ์ 2.ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัใน

การ์บริ์การ์ 3.ด้านการ์ตอบสนองต�อผ้้บริ์โภค 4.ด้านการ์ให้ควิามมั�นใจัแก�ผ้้บริ์โภค 5.ด้านการ์ใส�ใจัผ้้บริ์โภค  

ส�วินที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวิกับควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค โดยใช้มาตร์วัิดแบบปร์ะมาณค�า (Rat-

ing Scale) เพ่�อวัิดร์ะดับควิามคิดเห็น ซ้ี�งเป็นคำาถามปลายป่ด จัำานวิน 4 ข้อ

การ์ทดสอบด้านควิามเที�ยง (Reliability) โดยทดสอบแบบสอบถามก�อนนำาไปใช้จัริ์ง (Pre-test)  

กับกลุ�มปร์ะชากร์ ที�มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 30 ชุด เพ่�อทดสอบหาค�าควิามเช่�อมั�น  

ด้วิยวิิธีคำานวิณหาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient :  coeffi-

cient) โดยใช้โปร์แกร์มสถิติสำาเร็์จัร้์ป พบวิ�า มีค�าอย้�ที� 0.978 ซ้ี�งมากกวิ�า 0.7 แสดงวิ�าแบบสอบถามนี�มีควิาม

เช่�อมั�นในร์ะดับที�ยอมรั์บได้ และการ์ทดสอบด้านควิามตร์ง (Validity) โดยการ์ให้ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิซ้ี�งค่ออาจัาร์ย์

ที�ปร้์กษางานวิิจััย ปร์ะเมินแบบสอบถาม จัากนั�นจััดทำาแบบสอบถามฉิบับสมบ้ร์ณ์เพ่�อกร์ะจัายไปยังกลุ�ม

ตัวิอย�างจัำานวิน 385 คน

6.ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้โปร์แก

ร์มสำาเร็์จัร้์ปทางสถิติและใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา ปร์ะกอบด้วิย ควิามถี� ร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐาน ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม ปร์ะกอบด้วิย เพศ อายุ สถานภาพ ร์ะดับ

การ์ศ้กษา อาชีพ และร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน และการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้

สถิติเชิงอนุมานเพ่�อทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะและตัวิแปร์ตาม สถิติเชิงอนุมานที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อ 

การ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ

ที� 0.05

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

1. ข�อม้ลทั�วิไปของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

จัากการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง (70.6%) อายุ 20-30 ปี (46.0%) 

สถานภาพโสด (67.0%) ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ (63.1%) อาชีพนักเรี์ยนนักศ้กษา (43.6%) ร์ายได้เฉิลี�ย

น้อยกวิ�า 15,000 บาท (42.1%)
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2. คุำณภ�พิก�รบัริก�รร��นำบุัษบั�ชุ�บ้ั ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 1 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของคุณภาพการ์บริ์การ์ร้์านบุษบา 

    ชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

คุำณภ�พิก�รบัริก�ร S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. ด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์ม 4.47 0.445 มากที�สุด

2. ด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ 4.42 0.553 มากที�สุด

3. ด้านการ์ตอบสนอง 4.26 0.520 มากที�สุด

4. ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั 4.24 0.542 มากที�สุด

5. ด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า 4.18 0.585 มาก

รวิม 4.31 0.441 ม�กท่�สุด

จัากตาร์างที� 1 กลุ�มตัวิอย�างที�ให้ควิามคิดเห็นกับร์ะดับคุณภาพการ์บริ์การ์ ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มากที�สุด (4.31) โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์มส้งสุด (4.47) ร์องลงมาค่อด้านควิามน�า

เช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ (4.42) ด้านการ์ตอบสนอง (4.26) ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั (4.24) และด้านการ์เอาใจั

ใส�ต�อล้กค้า (4.18) ตามลำาดับ

3. คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��ของผู้้�บัริโภคำร��นำบุัษบั�ชุ�บ้ั ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 2  แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของ ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้

บริ์โภค 

    ร้์านบุษบาชาบ้ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้�ำ� S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. ท�านตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ในครั์�งต�อไป 4.38 0.706 มากที�สุด

2. ท�านจัะพิจัาร์ณาร้์านบุษบาชาบ้เป็นตัวิเล่อกแร์ก เม่�อมีควิามต้องการ์บริ์โภคอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ 3.73 0.822 มาก

3. ท�านตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ในครั์�งต�อไป แม้วิ�าจัะมีตัวิเล่อกใหม�เพิ�มข้�น 3.89 0.788 มาก

4. ท�านได้รั์บปร์ะสบการ์ณ์ด้านบริ์การ์ที�ดีและมีควิามตั�งใจักลับมาใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ในอนาคต 4.19 0.772 มาก

รวิม 4.05 0.607 มาก

จัากตาร์างที� 2 กลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก (4.05) โดยมีค�าเฉิลี�ย

เกี�ยวิกับควิามตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์ในครั์�งต�อไปส้งสุด (4.38) ร์องลงมาค่อได้รั์บปร์ะสบการ์ณ์ด้าน

บริ์การ์ที�ดีและมีควิามตั�งใจักลับมาใช้บริ์การ์ในอนาคต (4.19) ควิามตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์ในครั์�งต�อไป 

แม้วิ�าจัะมีตัวิเล่อกใหม�เพิ�มข้�น (3.89) และจัะพิจัาร์ณาร้์านบุษบาชาบ้เป็นตัวิเล่อกแร์ก เม่�อมีควิามต้องการ์

บริ์โภคอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ (3.73) ตามลำาดับ
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4. คำุณภ�พิก�รบัริก�รท่�ส่งผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��ของผู้้�บัริโภคำร��นำบัุษบั�ชุ�บ้ั ในำอำ�เภอ

ห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 3 แสดงคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้ ในอำาเภอ

หาดใหญ�  

    จัังหวัิดสงขลา โดยการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

คุณภาพการ์บริ์การ์
ควิามตั�งใจัซ่ี�อซ้ีำา

B SE Beta t Sig

ค�าคงที� 0.147 0.241

ด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์ม (X
1
) 0.115 0.067 0.084 1.725 0.085

ด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ (X
2
) 0.110 0.059 0.100 1.865 0.063

ด้านการ์ตอบสนอง (X
3
) 0.169 0.068 0.145 2.475 0.014*

ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั (X
4
) 0.319 0.074 0.285 4.310 0.000*

ด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า (X
5
) 0.198 0.061 0.191 3.251 0.001*

*sIG ≤0.05 R = 0.690 R2 = 0.746 ADJUST R = 0.469 se = 0.443

จัากตาร์างที� 3 แสดงผลการ์ทดสอบคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า โดยใช้วิิธีการ์

วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานาย (Coefficient of determina-

tion or R2) เท�ากับ 0.746 หร่์อ ร้์อยละ 74.6 แสดงถ้งตัวิแปร์คุณภาพบริ์การ์สามาร์ถอธิบายควิามแปร์ปร์วิน

ตัวิแปร์ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า โดยมีด้านการ์ตอบสนอง ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั และการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า  มีผล

ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 ส�วินด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์มและด้าน

ควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 โดยสามาร์ถเขียน

สมการ์พยากร์ณ์ ได้ดังนี�

กำาหนดให้ X
3
 = ด้านการ์ตอบสนอง X

4
 = ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั  X

5
 = ด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า 

   Y
ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า

 = 0.147 + 0.169 X
3
 + 0.319 X

4
 + 0.198 X

5
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ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

อภิปร�ยผู้ล

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�องคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์านบุษบาชาบ้  

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ร้์อยละ 70.6 เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ร้์อยละ 

46.0  มีสถานภาพโสด ร้์อยละ 67.0 ส�วินใหญ�มีร์ะดับการ์ศ้กษาอย้�ในร์ะดับปริ์ญญาตรี์ ร้์อยละ 63.1 มีอาชีพ

เป็นนักเรี์ยนนักศ้กษา ร้์อยละ 43.6 และร์ายได้เฉิลี�ยน้อยกวิ�า 15,000 บาท ร้์อยละ 42.1 ซ้ี�งผลการ์ศ้กษา

สามาร์ถนำามาอภิปร์ายผลได้ดังนี�

1. การ์ศ้กษาคุณภาพการ์บริ์การ์ พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ใน

ร์ะดับมากที�สุด ซ้ี�ง ร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด ได้แก� ด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์ม ด้านควิามน�า

เช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ ด้านการ์ตอบสนอง ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั ตามลำาดับ และให้ร์ะดับควิามเห็นมาก 

ได้แก� ด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า

2. การ์ศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ควิามคิดเห็นอย้�ในร์ะดับมาก ซ้ี�งร์ะดับ

ควิามคิดเห็นมาก ได้แก� ได้รั์บปร์ะสบการ์ณ์ด้านบริ์การ์ที�ดีและมีควิามตั�งใจักลับมาใช้บริ์การ์ในอนาคต ควิาม

ตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์ในครั์�งต�อไป แม้วิ�าจัะมีตัวิเล่อกใหม�เพิ�มข้�น และจัะพิจัาร์ณาร้์านบุษบาชาบ้เป็นตัวิ

เล่อกแร์ก เม่�อมีควิามต้องการ์บริ์โภคอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ตามลำาดับ ส�วินร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด มีเพียง  

1 ข้อ ได้แก� ควิามตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์ในครั์�งต�อไป

3. คุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า คุณภาพบริ์การ์ด้านการ์ตอบสนอง ด้านการ์สร้์าง

ควิามมั�นใจั และการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้ามีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ส�วินคุณภาพบริ์การ์ด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�

เป็นร้์ปธร์ร์ม และด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า โดยมีร์ายละเอียดดังนี�

3.1 คุณภาพการ์บร์ิการ์ด้านการ์ตอบสนอง มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า โดยผ้้บริ์โภคให้ควิามเห็นกับ

การ์ได้รั์บบริ์การ์จัากพนักงานทันทีมากที�สุด ร์องลงมา ค่อ พนักงานตอบสนองคำาร้์องขอได้อย�างร์วิดเร็์วิ 

พนักงานไม�ร์บกวินควิามเป็นส�วินตัวิ และพนักงานแจ้ังให้อย�างชัดเจันวิ�าจัะได้รั์บบริ์การ์เม่�อใด ตามลำาดับ 

สอดคล้องกับงานวิิจััยของ ณัฐกานต์ เตียวิวัิฒินานนท์ (2561) ศ้กษาเร่์�อง “กิารรับรู้คุณค่าตราสินค้า ควิาม

ไว้ิวิางใจ และคุณภาพิกิาร บริกิาร ส่งผลต่อควิามตั�งใจซ่�อซำ�าของผู้บริโภคร้านอาหารประเภทชาบูในเขต

กิรุงเทพิมหานคร” พบวิ�า พนักงานไม�ร์บกวินควิามเป็นส�วินตัวิของผ้้บริ์โภค ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้

บริ์โภคในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้

3.2 คุณภาพการ์บริ์การ์ด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจัมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า โดยผ้้บริ์โภคให้ควิามเห็น

กับพนักงานมีควิามสุภาพมากที�สุด ร์องลงมา ค่อ พนักงานมีควิามเชี�ยวิชาญ พนักงานมีควิามสามาร์ถในการ์

ปรุ์งอาหาร์ที�มีคุณภาพสมำ�าเสมอ พนักงานมีการ์จััดลำาดับการ์ให้บริ์การ์ก�อนหลัง และพนักงานสามาร์ถให้

ข้อม้ลได้เป็นอย�างดี ตามลำาดับ 



116

3.3 คุณภาพการ์บริ์การ์ด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า โดยผ้้บริ์โภคให้ควิาม

เห็นกับพนักงานใช้ถ้อยคำาที�สุภาพตลอดการ์ให้บริ์การ์มากที�สุด ร์องลงมา ค่อ พนักงานมีการ์ให้บริ์การ์ล้กค้า

ทุกร์ะดับอย�างเท�าเทียมกัน พนักงานมีการ์แนะนำาร์ายการ์อาหาร์ใหม�ๆ และร้์านบุษบาชาบ้เป่ดช�องทางให้

เสนอแนะ เพ่�อพัฒินาคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ในครั์�งถัดไป ตามลำาดับ ซ้ี�งคุณภาพการ์บริ์การ์ด้านการ์สร้์าง

ควิามมั�นใจั และด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า สอดคล้องกับงานวิิจััยของ ป่ยวิร์ร์ณ ย้อยไชยา (2561) ศ้กษา

เร่์�อง “อิทธิพลภาพลักษณ์ตร์าสินค้า คุณค�าตร์าสินค้า และคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัของ

ผ้้บริ์โภคในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์” พบวิ�า พนักงานที�มีควิามสุภาพ

อ�อนโยน ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคที�ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์

3.4 คุณภาพการ์บริ์การ์สิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์ม และด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ 

ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ และไม�สอดคล้องกับงานวิิจััยของ ณัฐกานต์ เตียวิวัิฒินานนท์ (2561) ศ้กษาเร่์�อง 

“การ์รั์บร้้์คุณค�าตร์าสินค้า ควิามไว้ิวิางใจั และคุณภาพการ์บริ์การ์ ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคร้์าน

อาหาร์ปร์ะเภทชาบ้ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์” 

บัทสรุป

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง อายุ 20 ถ้ง 30 ปี สถานภาพโสด ร์ะดับการ์

ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ มีอาชีพเป็นนักเรี์ยน/นักศ้กษา และมีร์ายได้น้อยกวิ�า 15,000 บาท จัากการ์ศ้กษาร์ะดับ

ควิามคิดเห็นของคุณภาพบริ์การ์ของผ้้บริ์โภคที�เคยเข้าใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�

ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด โดยให้ร์ะดับควิามสำาคัญมากที�สุด ได้แก� สิ�งที�สัมผัสได้

และสิ�งที�เป็นร้์ปธร์ร์ม ด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ ด้านการ์ตอบสนอง และด้านการ์สร้์างควิามมั�นใจั 

และให้ร์ะดับควิามสำาคัญมาก ได้แก� ด้านการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า การ์ศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคที�เคย

เข้าใช้บริ์การ์ร้์านบุษบาชาบ้ พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก 

ส�วินคุณภาพการ์บริ์การ์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า พบวิ�า คุณภาพการ์บริ์การ์ด้านการ์ตอบสนอง ด้านการ์

สร้์างควิามมั�นใจั และการ์เอาใจัใส�ต�อล้กค้า มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ส�วินด้านสิ�งที�สัมผัสได้และสิ�งที�เป็นร้์ป

ธร์ร์มและด้านควิามน�าเช่�อถ่อและไว้ิวิางใจัได้ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

ข�อเสนำอแนำะจั�กก�รวิิจััย

จัากการ์วิิจััยจัะเห็นวิ�าธุร์กิจัควิร์ให้ควิามสำาคัญในด้านของการ์ตอบสนอง การ์เอาใจัใส� และการ์ให้

ควิามมั�นใจัแก�ผ้้บริ์โภค เน่�องจัากเป็นตัวิแปร์ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ดังนั�นธุร์กิจัควิร์ตอบสนองคำาร้์องขอ

ของผ้้บริ์โภค ทันทีที�ผ้้บริ์โภคเข้าใช้บริ์การ์ โดยแจ้ังเวิลาที�ชัดเจันในการ์บริ์การ์ ไม�ร์บกวินควิามเป็นส�วินตัวิ

ของผ้้บริ์โภค ร์วิมไปถ้งสามาร์ถให้ข้อม้ลแก�ผ้้บริ์โภคได้เป็นอย�างดี และการ์ปรุ์งอาหาร์ที�มีคุณภาพสมำ�าเสมอ 

ทั�งนี� ธุร์กิจัควิร์ใช้ถ้อยคำาที�สุภาพในการ์ให้บริ์การ์ โดยให้บริ์การ์ล้กค้าทุกร์ะดับอย�างเท�าเทียมกัน เพ่�อแสดง

ถ้งการ์เอาใจัใส�ล้กค้าในขณะที�ให้บริ์การ์ และเป่ดช�องทางให้ผ้้บริ์โภคได้เสนอแนะ ติชม ได้อย�างอิสร์ะ เพ่�อ

เป็นแนวิทางในการ์พัฒินาคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ให้มีปร์ะสิทธิภาพมากยิ�งข้�น
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ข�อเสนำอแนำะคำรั�งต่อไป

1. การ์ศ้กษาครั์�งต�อไปควิร์นำาตัวิแปร์อ่�นๆ ที�คาดวิ�ามีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าเข้ามาพิจัาร์ณาเพิ�มเติม 

เช�น การ์รั์บร้้์คุณค�าตร์าสินค้า ควิามไว้ิวิางใจั เพ่�อให้ผลการ์วิิจััยมีปร์ะโยชน์มากข้�น

2. ควิร์มีการ์ใช้เคร่์�องม่อที�หลากหลายในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล เช�น การ์สนทนากลุ�มและการ์

สัมภาษณ์เชิงล้ก เพ่�อให้ได้มาซ้ี�งข้อม้ลที�มีคุณภาพมากยิ�งข้�น

บัรรณ�นุำกรม

กฤษดา เชียร์วัิฒินสุข, และสมพล ทุ�งหว้ิา. (2562). ผลของคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ต�อการ์ตัดสินใจัใช้บริ์การ์

ซีำ�าของผ้้ให้บริ์การ์ขนส�ง. วิารสารเกิษมบัณฑิต, 20(2), 92-106.https://so04.tci-thaijo.org/in-

dex.php/jkbu/article/view/226498

ญาณวิรุ์ตม์ ธนพัฒิน์เจัริ์ญ. (2564). กิารศึกิษาปัจจัยที�ส่งผลต่อควิามตั�งใจซ่�อซำ�าของตั�วิเคร่�องบินภายใน

ประเทศเพ่ิ�อกิารท่องเที�ยวิในช่วิงวิิกิฤตโควิิค-19 [สาร์นิพนธ์ปริ์ญญามหาบัณฑิิต ไม�ได้ตีพิมพ์]. 

มหาวิิทยาลัยมหิดล. https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4010

ณัฐกานต์ เตียวิวัิฒินานนท์. (2561). กิารรับรู้คุณค่าตราสินค้า ควิามไว้ิวิางใจ และคุณภาพิกิารบริกิาร ส่งผล

ต่อควิามตั�งใจ [การ์ค้นคว้ิาอิสร์ะปริ์ญญามหาบัณฑิิต ไม�ได้ตีพิมพ์]. มหาวิิทยาลัยกรุ์งเทพ. http://

dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4065

วัิชร์าภร์ณ์ อารี์รั์ตนศักดิ�, บุญฑิวิร์ร์ณ วิิงวิอน, และอมร์รั์ตน์ ศรี์วิิโร์จัน์. (2563). ควิามสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

คุณภาพบริ์การ์ ควิามพ้งพอใจัและควิามเช่�อใจัที�มีต�อการ์กลับมา ใช้บริ์การ์ซีำ�าของล้กค้าในธุร์กิจัร้์าน

อาหาร์. วิารสารวิิชากิารบัณฑิตศึกิษาและสังคมศาสตร์, 10(2), 73-85. https://so06.tci-thaijo.

org/index.php/GRAURU/article/view/243271

เบญจัรั์ตน์ รุ์�งเร่์อง. (2562). ปัจจัยส่วินประสมทางกิารตลาดบริกิาร ภาพิลักิษณ์ของแบรนด์ และกิารส่�อสาร

แบบปากิต่อปากิที�ส่งผลต่อกิารตัดสินใจเล่อกิใช้บริกิารร้านอาหารบุฟ้เฟ้ต์ชาบู [การ์ค้นคว้ิาอิสร์ะ

ปริ์ญญามหาบัณฑิิต ไม�ได้ตีพิมพ์]. มหาวิิทยาลัยกรุ์งเทพ. http://dspace.bu.ac.th/jspui/han-

dle/123456789/4833

ปาริ์ฉัิตร์ ถนอมวิงษ์. (2561). ควิามพ้งพอใจัในการ์เล่อกใช้บริ์การ์และคุณภาพการ์ให้บริ์การ์มีอิทธิพลต�อการ์

พัฒินาธุร์กิจัเงินฝ่ากของธนาคาร์ออมสิน ในจัังหวัิดกรุ์งเทพมหานคร์ (ภาค3). วิารสารบริหารธุุรกิิจ

และสังคมศสาตร์ มหาวิิทยาลัยรามคำาแหง, 2(1), 76-91. https://so02.tci-thaijo.org/index.

php/ibas/article/view/157574

ป่ยวิร์ร์ณ ย้อยไชยา. (2561). อิทธิุพิลภาพิลักิษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า และคุณภาพิกิารให้บริกิาร ที�

ส่งผลต่อควิามตั�งใจของผู้บริโภคในกิารใช้บริกิารร้านอาหารประเภทชาบูในเขตกิรุงเทพิมหานคร 

[วิิทยานิพนธ์ปริ์ญญามหาบัณฑิิต ไม�ได้ตีพิมพ์]. มหาวิิทยาลัยกรุ์งเทพ. http://dspace.bu.ac.th/

jspui/handle/123456789/4067

วิรั์นพร์ นางาม. (2561). อิทธิุพิลของปัจจัยเชิงสาเหตุที�ส่งผลต่อควิามตั�งใจซ่�อซ้้าอาหารคลีนของผู้บริโภคใน

เขตกิรุงเทพิมหานคร [วิิทยานิพนธ์ปริ์ญญามหาบัณฑิิต ไม�ได้ตีพิมพ์]. มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีร์าช

มงคลกรุ์งเทพ. https://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/2280



118

วิรั์สสิญา ศุภธนโชติพงศ์. (2562). คุณภาพิกิารบริกิารที�ส่งผลต่อควิามตั�งใจที�จะใช้บริกิารซำ�าของลูกิค้า

ธุนาคารกิรุงศรีอยุธุยา จำากัิด (มหาชน) กิรณีศึกิษาพ่ิ�นที�ส่วินกิลางกิรุงเทพิมหานคร ภาค 203 

[วิิทยานิพนธ์ปริ์ญญามหาบัณฑิิต]. มหาวิิทยาลัยศิลปากร์. http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/

handle/123456789/2860

ศศิปร์ะภา เจัริ์ญทรั์พย์. (2559). คุณภาพิกิารบริกิารและกิารส่�อสารปากิต่อปากิที�ส่งผลต่อกิารประเมิน

คุณภาพิกิารบริกิารร้านอาหารระดับพิรีเมี�ยมของผู้บริโภคในเขตกิรุงเทพิมหานคร [วิิทยานิพนธ์

ปริ์ญญามหาบัณฑิิต ไม�ได้ตีพิมพ์]. มหาวิิทยาลัยกรุ์งเทพ. http://dspace.bu.ac.th/jspui/han-

dle/123456789/2099

ศ้นย์วิิจััยกสิกร์ไทย. (2563, 2 มกร์าคม). ปี 2563 ธุุรกิิจร้านอาหารเผชิญ่กัิบโจทย์ท้าทายสูง และรูปแบบ

กิารแข่งขันที�เปลี�ยนไป คาดมีมูลค่า 4.37 – 4.41 แสนล้านบาท (กิระแสทรรศน์ ฉบับที� 3067).  

Kasikornresearch. https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business /Pages/

z3067.aspx

สุชัญญา สายชนะ, และชลิตา ศรี์นวิล. (2561). ป้จัจััยที�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ใช้แอปพลิเคชั�น QueQ ใน

เขตกรุ์งเทพมหานคร์. วิารสารครุศาสตร์อุตสาหกิรรม, 17(3), 156-165. https://ph01.tci-thaijo.

org/index.php/JIE/article/view/153638

 Cochran, W. G. (1997). Sampling techniques (3 rd ed.). John Wilay & Sons.



119

ศึกษ�ส�เหตุและห�แนำวิท�งก�รเพิิ�มอัตร�ส่วินำใชุ�บัริก�ร 

ผู่้�นำระบับัง�นำ SUMO ของธินำ�คำ�รออมสินำ ส�ข�บั�งเขนำ

เอกพร์ร์ณ เดชสม1* พร์พิมล กะชามาศ1 

1 คณะบริ์หาร์ธุร์กิจั, กลุ�มวิิชาการ์จััดการ์, มหาวิิทยาลัยหอการ์ค้าไทย
*Email: Eakkaphan.x.za@gmail.com

บัทคัำดย่อ 

การ์ศ้กษาครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา 1) หาสาเหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของ

ธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขนที�มีอัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าสาขาอ่�น 6 สาขา ที�อย้�ในเขตเดียวิกัน2) แนวิทางการ์

เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขนใช้วิิธีวิิจััยแบบผสม

ผสาน เก็บข้อม้ลแบบสอบถามกลุ�มตัวิอย�าง 371 ร์าย และสัมภาษณ์ผ้้ให้ข้อม้ลหลัก 13 ร์าย วิิเคร์าะห์

ข้อม้ลหาสาเหตุด้วิยแผนผังสาเหตุและเหตุผล และแนวิทางด้วิยตาร์าง TOWS Matrix ผลการ์ศ้กษา

พบวิ�า 1) ส าเหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขนมีอัตร์าส�วินตำ�า

กวิ�าสาขาอ่�นมาจัากควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจั การ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์

การ์ตอบสนองต�อผ้้ใช้บริ์การ์ การ์ร์ับร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน และการ์ร์ับร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน  

2) ได้แนวิทางแก้ไขสาเหตุในการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ โดยการ์ปร์ะเมินและเล่อกแนวิทางควิามน�าเช่�อ

ถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ที�พนักงานให้บริ์การ์ต้องสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์รั์บบริ์การ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�าน

ร์ะบบงาน SUMO ด้วิยการ์สร้์างควิามน�าเช่�อถ่อของข้อม้ลที�ได้รั์บจัากร์ะบบ และการ์ป้องกันร์ะบบควิาม

ปลอดภัยข้อม้ลเช่�อมต�อกับร์ะบบทะเบียนร์าษฎร์ ร์วิมถ้งรุ์กการ์ให้บริ์การ์ด้วิยเคร่์�อง SUMO นอกสถานที�  

เพ่�อเพิ�มควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัจัากจัำานวินผ้้รั์บบริ์การ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�านร์ะบบงาน SUMO ที�ส�งให้มีอัตร์าส�วิน

รั์บบริ์การ์เพิ�มข้�นเช�นเดียวิกันสาขาอ่�นที�อย้�ในเขตเดียวิกัน

คำำ�สำ�คัำญ: การ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO, พฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์,  

    คุณภาพการ์บริ์การ์, การ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจั
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Abstract

The objectives of this research were to study 1) the cause for using the service through 

the SUMO system of the Government Savings Bank Bangkhen branch with a lower ratio than  

other 6 branches in the same area, and 2) approach to increase the ratio of service using the  GSB’s 

SUMO system Bangkhen branch. The uses a mixed research method. Data were collected from  

a sample questionnaire of 371 and interviewed key informants. Data were analyzed for cause 

and effect diagram and TOWS Matrix. The results of research showed that 1) caused the 

cause for using the service through the SUMO system of Government Savings Bank, Bang 

Khen Branch It has a lower ratio than other fields due to its trustworthiness from reliability, 

empathy, responsiveness, perceived ease of use and perceived usefulness. 2) the guidelines 

a solution to the cause of increasing the service rate by evaluating and choosing a trust  

approach, trust the service. that service personnel must build credibility, trust in service  

transact through the sumo system by building the reliability of the information received from 

the system, and protection of information security systems connected to the civil registration 

system, including aggressively providing services with SUMO machines outside the location 

to increase the reliability of the number of service recipients transacting through the SUMO  

system that sends them to have an increased service rate like other branches in the same 

area.

Keywords: increasing the service rate SUMO system, the decision-making behavior,  

      service quality, technology acceptance and business innovation
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บัทนำำ�

การ์ปรั์บตัวิของสถาบันการ์เงินในยุคดิจิัทัล มีการ์พัฒินาร์องรั์บการ์เปลี�ยนแปลงพฤติกร์ร์ม

ของผ้้ใช้บริ์การ์ ทำาให้เกิดธุร์กิจัและบริ์การ์ใหม� ๆ ที�สามาร์ถเข้าถ้งได้ง�ายและสามาร์ถเช่�อมต�อ

ร์ะบบต�าง ๆ ผ�านทางสมาร์์ทโฟีน แท็บเล็ต และผ�านเว็ิบไซีต์เพ่�อสนองตอบควิามต้องการ์ของผ้้ รั์บ

บริ์การ์ สำาหรั์บธนาคาร์ออมสินได้พัฒินาและปรั์บปรุ์งยกร์ะดับองค์กร์ส้�ธนาคาร์ดิจิัทัล โดยร์องรั์บ

การ์ใช้บริ์การ์จัากช�องทางการ์ให้บริ์การ์ปกติของธนาคาร์และการ์ใช้บริ์การ์ธนาคาร์ผ�านส่�อโซีเชีย

ลมีเดีย โดยนำาเทคโนโลยีทางการ์เงินมาพัฒินาผลิตภัณฑ์ิและบริ์การ์ทางการ์เงิน เพิ�มช�องทางการ์

ให้บริ์การ์ และเพิ�มโอกาสทางธุร์กิจัด้วิยเคร่์�องม่อการ์ให้บริ์การ์ Smart Device ที�เรี์ยกวิ�า SUMO  

(Sales and Services Unit on Mobile)  ให้บริ์การ์ธุร์กร์ร์มทางการ์เงินในร้์ปแบบดิจิัทัลบนแท็บเล็ต ที�พนักงาน

ธนาคาร์เป็นผ้้ให้บริ์การ์ เช�น การ์รั์บฝ่ากเงิน เป่ดบัญชีใหม� สมัคร์เป่ดใช้บริ์การ์แอปพลิเคชัน MyMo ครั์�งแร์ก  

และการ์สมัคร์ MyFund เป็นต้น ซ้ี�งมีให้เล่อกใช้บริ์การ์ที�ธนาคาร์สาขาในแต�ละพ่�นที�ทั�วิปร์ะเทศ 

แต�จัากการ์ดำาเนินงานของธนาคาร์ออมสินในพ่�นที�เขตบางเขนในการ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�านเคร่์�อง SUMO  

ที�พนักงานธนาคาร์เป็นผ้้ทำาธุร์กร์ร์มออนไลน์ให้กับผ้้รั์บบริ์การ์เพ่�อแสดงตนโดยการ์เสียบบัตร์ปร์ะชาชนและ

จัดจัำาใบหน้า เม่�อพิจัาร์ณาการ์ใช้บริ์การ์ของปี 2564 ตั�งแต�เด่อนมกร์าคม - เมษายน 2564 มีอัตร์าส�วิน

ตำ�ากวิ�าเป้าหมายที�ตั�งไว้ิ โดยอัตร์าส�วินเกิดจัากการ์คำานวิณจัำานวินการ์เป่ดบัญชีใหม�และจัำานวินการ์สมัคร์  

Mobile Banking (MyMo) ผ�านร์ะบบงาน SUMO ต�อปริ์มาณร์ายการ์ร์วิมทั�งหมด ได้แก� ร์ายการ์เป่ดบัญชี 

(Account) เป่ดรั์บบริ์การ์แอปพลิเคชัน MyMo เป่ดซ่ี�อหน�วิยลงทุนผ�านแอปพลิเคชัน (MyFund) สร้์าง

ข้อม้ลล้กค้าใหม� (New CIF) ปรั์บปรุ์งข้อม้ลล้กค้าเก�าให้เป็นป้จัจุับัน (Updated CIF) และการ์ฝ่ากเงินครั์�ง

แร์ก (First Deposit) เป็นต้น และเม่�อเปรี์ยบเทียบการ์รั์บบริ์การ์ผ�านเคร่์�อง SUMO กับธนาคาร์ออมสิน 

สาขาอ่�น ๆ สาขาที�มียอดการ์รั์บบริ์การ์มากกวิ�าธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน เรี์ยงลำาดับค่อ สาขาเซ็ีนทรั์ล

พลาซีา ลาดพร้์าวิ สาขากรี์นพลาซี�า (วัิงหิน) สาขาบิ�กซีี วิงศ์สวิ�าง สาขามหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์ สาขา

พงษ์เพชร์ และสาขาอเวินิวิ รั์ชโยธิน ดังภาพที� 1

ภ�พิท่� 1 เปรี์ยบเทียบอัตร์าส�วินการ์รั์บบริ์การ์ผ�านเคร่์�อง SUMO ธนาคาร์ออมสิน  

สาขาบางเขนกับสาขาอ่�น ๆ ในเขตพ่�นที�บางเขน

ท่�ม�:  ธนาคาร์ออมสิน, 2564 
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จัากภาพดังกล�าวิเม่�อเปรี์ยบเทียบร์ายการ์การ์รั์บบริ์การ์ผ�านเคร่์�อง SUMO ธนาคาร์ออมสิน สาขา

บางเขนกับสาขาอ่�น ๆ ในเขตพ่�นที�บางเขน และนำาไปคำานวิณอัตร์าส�วิน ได้อัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าเป้าหมายและ

ตำ�ากวิ�าสาขาอ่�น อาจัส�งผลกร์ะทบต�อภาพร์วิมสายงานกิจัการ์สาขาและเป้าหมายของธนาคาร์ออมสินโดย

ภาพร์วิม และการ์บริ์หาร์และการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีการ์รั์บบริ์การ์ผ�านเคร่์�อง SUMO ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์

ใช้และการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งานให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์เพ่�อให้ล้กค้ากลุ�มเป้าหมายได้เข้าถ้งได้

อย�างร์วิดเร็์วิและร์องรั์บการ์วิางแผนกลยุทธ์การ์ตลาดการ์ใช้เทคโนโลยีทางการ์เงินในสถานการ์ณ์การ์แพร์�

ร์ะบาดของไวิรั์สโคโร์นา (COVID-19) ในพ่�นที�กรุ์งเทพมหานคร์และพ่�นที�อ่�นทั�วิปร์ะเทศ และผลกร์ะทบมี

ผลทางจิัตใจัการ์ทำางานของบุคลากร์ที�เกี�ยวิข้องเน่�องจัากบุคลากร์มีจัำานวินน้อย ทำาให้คุณภาพบริ์การ์ในมุม

มองของล้กค้าไม�มั�นใจัต�อการ์ให้บริ์การ์จัากสิ�งที�คาดหวัิงเพ่�อตอบสนองควิามต้องการ์หลังเล่อกใช้บริ์การ์

ผ�านเคร่์�อง SUMO และแนวิโน้มจัากผลกร์ะทบอาจัส�งต�อการ์บริ์หาร์สภาพคล�องตามสถานการ์ณ์ร์องรั์บการ์

เปลี�ยนแปลงอย�างร์วิดเร็์วิในยุคดิจิัทัลของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน ที�ต้องเร์�งแก้ไขป้ญหาเพ่�อให้เป็นไป

ตามเป้าหมายเหม่อนกับธนาคาร์สาขาอ่�น ๆ และเป็นเหตุผลที�ทำาให้ผ้้ศ้กษาสนใจัที�จัะศ้กษาสาเหตุและหา

แนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน เพ่�อสามาร์ถ

นำามาแก้ไขป้ญหาการ์เพิ�มยอดบริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์สาขาในพ่�นที�กรุ์งเทพมหานคร์ 

และนำามาปร์ะยุกต์ใช้วิางแผนการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาดหร่์อกำาหนดกลยุทธ์การ์ตลาดในการ์ตัดสินใจัยอมรั์บการ์

ใช้เทคโนโลยีของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน และสาขาอ่�น ๆ เพ่�อให้เข้าถ้งกลุ�มเป้าหมายของธนาคาร์มาก

ยิ�งข้�น

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย/ สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

วัิตถุประสงค์ำก�รศึกษ�

1. เพ่�  อศ้กษาหาสา เหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน  

ที�มีอัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าสาขาอ่�น (สาขาเซ็ีนทรั์ลพลาซีา ลาดพร้์าวิ สาขากรี์นพลาซี�า (วัิงหิน)  สาขาบิ�กซีี วิงศ์สวิ�าง  

สาขามหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์  สาขาพงษ์เพชร์ และสาขาอเวินิวิ รั์ชโยธิน)ที�อย้�ในเขตเดียวิกัน

2. เพ่�อศ้กษาแนวิทางการ์เ พิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขา

บางเขน

สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

1. การ์ทดสอบสมมติฐานที� 1 ป้จัจััยส�วินบุคคลที�ต�างกัน ส�งผลต�อควิามคิดเห็นแนวิทางการ์เพิ�ม

อัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO แตกต�างกัน 

2. การ์ทดสอบสมมติฐานที� 2  ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ป้จัจััยคุณภาพการ์

บริ์การ์ และป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์มีควิามสัมพันธ์ และส�งผลต�อแนวิทาง

การ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ซ้ี�งสามาร์ถตั�งสมมติฐานย�อยดังนี�

การ์ทดสอบสมมติฐานที� 2.1 ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์มีควิามสัมพันธ์และส�งผล

ต�อแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 
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การ์ทดสอบสมมติฐานที� 2.2 ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์มีควิามสัมพันธ์และส�งผลต�อแนวิทางการ์เพิ�ม

อัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 

การ์ทดสอบสมมติฐานที� 2.3 ป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์มีควิาม

สัมพันธ์และส�งผลต�อแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

แนำวิคิำดคำวิ�มตั�งใจัเชิุงพิฤติกรรมตัดสินำเล่อกใชุ�บัริก�ร

ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์เป็นพฤติกร์ร์มที�เล่อกหร่์อกร์ะทำาในวิิธีใดวิิธีหน้�ง  

ให้บุคคลต�าง ๆ ได้ใช้ปร์ะโยชน์ในทางใดทางหน้�ง ที�มีจุัดหมายชัดเจันอย�างเป็นร้์ปธร์ร์ม ซ้ี�งลักษณะ

ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มใช้บริ์การ์ที�นำาไปปร์ะยุกต์ใช้กับธุร์กิจับริ์การ์ต�าง ๆ ไม�วิ�าจัะเป็นธุร์กิจั

ของธนาคาร์หร่์อสถาบันการ์เงิน เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มของผ้้ใช้บริ์การ์หร่์อล้กค้าในการ์ตัดสินใจั

เล่อกใช้บริ์การ์นั�น ได้แก� ด้านควิามตั�งใจัที�จัะกลับมาใช้บริ์การ์หร่์อการ์ใช้ซีำ�า เป็นควิามน�าจัะเป็น

ของผ้้ใช้บริ์การ์ที�จัะมาใช้บริ์การ์ต�อไปหร่์ออาจัจัะใช้มากข้�นในอนาคต  ด้านควิามเต็มใจัแนะนำา

และบอกต�อ เป็นควิามเต็มใจัที�ผ้้ใช้บริ์การ์ให้เหตุผลการ์เล่อกหร่์อการ์สนับสนุนการ์บริ์การ์

นั�น มีการ์แนะนำาและสนับสนุนการ์บริ์การ์ โดยจัะนำาปร์ะสบการ์ณ์ที�ได้รั์บจัากการ์บริ์การ์ต�าง ๆ  

ที�ดีไปบอกต�อ และด้านควิามปร์ะทับใจัหร่์อควิามชอบ เป็นการ์ปร์ะเมินด้วิยควิามร้้์ส้กชอบหร่์อปร์ะทับใจัใน

การ์บริ์การ์  (Zei t haml, Berry & Parasuraman, 1996; Oliver, 2010) นำาไปปร์ะยุกต์ใช้ในการ์ศ้กษา

ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ร์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 

แนำวิคิำดและทฤษฎ่คุำณภ�พิก�รบัริก�ร

คุณภาพบร์ิการ์ผ้้ใช้บริ์การ์จัะเปร์ียบเทียบควิามแตกต�างร์ะหวิ�างควิามคาดหวิังและบร์ิการ์ที�ได้รั์บ

ร้้์หร่์อการ์สามาร์ถเสนอควิามต้องการ์ ให้เกิดควิามพ้งพอใจัจัากป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์สร์้างควิามคาด

หวัิง ได้แก� การ์ส่�อสาร์แบบปากต�อปากควิามต้องการ์ที�เป็นร์สนิยมส�วินตัวิ ปร์ะสบการ์ณ์ในอดีต การ์

ส่�อสาร์ข้อม้ลเพ่�อสร้์างภาพพจัน์และสามาร์ถวัิดคุณภาพการ์ให้บริ์การ์ตามโมเดล SERVQUAL แนวิคิดของ 

Zeit haml, Berry & Parasuraman (1996) เรี์ยกวิ�า “RATER” แบ�งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก� ด้านควิามเช่�อ

ถ่อไว้ิวิางใจัในการ์บริ์การ์ (Reliability) เป็นควิามน�าเช่�อถ่อของผลิตภัณฑ์ินั�น ๆ การ์ให้คำาแนะและตอบข้อส

งสัยต�อการ์บริ์การ์จัากผ้้ให้บริ์การ์ และการ์เก็บควิามลับข้อม้ล เป็นต้น ด้านการ์ให้ควิามเช่�อมั�นต�อผ้้ใช้บริ์การ์ 

(Assurance) เป็นควิามสามาร์ถในการ์สร้์างควิามเช่�อมั�นให้เกิดข้�นกับผ้้รั์บบริ์การ์ ด้านควิามเป็นร้์ปธร์ร์ม

ของการ์บริ์การ์  (Tangibles) การ์ให้บริ์การ์ควิร์มีควิามเป็นร้์ปธร์ร์มที�สามาร์ถสัมผัสจัับต้องได้ มีลักษณะ

ทางกายภาพที�ปร์ากฏให้เห็น ด้านการ์ร้้์จัักและการ์เข้าใจัผ้้ใช้บริ์การ์  Empathy) เป็นการ์ด้แลเอาใจัใส� การ์

ให้ควิามสนใจั และให้บริ์การ์แก�ล้กค้า  และด้านการ์ตอบสนองต�อผ้้ใช้บริ์การ์ (Responsiveness ควิาม

เต็มใจัที�จัะให้บริ์การ์โดยสามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์ของผ้้รั์บบริ์การ์ได้อย�างร์วิดเร็์วิและทันท�วิงที ผ้้รั์บ

บริ์การ์สามาร์ถเข้ารั์บริ์การ์ได้ง�าย ซ้ี�งสามาร์ถนำาไปปร์ะยุกต์ศ้กษาสาเหตุและหาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วิน

ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 
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แนำวิคำ  ิดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รยอมรับัเทคำโนำโลย่

การ์ย อมรั์บนวัิตกร์ร์มและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ที�นิยมใช้กันทั�วิไป

ในธุร์กิจัที�นำานวัิตกร์ร์มและดิจิัทัลมาใช้ในการ์ดำาเนินงาน โดยเฉิพาะสถาบันการ์เงินในการ์ทำาธุร์กร์ร์มทาง 

การ์เงินอย�างเป่ดเผย เพ่�อกร์ะตุ้นให้ผ้้บริ์โภคตอบรั์บต�อเทคโนโลยีที�เป็นป้จัจััยพ่�นฐานสำาคัญทางการ์ตลาด

และอิทธิพลโดยตร์งต�อพฤติกร์ร์มควิามตั�งใจัเล่อกใช้บริ์การ์และการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีของผ้้ใช้บริ์การ์ ได้แก� 

การ์ รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้เทคโนโลยี และการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน (Pikk arainen, Pikkarainen,  

Karjaluoto & Pahnila, 2004) นอกจัากนี�แนวิคิดการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและโมเดลธุร์กิจัของนวัิตกร์ร์ม

ค่อ ป้จัจััยสายสัมพันธ์ล้กค้า และป้จัจััยช�องทางการ์เข้าถ้ง (Oste rwalder, Pigneur, In Clark and Smith, 

2010) สามาร์ถนำาไปปร์ะยุกต์ใช้ศ้กษาหาสาเหตุและหาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน 

SUMO ของธนาคาร์ออมสิน 

แนำวิคิำดและทฤษฎ่แผู้นำผัู้งส�เหตุและเหตุผู้ล 

การ์หาสาเหตุของป้ญหาด้วิยทฤษฎีแผนผังสาเหตุและเหตุผลโดยการ์สร้์างหร่์อกำาหนดให้หัวิปลา

ค่อ ป้ญหาส�วินโคร์งกร์ะด้กที�เป็นตัวิปลา และส�วินหัวิปลาที�เป็นข้อสรุ์ปของสาเหตุที�กลายเป็นตัวิป้ญหาทั�ง

ป้ญหาหลักและป้ญหาย�อยของก้างร์อง เติมลงบนเส้นกร์ะด้กสันหลังทั�งบนและล�าง พร้์อมกับตีกร์อบสี�เหลี�ยม 

เพ่�อร์ะบุสาเหตุหลัก นิยมเขียนหัวิปลาอย้�ทางขวิาม่อและตัวิปลา (หางปลา) อย้�ทางซ้ีายม่อเสมอโดยลากเป็น

เส้นก้างปลา เส้นก้างปลาแต�ละเส้นให้ใส�ช่�อของสิ�งที�ทำาให้เกิดป้ญหานั�นข้�นมา ร์ะดับของป้ญหาสามาร์ถแบ�ง

ย�อยลงไปได้อีก ถ้าป้ญหานั�นยังมีสาเหตุที�เป็นองค์ปร์ะกอบย�อยลงไปอีก โดยทั�วิไปมักจัะมีการ์แบ�งร์ะดับ

ของสาเหตุย�อยลงไปมากที�สุด 4 – 5 ร์ะดับ และต้องทบทวินวิ�าการ์ใส�สาเหตุต�าง ๆ ที�มีควิามสัมพันธ์กันตาม

ร์ะดับชั�นถ้กต้องหร่์อไม� แล้วิใส�ข้อม้ลเพิ�มเติมให้คร์บถ้วินก�อนตัดสินใจักำาหนดป้ญหาที�เกิดข้�น (วัินร์ ัตน์ จััน

ทกิจั, 2553) 

แนำวิคิำดก�รวิิเคำร�ะห์ SWOT Analysis

การ์วิิเคร์าะห์ป้จัจััยภายในและภายนอกด้วิยทฤษฎี SWOT Analysis วิิเคร์าะห์จุัดแข็ง (Strengths)  

เป็นการ์วิิเคร์าะห์สภาพแวิดล้อมป้จัจััยภายในและทำาให้องค์กร์มีควิามได้เปรี์ยบเทียบในเชิงการ์แข�งขัน มี

ควิามโดดเด�นหร่์อสร้์างภาพลักษณ์ที�แตกต�างไปจัากค้�แข�งขัน จุัดอ�อน (Weaknesses) เป็นการ์วิิเคร์าะห์

สภาพแวิดล้อมป้จัจััยภายใน และทำาให้องค์กร์เสียเปรี์ยบเทียบในเชิงการ์แข�งขัน เช�น การ์พัฒินาเทคโนโลยี

และการ์วิิจััยและนวัิตกร์ร์มที�ทันสมัย เป็นต้น โอกาส (Opportunities) เป็นการ์วิิเคร์าะห์สภาพแวิดล้อม

ป้จัจััยภายนอกที�เป็นปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ที�ส�งผลทางบวิก เช�น การ์พัฒินาเทคโนโลยี ภาวิะเศร์ษฐกิจั การ์เม่อง 

สังคม กฎหมาย และการ์แข�งขันผลิตภัณฑ์ิเหน่อค้�แขง เป็นต้น และอุปสร์ร์ค (Threats) เป็นการ์วิิเคร์าะห์

สภาพแวิดล้อมป้จัจััยภายนอกที�คุมคามหร่์อมีผลเสียต�อการ์ดำาเนินงานขององค์กร์ ไม�สามาร์ถเปลี�ยนแปลง

หร่์อแก้ไขข้อจัำากัดอุปสร์ร์คจัากภายนอก ส�วินใหญ�นักการ์ตลาดนำามาใช้ในการ์วิิเคร์าะห์การ์ดำาเนินงานของ

องค์กร์เพ่�อให้มีโอกาสในการ์เข้าถ้งตลาดและกลุ�มล้กค้าเป้าหมาย (จัารุ์ ณี วิงศ์ลิมป่ยะรั์ตน์, 2553)
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แนำวิคิำดก�รวิิเคำร�ะห์ด�วิยต�ร�ง TOWS Matrix

การ์วิิเคร์าะห์หาแนวิทางแก้ไขป้ญหา เม่�อได้ผลการ์วิิเคร์าะห์ SWOT  แล้วินำามากำาหนดทางเล่อก

ด้วิยการ์วิิเคร์าะห์ด้วิยตาร์าง TOWS Matrix ออกเป็นกลยุทธ์เชิงรุ์ก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO 

Strategy) กลยุทธ์เชิงรั์บ (ST Strategy) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategy) (บุญฑิ วิร์ร์ณ วิิงวิอน, 2556) 

จัากแนวิคิดและทฤษฎีแผนผังสาเหตุและเหตุผล การ์วิิเคร์าะห์ SWOT และ TOWS Matrix นำามา

ปร์ะยุกต์ใช้ในการ์ศ้กษาหาสาเหตุและหาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของ

ธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขนที�มีอัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าสาขาอ่�นที�อย้�ในเขตเดียวิกันโดยแผนผังสาเหตุและเหตุผล

นำามาใช้วิิเคร์าะห์หาสาเหตุหลักและสาเหตุย�อยของป้ญหาสาเหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO และ

ใช้การ์วิิเคร์าะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพ่�อศ้กษาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน 

SUMO  

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

งานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องกับการ์ศ้กษาสาเหตุและหาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน 

SUMO มีงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องที�ใกล้เคียงกัน อาทิ งานวิิจััยของกมลพ ร์ร์ณ พร้์อมอุดม (2562) ที�วิ�า สาเหตุการ์

ทำาธุร์กร์ร์มผ�านเคร่์�อง Smart Device SUMO ไม�เป็นไปตามเป้าหมาย ค่อ ควิามไม�มั�นใจัหร่์อควิามน�าเช่�อถ่อ

ไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ และการ์รั์บร้้์ควิามเสี�ยงด้านการ์เงิน การ์แก้ไขป้ญหาจ้ังควิร์สร้์างควิามเช่�อมั�นให้กับล้กค้า 

และแนวิทางการ์แก้ป้ญหาที�เป็นร้์ปธร์ร์ม โดยการ์นำาเคร่์�องพิมพ์ใบบันท้กร์ายการ์ออกไปให้บริ์การ์ควิบค้�กับ

การ์ให้บริ์การ์ งานวิิจััยภาณุ มาส จัันธนะสมบัติ (2564) ที�วิ�าแนวิทางการ์เพิ�มยอดผ้้ใช้บริ์การ์รั์บฝ่ากเงินผ�าน

เคร่์�อง SUMO ของธนาคาร์ออมสินค่อ แนวิทางแก้ไขโดยการ์จััดโคร์งการ์บริ์การ์รั์บฝ่ากเงินผ�านเคร่์�อง SUMO  

นอกสถานที�สามาร์ถเข้าพบผ้้ใช้บริ์การ์ที�เป็นเป้าหมายได้มากที�สุด และพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ส�วินใหญ�มา

ใช้บริ์การ์เงินฝ่ากปร์ะเภทเผ่�อเรี์ยก (ออมทรั์พย์) ใช้สมุดทำาธุร์กร์ร์มปร์ะเภทโอนเงิน และผ�านช�องทาง Mo-

bile Banking (MYMO) รั์บร้้์ข้อม้ลข�าวิสาร์ของธนาคาร์ ผ�านส่�อออนไลน์ต�าง ๆ ผ้้มาใช้บริ์การ์ร้้์จัักบริ์การ์รั์บ

ฝ่ากเงินผ�านเคร่์�อง SUMO และงานวิิจััยของพิชญ ์สินี พร์มเสาร์์ (2564) ที�วิ�าแนวิทางในการ์แก้ไขป้ญหาการ์

ใช้เคร่์�อง SUMO โดยการ์สร้์างควิามไว้ิวิางใจัจัากพนักงานด้วิยวิิธีปร์ะชาสัมพันธ์ให้พนักงานใช้เคร่์�อง SUMO 

จัะช�วิยเพิ�มปริ์มาณการ์ใช้งานได้มากข้�น อบร์มพนักงานเร่์�องการ์ใช้งานเคร่์�อง SUMO เพ่�อที�จัะสามาร์ถตอบ

คำาถาม ให้ควิามช�วิยเหล่อหร่์อข้อม้ลที�เป็นปร์ะโยชน์แก�ล้กค้าได้อย�างถ้กต้อง
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ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง

การ์ศ้กษาครั์�งนี�ใช้การ์วิิจััยแบบผสมผสานร์ะหวิ�างร้์ปแบบการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณและเชิงคุณภาพ 

ร้์ปแบบเชิงอธิบายเป็นลำาดับ (Sequential Explanatory) ในส�วินการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ ปร์ะชากร์เป็นล้กค้า

ที�เข้ามาใช้บริ์การ์ธนาคาร์ออมสินธนาคาร์ออมสิน พ่�นที�เขตบางเขน มีสาขาบางเขนกับธนาคาร์สาขาอ่�น ๆ 

6 สาขา ในช�วิงร์ะยะเวิลาไม�เกิน 1 เด่อน ปร์ะมาณ 5,200 ร์าย และกำาหนดขนาดกลุ�มตัวิอย�างใช้ส้ตร์ทาโร์

ยามาเน� (Taro Yamane) ร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% (ศิ ริ์พงศ์ พฤทธิพันธ์, 2557) ได้กลุ�มตัวิอย�าง 371  ร์าย 

และใช้วิิธีการ์สุ�มโดยใช้ควิามน�าจัะเป็นแบบง�าย (Simple Random Sampling) ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

ตามสัดส�วินขนาดกลุ�มตัวิอย�าง แยกเป็นธนาคาร์สาขาบางเขน 71 ร์าย กับธนาคาร์สาขาอ่�น ๆ 6 สาขา ค่อ 

สาขาเซ็ีนทรั์ลพลาซีา ลาดพร้์าวิ 50 ร์าย  สาขากรี์นพลาซี�า (วัิงหิน) 50 ร์าย สาขาบิ�กซีี วิงศ์สวิ�าง 50 ร์าย 

สาขามหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์ 50 ร์าย  สาขาพงษ์เพชร์ 50 ร์าย และสาขาอเวินิวิ รั์ชโยธิน 50 ร์าย และ

ในส�วินการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ ปร์ะชากร์เป็นผ้้ให้ข้อม้ล 13 ร์าย โดยการ์เจัาะจังผ้้บ ริ์หาร์ พนักงานผ้้ที�เกี�ยวิข้อง 

และล้กค้าที�ใช้งาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน แยกเป็นผ้้ช�วิยผ้้จััดการ์ธนาคาร์สาขา 2 ร์าย 

พนักงานและล้กจ้ัางปฏิบัติการ์ 6 ร์าย (ทำาหน้าที�ร์องรั์บการ์ให้บริ์การ์ใช้งาน SUMO ที�ธนาคาร์สาขาและนอก

สถานที�) และล้กค้าที�เคยใช้งาน SUMO 5 ร์าย

ตัวิแปร/ขอบัเขตเน่ำ�อห�

ตัวิแปร์ที�ใช้ในการ์ศ้กษา ในส�วินของการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ กำาหนดตัวิแปร์ 2 ส�วิน ค่อ ส�วินที� 1 ตัวิแปร์

อิสร์ะ มาจัากป้จัจััยส�วินบุคคลได้แก� เพศ อายุ ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุด ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน อาชีพ และสาขา

ที�เล่อกใช้บริ์การ์ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ ได้แก� ด้านการ์ร้้์จัักบริ์การ์เคร่์�อง Smart 

Device ด้านเหตุผลที�เล่อกใช้บริ์การ์ ด้านควิามตั�งใจัที�เล่อกใช้บริ์การ์ ด้านควิามเต็มใจัแนะนำาและบอกต�อ 

และด้านควิามปร์ะทับใจัหร่์อควิามชอบ ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ ได้แก� ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์

บริ์การ์ ด้านการ์ให้ควิามมั�นใจัแก�ผ้้ใช้บริ์การ์ ด้านควิามเป็นร้์ปธร์ร์มของการ์บริ์การ์ ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จััก

หร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ ป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยี

และนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์ ได้แก� ด้าน การ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้ ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้

งาน ด้าน สายสัมพันธ์ล้กค้าของพนักงาน ด้านช�องทางการ์เข้าถ้ง SUMO และส�วินที� 2 ตัวิแปร์ตาม มาจัาก

แนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ส�วินของการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ กำาหนดเน่�อหา

ที�ศ้กษาตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยค่อสาเหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO และหาแนวิทางการ์เพิ�ม

อัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 
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การ์ศ้กษาครั์�งนี�เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์ศ้กษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที�ได้จัากการ์

ศ้กษาแนวิคิด ทฤษฎีและงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง ในส�วินแบบสอบถามสร้์างคำาถามของแบบสอบถามมี

โคร์งสร้์าง แบ�งเป็น 5 ส�วิน ค่อ ส�วินที� 1 ข้อคำาถามป้จัจััยส�วินบุคคลลักษณะเป็นคำาถามปลายป่ดที�ให้

เล่อกตอบเพียงคำาตอบเดียวิ ส�วินที� 2 ข้อคำาถามควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ ส�วินที� 

3 ข้อคำาถามสาเหตุป้ญหาจัากป้จัจั ยัคุณภาพการ์บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO ส�วินที� 4 ข้อคำาถามสาเหตุ

ป้ญหาจัากป้จัจั ยัการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์ ส�วินที� 5 คำาถามเกี�ยวิกับแนวิทาง

การ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO จัากส�วินที� 2-5 ลักษณะแบบถามแบบมาตร์าส�วิน

ปร์ะมาณค�า (Rating Scale) ควิามคิดเห็นสาเหตุของป้ญหา 5 ตัวิเล่อก ค่อ มากที�สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที�สุด ซ้ี�งเคร่์�องม่อที�สร้์างข้�นนี�วัิดคุณภาพเคร่์�องม่อ โดยนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 

out)  30 ร์าย แล้วินำาข้อม้ลมาวิิเคร์าะห์หาค�าควิามเช่�อมั�นทั�งฉิบับด้วิยวิิธีการ์หาสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีา

ของคร์อนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท�ากับ 0.97 ซ้ี�งค�าควิามเช่�อมั�นที�ได้มากกวิ�า 

0.90 ร์ะดับควิามเที�ยงดีมาก (ศิริ์ชัย กาญจันวิาสี, 2555) ในส�วินแบบสัมภาษณ์ ออกแบบแนวิคำาถาม 

การ์สัมภาษณ์ไม�มีโคร์งสร้์าง แบ�งออกเป็น 2 ส�วิน ค่อ ส�วินที� 1 ข้อม้ลส�วินตัวิของผ้้ให้สัมภาษณ์ และส�วินที� 2  

แนวิคำาถามการ์สัมภาษณ์ โดยใช้แนวิคิดการ์วิิเคร์าะห์ SWOT นำามาสร้์างข้อคำาถามศ้กษาสาเหตุและหา

แนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO แล้วิเสนออาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาทั�งในส�วินแบบ

สัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพ่�อตร์วิจัสอบควิามสมบ้ร์ณ์ของเน่�อหาก�อนนำาไปเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

ก�รเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล

ผ้้ศ้กษาเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลแบบปฐมภ้มิจัากภาคสนามด้วิยตนเอง ในส�วินแบบสอบถามเก็บข้อม้ล

จัากล้กค้าที�เข้ามาใช้บริ์การ์ผ�านธนาคาร์สาขาในวัินเวิลาทำาการ์ค่อ วัินจัันทร์์ถ้งวัินศุกร์์ และผ�านร์ะบบส่�อ

สังคมออนไลน์หร่์อช�องทางที�สะดวิกในช�วิงของสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโคโร์นา (COVID-19) 

ธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขนและสาขาอ่�น ๆ 6 สาขา ได้แก� สาขาเซ็ีนทรั์ลพลาซีา ลาดพร้์าวิ สาขากรี์นพ

ลาซี�า (วัิงหิน)  สาขาบิ�กซีี วิงศ์สวิ�าง  สาขามหาวิิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์  สาขาพงษ์เพชร์ และสาขาอเวินิวิ รั์ช

โยธิน ส�วินการ์สัมภาษณ์ เก็บร์วิบร์วิมด้วิยการ์ติดต�อปร์ะสานและทำาหนังส่อขอสัมภาษณ์ผ้้ให้ข้อม้ลหลัก ซ้ี�ง

ใช้ร์ะยะเวิลาเก็บข้อม้ลการ์วิิจััยไม�เกิน 1 เด่อน
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จัากข้อม้ลที�เก็บร์วิบร์วิมและตร์วิจัสอบควิามสมบ้ร์ณ์ของเน่�อหาทั�งในส�วินของแบบสอบถามและ

การ์สัมภาษณ์ ก�อนนำาไปวิิเคร์าะห์ข้อม้ล ในส�วินแบบสอบถาม นำามาปร์ะมวิลผลโดยใช้โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปทาง

สถิติ หาค�าควิามถี� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ทดสอบตามสมมติฐานเพ่�อเปรี์ยบเทียบด้วิย 

t-test, One-way ANOVA  หาค�าสัมปร์ะสิทธิ�สหสัมพันธ์แบบสเปียร์์แมน (Spearman rank correlation หร่์อ  

Spearman’s rho) และการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยพหุค้ณแบบขั�นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) และในส�วินของการ์สัมภาษณ์ ผ้้ศ้กษานำามาวิิเคร์าะห์เชิงเน่�อหาจัากปร์ะเด็นควิามคิดเห็นสาเหตุ

ป้ญหาและหาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO หลังจัากนั�นนำาข้อม้ลทั�งในส�วิน

แบบสอบถามและสัมภาษณ์มาวิิเคร์าะห์หาสาเหตุด้วิยแผนผังสาเหตุและเหตุผล และวิิเคร์าะห์ใช้ SWOT 

เพ่�อนำาไปวิิเคร์าะห์แนวิทางเล่อกด้วิยตาร์าง TOWS Matrix และปร์ะเมินทางเล่อกที�ดีที�สุดในการ์นำาไปใช้

แก้ไขป้ญหา โดยกำาหนดเกณฑ์ิการ์ปร์ะเมินทางเล่อก กำาหนดวิิธีในการ์ควิบคุมและปร์ะเมินกลยุทธ์ที�เล่อกใช้

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ผลการ์ศ้กษานำาเสนอตามวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยนำาเสนอ 9 ส�วิน ดังนี� 

ส่วินำท่� 1 ป้จัจััยส�วินบุคคลของกลุ�มตัวิอย�าง จัำานวิน 371 ร์าย ส�วินใหญ�เป็นเพศชาย ร้์อยละ 50.40 

อายุ 30-40 ปี ร้์อยละ 28.30 ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุด ส้งกวิ�าปริ์ญญาตรี์ร้์อยละ 35.31 ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 

มากกวิ�า 30,000 บาท ร้์อยละ 34.77 อาชีพข้าร์าชการ์/รั์ฐวิิสาหกิจั/พนักงานกำากับของรั์ฐ  ร้์อยละ 36.66 

สาขาที�เล่อกใช้บริ์การ์ ธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน ร้์อยละ 19.14

ส่วินำท่� 2 ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO เรี์ยงลำาดับตามค�าเฉิลี�ย

ค่อ ด้านควิามตั�งใจัที�เล่อกใช้บริ์การ์ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด ค�าเฉิลี�ย 4.23 ด้านการ์ร้้์จัักบริ์การ์

เคร่์�อง Smart Device ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 3.82 ด้านเหตุผลที�เล่อกใช้บริ์การ์ ภาพร์วิมอย้�ใน 

ร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 3.75 ด้านควิามเต็มใจัแนะนำาและบอกต�อภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 3.68 และ

ด้านควิามปร์ะทับใจัหร่์อควิามชอบภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 3.44 ดังตาร์างที� 1

ต�ร�งท่� 1 ค�าเฉิลี�ย ค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อก 

             ใช้บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO
คำวิ�มตั�งใจัเชิุงพิฤติกรรมตัดสินำเล่อกใชุ�บัริก�รระบับัง�นำ SUMO ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ�เบ่ั�ยงเบันำ ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

ด้านการ์ร้้์จัักบริ์การ์เคร่์�อง Smart Device 3.82 0.82 มาก

ด้านเหตุผลที�เล่อกใช้บริ์การ์ 3.75 0.88 มาก

ด้านควิามตั�งใจัที�เล่อกใช้บริ์การ์ 4.23 0.74 มากที�สุด

ด้านควิามเต็มใจัแนะนำาและบอกต�อ 3.68 0.89 มาก

 ด้านควิามปร์ะทับใจัหร่์อควิามชอบ 3.44 1.03 มาก
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ส่วินำท่� 3 สาเหตุป้ญหาจัากป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ และป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและ

นวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์ร์ะบบงาน SUMO เรี์ยงลำาดับตามค�าเฉิลี�ยค่อด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็น

อกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ อย้�ในร์ะดับมากที�สุด ค�าเฉิลี�ย 4.35 ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์อย้�ใน

ร์ะดับมากที�สุด ค�าเฉิลี�ย 4.30 ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน อย้�ในร์ะดับมากที�สุด ค�าเฉิลี�ย 4.27 ด้าน

ควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์อย้�ในร์ะดับมากที�สุด ค�าเฉิลี�ย 4.23 ด้านการ์ให้ควิามมั�นใจัแก�ผ้้ใช้บริ์การ์ 

อย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 4.17 ด้านสายสัมพันธ์ล้กค้าของพนักงาน อย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 4.13 ด้านการ์

รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้ อย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 4.09 ด้านควิามเป็นร้์ปธร์ร์มของการ์บริ์การ์ อย้�ใน

ร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 4.08 และด้านช�องทางการ์เข้าถ้ง SUMO อย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 4.06 ดังตาร์างที� 2

ต�ร�งท่� 2 ค�าเฉิลี�ย ค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นสาเหตุป้ญหาจัากป้จัจััยคุณภาพ 

              การ์บริ์การ์และป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์ร์ะบบงาน SUMO
ส�เหตุปัญห� ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ�เบ่ั�ยงเบันำ ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO

 1.1 ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ 4.23 0.74 มากที�สุด

 1.2 ด้านการ์ให้ควิามมั�นใจัแก�ผ้้ใช้บริ์การ์ 4.17 0.79 มาก

 1.3 ด้านควิามเป็นร้์ปธร์ร์มของการ์บริ์การ์ 4.08 0.78 มาก

 1.4 ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ 4.35 0.72 มากที�สุด

 1.5 ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ 4.30 0.76 มากที�สุด

2. ป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยแีละนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์

 2.1 ด้านการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้ 4.09 0.68 มาก

 2.2 ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน 4.27 0.72 มากที�สุด

 2.3 ด้านสายสัมพันธ์ล้กค้าของพนักงาน 4.13 0.70 มาก

 2.4 ด้านช�องทางการ์เข้าถ้ง SUMO 4.06 0.71 มาก

ส่วินำท่� 4 แนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก

ที�สุดค�าเฉิลี�ย 4.25 การ์แนะนำาบอกต�อปร์ะโยชน์ให้บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO ค�าเฉิลี�ย 4.36 การ์เพิ�มจัำานวิน

พนักงานที�ให้บริ์การ์อย้�ในร์ะดับมาก ค�าเฉิลี�ย 4.14  

ส่วินำท่� 5 เปรี์ยบเทียบแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO จัำาแนกตาม

ป้จัจััยส�วินบุคคล ตามการ์ทดสอบสมมติฐานที� 1 ด้วิยการ์ทดสอบสถิติ t-test และ One-way ANOVA  พบ

วิ�า ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุด ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน อาชีพ และสาขาที�เล่อกใช้บริ์การ์ที�ต�างกัน ส�งผลต�อแนวิทาง

การ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ที�แตกต�างกันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.01 ส�วิน

ป้จัจััยส�วินบุคคล ได้แก� เพศ และอายุที�ต�างกัน ไม�มีผลต�อควิามคิดเห็นแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์

ผ�านร์ะบบงาน SUMO ดังตาร์างที� 3
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ต�ร�งท่� 3: สรุ์ปการ์เปรี์ยบเทียบควิามคิดเห็นแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 

    จัำาแนกตามป้จัจััยส�วินบุคคล

ปัจัจััยส่วินำบุัคำคำล แนำวิท�งก�รเพิิ�มอัตร�ส่วินำใชุ�บัริก�ร ผู้ลก�รทดสอบัสมมติฐ�นำ

F Sig.

เพศ 25.19 0.04 ปฏิเสธสมมติฐาน

อายุ 2.52 0.06 ปฏิเสธสมมติฐาน

ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุด 7.16 0.00* ยอมรั์บสมมติฐาน

ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 8.72 0.00* ยอมรั์บสมมติฐาน

อาชีพ 6.88 0.00* ยอมรั์บสมมติฐาน

สาขาที�เล่อกใช้บริ์การ์ 3.76 0.00* ยอมรั์บสมมติฐาน

*แตกต�างอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.01

ส่วินำท่� 6 ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ และป้จัจััยการ์

ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์ ตามการ์ทดสอบสมมติฐานที� 2 ด้วิยการ์หาค�าสัมปร์ะสิทธิ�

สหสัมพันธ์แบบสเปียร์์แมน (Spearman rank correlation หร่์อ Spearman’s rho) และการ์วิิเคร์าะห์

การ์ถดถอยพหุค้ณแบบขั�นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  พบวิ�า ทุกตัวิแปร์มีควิาม

สัมพันธ์กับแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ .01 

และป้จัจััยที�มีผลต�อแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�

ร์ะดับ .01 และยอมรั์บตามสมมติฐานที�ตั�งไว้ิค่อ ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO ด้านควิามน�า

เช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ร์องลงมา ด้านป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์ด้านการ์

รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน ด้านการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO 

ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ควิามตั�งใจัเชิงพฤติกร์ร์มตัดสินเล่อกใช้บริ์การ์ด้าน

ควิามตั�งใจัที�เล่อกใช้บริ์การ์ ป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO ด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้

ใช้บริ์การ์ และป้จัจััยตัวิแปร์พยากร์ณ์ 6 ด้านนี�มีผลต�อทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO 

ของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขนที�มีอัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าสาขาอ่�น 6 สาขาที�อย้�ในเขตเดียวิกัน สามาร์ถร์�วิมกัน

อธิบายควิามแปร์ปร์วินได้ร้์อยละ 58.00 

ส่วินำท่� 7 ผลการ์สัมภาษณ์ของผ้้ให้ข้อม้ลหลัก 13 ร์าย ส�วินใหญ�ให้ควิามเห็นวิ�ามาจัากป้จัจััยคุณภาพ

การ์บริ์การ์ร์ะบบงาน SUMO ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์เน่�องจัากสาเหตุที�  ธนาคาร์มีผลิตภัณฑ์ิ

ทางการ์เงินมาก ทำาให้ล้กค้าไม�ไว้ิวิางใจัร์ะบบการ์ป้องกันควิามปลอดภัยและข้อม้ลที�ล้กค้าได้รั์บ ร์องลงมา 

ป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจัธนาคาร์สาเหตุช�องทางการ์เข้าถ้งเคร่์�อง SUMO ที�ไม�สามาร์ถ

ร์องรั์บการ์ทำาธุร์กร์ร์มได้ทุกร้์ปแบบ ทำาให้ล้กค้าไม�สามาร์ถรั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์การ์ใช้งานที�จัะเกิดการ์บอกต�อ

หร่์อใช้ซีำ�า ส�วินสาเหตุด้านอ่�นๆ ผ้้ให้ข้อม้ลหลักจัะมีควิามคิดเห็นแตกต�างกัน แต�ก็ไม�ใช�สาเหตุส�วินใหญ�ที�มี 

ควิามคิดเห็นเหม่อนกัน  
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ส่วินำท่� 8 สาเหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ที�มีอัตร์าส�วินตำ�ากวิ�า สาขาอ่�นที�อย้�ในเขตเดียวิกัน 

โดยพิจัาร์ณาผลการ์วิิเคร์าะห์ส�วินที� 6 ป้จัจััยที�มีผลต�อแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน 

SUMO อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ .01 และผลการ์สัมภาษณ์จัากส�วินที� 7 นำามาวิิเคร์าะห์แผนผังสาเหตุ

และเหตุผลพบวิ�ามี 5 สาเหตุหลักค่อ ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ 

ใช้งาน ด้านการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์   

และด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์แสดงดังแผนผังสาเหตุและเหตุผลดังภาพที� 2 

ภ�พิท่� 2 แผนผังสาเหตุและเหตุผล

ส่วินำท่� 9  จัากสาเหตุและนำามาหาแนวิทางแก้ไขป้ญหาหร่์อแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�าน

ร์ะบบงาน SUMO โดยการ์วิิเคร์าะห์หาแนวิทางด้วิยตาร์าง TOWS Matrix ดังตาร์างที� 4 
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ต�ร�งท่� 4   การ์วิิเคร์าะห์หาแนวิทางเล่อกด้วิยตาร์าง TOWS Matrix

                ป้จัจััยภายใน

     ปัจัจััยภ�ยนำอก

จัุดแข็ง (S)

• S1 ควิามมั�นคงของธนาคาร์

ออมสินและเป็นธนาคาร์

ของร์ัฐ

• S2 ร์ะบบงานผ�าน SUMO มี

เง่�อนไขการ์เป่ดบัญชีก�อน

ล้กค้าลงลายม่อช่�อ

• S3 มีพนักงานรั์บบริ์การ์

ธุร์กร์ร์มผ�านเคร์่�อง SUMO 

ภายนอกสถานที�ที�ไม�ใช�

ธนาคาร์สาขา

• S4 คนรุ์�นใหม�เล่อกใช้บริ์การ์

ทำาธุร์กร์ร์มร์ายการ์ต�าง ๆ เป่ด

ใช้คร์ั�งแร์กผ�าน SUMO

จุัดอ่อนำ (W)

• W1 ควิามน�าเช่�อถ่อของข้อม้ลที�ได้รั์บ 

จัากร์ะบบ

• W2 การ์ป้องกันร์ะบบควิามปลอดภัย

ข้อม้ล

• W3 ฟ้ีงก์ชันเคร่์�อง SUMO  

• W4 การ์ใช้ซีำ�าและบอกต�อ  

• W  การ์ส่�อสาร์ให้ล้กค้าร้้์จัักเคร่์�อง SUMO

• W6 การ์เอาใจัใส�และตั�งใจัให้บริ์การ์ของ

พนักงาน

• W 7 การ์สร้์างควิามเข้าใจัและให้บริ์การ์ที�

ร์วิดเร็์วิของพนักงาน

• W 8 เคร่์�อง SUMO ไม�สามาร์ถร์องรั์บการ์

ทำาธุร์กร์ร์มได้ทุกร้์ปแบบ  

โอก�ส (O)

• O1 เช่�อมต�อกับร์ะบบทะเบียนร์าษฎร์ของ

สำานักงานเขต

• O2 การ์ใช้แอปพลิเคลชันเช่�อมโยงข้อม้ล

• O3 การ์เพิ�มการ์ให้บริ์การ์นอกสถานที� 

• O4 การ์สร้์างควิามร์�วิมม่อร์ะหวิ�างธนาคาร์

สาขา

(SO Strategy)

กลยุทธ์เชิงร์ุกด้านการ์ตอบสนอง

ต�อล้กค้าหร์่อผ้้ใช้บร์ิการ์,เพิ�มการ์

บร์ิการ์นอกสถานที�ของธนาคาร์ทุก

สาขาร์องร์ับการ์เล่อกใช้บร์ิการ์ของ

คนร์ุ�นใหม� 

S1, S 3, S 4, O3, O4

(WO Strategy)

กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์

บริ์การ์ธนาคาร์สาขาและผ้้ให้บริ์การ์นอกสถานที�

สร้์างควิามน�าเช่�อ เคร่์�อง SUMO ร์องรั์บการ์ทำา

ธุร์กร์ร์มและเช่�อมต�อกับร์ะบบทะเบียนร์าษฎร์

W1, W5, W4, W8, O3, O4

อุปสรรคำ (T)

• T1 การ์ใช้เทคโนโลยีกลุ�มล้กค้า 

ผ้้ส้งอายุ

• T2 การ์สนับสนุนงบปร์ะมาณการ์

ปร์ะชาสัมพันธ์จัากธนาคาร์ออมสิน 

สำานักงานใหญ�

• T3 ค้�แข�งธนาคาร์พาณิชย์อ่�น

• T4 สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาด 

โควิิด 19

• T5 นโยบายของภาครั์ฐ

• T6 ผลิตภัณฑ์ิอ่�นที�เป็นทางเล่อก 

ทำาธุร์กร์ร์ม

(ST Strategy) 

กลยุทธ์เชิงร์ับการ์ร์ับร์้้ถ้งปร์ะโยชน์

จัากการ์ใช้งานการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ถ้ง

ปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งานเพ่�อให้เข้า

ถ้งกลุ�มล้กค้าทุกกลุ�มและตอบสนอง

นโยบายของภาคร์ัฐการ์ใช้การ์ใช้

เทคโนโลยีบร์ิการ์ในช�วิงสถานการ์ณ์

การ์แพร์�ร์ะบาดโควิิด 19 

S1, S3, T1- T5

(WT Strategy)

กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านการ์เข้าใจัและร้้์จััก

หร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ พนักงาน

ปร์ะชาสัมพันธ์และสร้์างควิามร้้์ควิามเข้าใจัควิาม

ปลอดภัยของข้อม้ลล้กค้า และปร์ะโยชน์ของ

การ์เล่อกใช้ที�มีควิามแตกต�างไปจัากค้�แข�งขัน 

W1-W2, W4-W7, T1 - T5

จัากตาร์างที� 4 ได้แนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO มาใช้ในการ์แก้ไขป้ญหา

ได้ 4 ทางเล่อกค่อ ทางเล่อกที� 1 กลยุทธ์เชิงรุ์กด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ ทางเล่อกที� 2 กลยุทธ์

เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ทางเล่อกที� 3 กลยุทธ์เชิงรั์บการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้

งาน ทางเล่อกที� 4 กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ดังตาร์างที� 4  

ซ้ี�งต้องทำาการ์เล่อกทางเล่อกที�ดีที�สุดที�ธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน และสาขาอ่�น ๆ สามาร์ถนำาไปปฏิบัติ 

ได้จัริ์งเป็นร้์ปธร์ร์มมากที�สุด โดยกำาหนดการ์ปร์ะเมินด้วิยวิิธีการ์ถ�วิงนำ�าหนักจัากดัชนีชี�วัิดควิามสำาเร็์จั  

5 ปร์ะเด็นค่อ ควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ป้ญหา การ์กร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์เพิ�มมากข้�น งบปร์ะมาณร์ะยะ

เวิลาที�ใช้ในการ์ดำาเนินการ์ และปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ ดังตาร์างที� 5 
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ต�ร�งท่�   5 การ์ปร์ะเมินแนวิทางเล่อกเพ่�อตัดสินใจัเล่อกทางเล่อกที�ดีที�สุด

ดัชุน่ำชุ่�วัิดคำวิ�มสำ�เร็จั
ถ่วิงนำำ��

หนำัก

ท�งเล่อกท่� 1 ท�งเล่อกท่� 2 ท�งเล่อกท่� 3 ท�งเล่อกท่� 4

Rating

(1-10)

คำะแนำนำ Rating

(1-10)

คำะแนำนำ Rating

(1-10)

คำะแนำนำ Rating

(1-10)

คำะแนำนำ

1. ควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ป้ญหา 0.2 7 1.4 9 1.8 5 1 6 1.2

2. การ์กร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์เพิ�ม

มากข้�น
0.3 7 2.1 9 2.7 6 1.8 7 2.1

3. งบปร์ะมาณ 0.2 7 1.4 9 1.8 4 0.8 7 1.4

4. ร์ะยะเวิลาที�ใช้ในการ์ดำาเนินการ์ 0.2 7 1.4 9 1.8 6 1.2 6 1.2

5. ปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ 0.1 7 0.7 9 0.9 8 0.8 8 0.8

ร์วิม 1  7.0  9.0  6.2  6.7

จัากตาร์างที� 5 ผลการ์ปร์ะเมินเล่อกทางเล่อกที� 2 กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์

บริ์การ์ ด้วิยการ์สร้์างควิามน�าเช่�อถ่อของข้อม้ลที�ได้รั์บจัากร์ะบบ และการ์ป้องกันร์ะบบควิามปลอดภัยข้อม้ล

เช่�อมต�อกับร์ะบบทะเบียนร์าษฎร์ เม่�อทำาธุร์กร์ร์มร์ายการ์เป่ดบัญชี (Account) เป่ดรั์บบริ์การ์แอปพลิเคชัน 

MyMo เป่ดซ่ี�อหน�วิยลงทุนผ�านแอปพลิเคชัน (MyFund) สร้์างข้อม้ลล้กค้าใหม� (New CIF) ปรั์บปรุ์งข้อม้ล

ล้กค้าเก�าให้เป็นป้จัจุับัน (Updated CIF) และการ์ฝ่ากเงินครั์�งแร์ก (First Deposit)  ร์วิมถ้งรุ์กการ์ให้บริ์การ์

ด้วิยเคร่์�อง SUMO นอกสถานที�เพ่�อเพิ�มควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัจัากจัำานวินผ้้รั์บบริ์การ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�าน

ร์ะบบงาน SUMO หากมีผ้้รั์บบริ์การ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�านร์ะบบงาน SUMO มากข้�น ยิ�งทำาให้ธนาคาร์ออมสิน  

สาขาบางเขนสามาร์ถเพิ�มอัตร์าส�วินรั์บบริ์การ์ เช�นเดียวิกันสาขาอ่�นที�อย้�ในเขตเดียวิกัน 

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

ผู้ลก�รวิิจััย

ผลการ์ศ้กษา สาเหตุการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขาบางเขน ที�มี

อัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าสาขาอ่�น ที�อย้�ในเขตเดียวิกันมาจัาก 5 สาเหตุหลักค่อ ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์

บริ์การ์ ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน ด้านการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จััก

หร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ และด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ส�วินแนวิทางการ์เพิ�ม

อัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ได้ทางเล่อกมาใช้ในการ์แก้ไขป้ญหาค่อ กลยุทธ์เชิงรุ์กด้านการ์

ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ กลยุทธ์เชิงรั์บ

การ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน และกลยุทธ์เชิงป้องกันด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้

ใช้บริ์การ์ซ้ี�งเม่�อปร์ะเมินทางเล่อกที�ดีที�สุดที�สามาร์ถนำาไปปฏิบัติได้จัริ์งเป็นร้์ปธร์ร์มมากที�สุด โดยกำาหนดการ์

ปร์ะเมินด้วิยวิิธีการ์ถ�วิงนำ�าหนักจัากดัชนีชี�วัิดควิามสำาเร็์จั ค่อ ควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ป้ญหา การ์กร์ะตุ้น

ให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์เพิ�มมากข้�น งบปร์ะมาณร์ะยะเวิลาที�ใช้ในการ์ดำาเนินการ์ และปร์ะโยชน์ต�อองค์กร์ได้

ทางเล่อกกลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ด้วิยการ์สร้์างควิามน�าเช่�อถ่อของข้อม้ลที�

ได้รั์บจัากร์ะบบ และการ์ป้องกันร์ะบบควิามปลอดภัยข้อม้ลเช่�อมต�อกับร์ะบบทะเบียนร์าษฎร์ ร์วิมถ้งรุ์กการ์

ให้บริ์การ์ด้วิยเคร่์�อง SUMO นอกสถานที� เพ่�อเพิ�มควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัจัากจัำานวินผ้้รั์บบริ์การ์ทำาธุร์กร์ร์ม

ผ�านร์ะบบงาน SUMO ที�ส�งให้มีอัตร์าส�วินรั์บบริ์การ์เพิ�มข้�นเช�นเดียวิกันสาขาอ่�นที�อย้�ในเขตเดียวิกัน
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อภิปร�ยผู้ล

1. จัากผลการ์ศ้กษาสาเหตุป้ญหาการ์ใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน สาขา

บางเขน ที�มีอัตร์าส�วินตำ�ากวิ�าสาขาอ่�นที�อย้�ในเขตเดียวิกัน 5 สาเหตุหลักค่อ  ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์

บริ์การ์ ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน ด้านการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จััก

หร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ และด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ สอดคล้องกับงานวิิจััย

ของกมลพร์ร์ณ พร้์อมอุดม (2562) ที�วิ�าสาเหตุการ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�านเคร่์�อง Smart Device SUMO ไม�เป็น

ไปตามเป้าหมาย ค่อสาเหตุจัากคุณภาพบริ์การ์ด้านควิามไม�มั�นใจัหร่์อควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ที�

ธุร์กิจัธนาคาร์ต้องให้ควิามสำาคัญเข้ากับสถานการ์ณ์การ์เปลี�ยนแปลงส้�ธนาคาร์ดิจิัทัล 

2. จัากผลการ์ศ้กษาหาแนวิทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ได้ทางเล่อก

กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ด้วิยการ์สร้์างควิามน�าเช่�อถ่อของข้อม้ลที�ได้รั์บจัาก

ร์ะบบ และการ์ป้องกันร์ะบบควิามปลอดภัยข้อม้ลของล้กค้า สอดคล้องกับงานวิิจััยของกมลพร์ร์ณ พร้์อม

อุดม (2562) ที�วิ�าแนวิทางการ์แก้ป้ญหาสาเหตุการ์ทำาธุร์กร์ร์มผ�านเคร่์�อง Smart Device SUMO ไม�เป็นไป

ตามเป้าหมาย ทำาให้ล้กค้ามีควิามร้้์ส้กวิ�าปลอดภัยทางด้านการ์ทำาธุร์กร์ร์ม โดยธนาคาร์สาขาและผ้้ให้บริ์การ์

นอกสถานที�สร้์างควิามน�าเช่�อถ่อการ์ใช้เคร่์�อง SUMO สอดคล้องกับงานวิิจััยของภาณุมาส จัันธนะสมบัติ 

(2564) ที�วิ�าแนวิทางการ์เพิ�มยอดผ้้ใช้บริ์การ์รั์บฝ่ากเงินผ�านเคร่์�อง SUMO ของธนาคาร์ออมสินค่อ โคร์งการ์

บริ์การ์รั์บฝ่ากเงินผ�านเคร่์�อง SUMO นอกสถานที�สามาร์ถเข้าพบผ้้ใช้บริ์การ์ที�เป็นกลุ�มเป้าหมายที�ต้องการ์ได้

มากที�สุด สอดคล้องกับงานวิิจััยของพิชญ์สินี พร์มเสาร์์ (2564) ที�วิ�าแนวิทางในการ์แก้ไขป้ญหาการ์ใช้เคร่์�อง 

SUMO โดยการ์สร้์างควิามไว้ิวิางใจัจัากพนักงานด้วิยวิิธีปร์ะชาสัมพันธ์ควิามปลอดภัยข้อม้ลส�วินบุคคลของ

ล้กค้า ให้ควิามช�วิยเหล่อหร่์อข้อม้ลที�เป็นปร์ะโยชน์แก�ล้กค้าได้อย�างถ้กต้อง 
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บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

จัากผลการ์ศ้กษาผ้้ศ้กษามีข้อเสนอแนะต�อธนาคาร์ เน่�องจัากผลการ์ศ้กษาหาสาเหตุและหาแนวิทาง

ทางการ์เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ที�ได้สาเหตุป้ญหา  มาจัากป้จัจััยคุณภาพการ์บริ์การ์

ร์ะบบงาน SUMO ด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ ด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้

ใช้บริ์การ์ และด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้บริ์การ์ ป้จัจััยการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มธุร์กิจั

ธนาคาร์ด้านการ์รั์บร้้์ควิามง�ายในการ์ใช้งาน ด้านการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน แต�อย�างไร์ก็ตามก็ควิร์

พิจัาร์ณาถ้งป้จัจััยอ่�น ๆ ที�ไม�ใช้สาเหตุของป้ญหาในด้านการ์ให้ควิามมั�นใจัแก�ผ้้ใช้บริ์การ์ ด้านควิามเป็นร้์ป

ธร์ร์มของการ์บริ์การ์ ด้านสายสัมพันธ์ล้กค้าของพนักงาน ด้านช�องทางการ์เข้าถ้ง SUMO และควิร์พิจัาร์ณา

แนวิทางแก้ไขนอกเหน่อจัากกลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านควิามน�าเช่�อถ่อไว้ิวิางใจัการ์บริ์การ์ที�เป็นทางเล่อกที�ดีที�สุด 

เพร์าะถ่อวิ�าทุกแนวิทางสามาร์ถนำาไปใช้เป็นทางเล่อกต�อการ์ปฏิบัติงานเพิ�มอัตร์าส�วินใช้บริ์การ์ผ�านร์ะบบ

งาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน ไม�วิ�าจัะเป็นทางเล่อกกลยุทธ์เชิงรุ์กด้านการ์ตอบสนองต�อล้กค้าหร่์อผ้้ใช้

บริ์การ์ กลยุทธ์เชิงรั์บการ์รั์บร้้์ถ้งปร์ะโยชน์จัากการ์ใช้งาน กลยุทธ์เชิงป้องกันด้านการ์เข้าใจัและร้้์จัักหร่์อ

ควิามเห็นอกเห็นใจัผ้้ใช้บริ์การ์ ที�สามาร์ถนำามาวิางแผนการ์ส�งเสร์ิมการ์ตลาดหร่์อกำาหนดกลยุทธ์การ์ตลาด

ที�สามาร์ถปร์ะยุกต์ใช้กับทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัิตกร์ร์มสมัยใหม� ร์วิมถ้งบุคลากร์ของธนาคาร์ออมสิน สาขา

บางเขนทุกคนต้องให้ควิามร์�วิมม่อให้ข้อม้ลและปร์ะชาสัมพันธ์คุณภาพการ์บริ์การ์ควิามน�าเช่�อถ่อการ์ใช้

เคร่์�อง SUMO เพ่�อให้ผ้้ใช้บริ์การ์สามาร์ถตัดสินใจัและยอมรั์บการ์ใช้เทคโนโลยีของธนาคาร์ออมสิน สาขา

บางเขน เพ่�อให้เข้าถ้งกลุ�มเป้าหมายของธนาคาร์มากยิ�งข้�น

ส�วินข้อเสนอแนะสำาหร์ับการ์ศ้กษาคร์ั�งต�อไป การ์ศ้กษานี�เป็นการ์หาสาเหตุและแนวิทางทางการ์

เพิ�มอัตร์าส�วินใช้บร์ิการ์ผ�านร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสิน ที�เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากธนาคาร์สาขา

พ่�นที�เขตบางเขน แต�หากมีการ์ศ้กษาคร์ั�งต�อไป ควิร์กำาหนดพ่�นที�ศ้กษาในร์ะดับภาค และควิร์ศ้กษาการ์ใช้

เทคโนโลยีมาสนับสนุนร์ะบบงาน SUMO ของธนาคาร์ออมสินเพิ�มช�องทางการ์เล่อกใช้บร์ิการ์ และควิร์ศ้กษา

แนวิทางการ์ตลาดที�เป็นเคร์่�องม่อทางการ์ตลาด
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บัทคัำดย่อ 

การ์วิิจััยครั์�งนี�ได้มีการ์วิิเคร์าะห์หาทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิาย

ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากกลุ�ม

ตัวิอย�างที�มีอายุตั�งแต� 20-39 ปีที�เคยซ่ี�ออาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีมในจัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน 

และมีการ์ทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์ด้วิย Multiple Linear Regression

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดด้านการ์ขายโดยพนักงานขาย และด้าน

การ์ส�งเสริ์มการ์ขายมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม เน่�องจัากมีนัยสำาคัญน้อยกวิ�า 

0.05 ดังนั�น ธุร์กิจัร้์านอาหาร์สเต็กแท็กทีมจ้ังควิร์พัฒินา และวิางแผนการ์ใช้เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด

ให้สอดคล้องกับทัศนคติของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายในจัังหวัิดสงขลา โดยเน้นเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด

ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย และด้านการ์ขายโดยพนักงานขาย เพ่�อกร์ะตุ้นให้เกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัาก

ทางร้์านได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ เป็นปร์ะโยชน์ในการ์เพิ�มโอกาส และยอดขายให้กับธุร์กิจัได้มากข้�น อีกทั�ง

การ์วิิจััยในครั์�งนี�ยังสามาร์ถเป็นแนวิทางให้กับธุร์กิจัที�มีลักษณะคล้ายกัน และปร์ะสบป้ญหาเช�นเดียวิกันได้ 

โดยสามาร์ถนำาไปปรั์บใช้ให้มีควิามเหมาะสมกับธุร์กิจัต�อไป

คำำ�สำ�คัำญ : ทัศนคติ, เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด, ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า
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Abstract

This research has analyze and find attitudes on marketing communication tools of  

Gen Y consumers affecting intention of repurchase of fast food of Steak Tag Team restaurant 

in Songkhla Province. Collect information from sample group that includes 385 people aged 

from 20 to 39 who used to buy fast food at Steak Tag Team restaurant in Songkhla province 

and the influence of the variables was tested using multiple linear regression.

The results indicated that the attitudes on marketing communication tools for  

selling by sellers and sales promotion affected repurchase of fast food of Steak Tag Team  

restaurant because of a significance level of less than 0.05. Consequently, the business of Steak 

Tag Team restaurant should develop and plan to use marketing communication tools to be 

consistent with attitudes of gen Y consumers in Songkhla province by focusing on marketing  

communication tools for selling by sellers and sales promotion in order to stimulate  

repurchase of food from Steak Tag Team restaurant efficiently. It is useful to increase the  

opportunity and sales to the business more. Moreover, this research can also be a guideline 

for similar businesses. and face the same problem which can be adapted to be suitable for 

the business.

Keywords : Attitude, Marketing Communication Tools, Repurchase Intention
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ดำาเนินชีวิิตของผ้้คน ยังส�งผลกร์ะทบต�อภาคธุร์กิจั และเศร์ษฐกิจัโดยร์วิมของปร์ะเทศไทย (ศรุ์ตานนท์ ชอบ 

ปร์ะดิษฐ์, 2563) โดยสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดที�รุ์นแร์งมากข้�น และการ์ปร์ะกาศยกร์ะดับมาตร์การ์ใน

การ์ควิบคุมโร์ค ได้ส�งผลกร์ะทบต�อธุร์กิจัร้์านอาหาร์ โดยเฉิพาะกลุ�มผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านอาหาร์ที�ร์ายได้หลัก

มาจัากการ์ให้บริ์การ์นั�งทานในร้์าน ศ้นย์วิิจััยกสิกร์ไทยจ้ังได้มีการ์ปร์ะมาณการ์ม้ลค�าธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในปี 

2564 นี� โดยปร์ะเมินวิ�า อาจัจัะเหล่อเพียง 3.5 แสนล้านบาท หร่์อหากสถานการ์ณ์ร้์ายแร์งที�สุดก็อาจัจัะลด

ลงเหล่อ 3.35 แสนล้านบาท (ศ้นย์วิิจััยกสิกร์ไทย, 2564)

สงขลาจััดเป็นหน้�งในจัังหวัิดที�ถ้กกำาหนดให้เป็นพ่�นที�ควิบคุมส้งสุด และเข้มงวิด (ร์าชกิจัจัานุเบกษา 

ที� 11/2564, 2564, น.8) จ้ังต้องปฏิบัติตามมาตร์การ์ควิบคุมโร์ค โดยให้ร้์านจัำาหน�ายอาหาร์หร่์อเคร่์�องด่�ม

เป่ดให้บริ์การ์ โดยให้บริ์โภคในร้์านได้ไม�เกินเวิลา 20.00 นาฬิิกา และจัำากัดจัำานวินผ้้นั�งบริ์โภคในร้์าน (ร์าช

กิจัจัานุเบกษา ฉิบับที� 32, 2564, น.3)
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จัากการ์สัมภาษณ์ นางสาวิบ้ร์ณา หวิังสบ้ ผ้้ปร์ะกอบการ์ร์้านอาหาร์สเต็กแท็กทีม ซ้ี�งเป็นร้์านจัำา

หน�าย อาหาร์จัานด�วิน ตั�งอย้�ในอำาเภอเม่อง จัังหวัิดสงขลา สรุ์ปได้วิ�า จัากสถานการ์ณ์โควิิด-19 และการ์

ปรั์บเปลี�ยนตามมาตร์การ์ควิบคุมโร์คที�รั์ฐบาลได้กำาหนดส�งผลให้ธุร์กิจัมียอดขายลดน้อยลง ด้วิยเหตุนี�ทำาให้

ธุร์กิจัต้องการ์ ที�จัะเพิ�มยอดขายจัากล้กค้ากลุ�มเจันวิาย เพร์าะเป็นกลุ�มที�มีการ์ซ่ี�ออาหาร์จัากทางร้์านมาก

ที�สุด จัากการ์สัมภาษณ์พบวิ�าป้ญหาของทางร์้าน ค่อธุร์กิจัขาดควิามเข้าใจัทัศนคติต�อเคร์่�องม่อการ์ส่�อสาร์

การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิาย ในจัังหวัิดสงขลา ทำาให้ไม�สามาร์ถวิางแผนการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดที�สามาร์ถ

กร์ะตุ้นให้เกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ ส�งผลให้ยอดขายไม�เพิ�มข้�นตามควิามต้องการ์

โดยกลุ�มผ้้บริ์โภคเจันวิาย ค่อกลุ�มคนที�มีอายุร์ะหวิ�าง 20-39 ปี (ETDA, 2564) มีกำาลังซ่ี�อส้ง ร์าย

ได้ มั�นคง กล้าตัดสินใจั และพร้์อมเป่ดรั์บสิ�งใหม� ๆ อย้�เสมอ ที�สำาคัญเป็นกลุ�มที�มีลักษณะการ์บริ์โภคที�โดด

เด�น มักใช้ชีวิิตสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ข้อดีของคนกลุ�มนี� ค่อ หากเกิดควิามปร์ะทับใจัในผลิตภัณฑ์ิมักจัะมีการ์

บอกต�อ นักการ์ตลาดจ้ังต้องมองหากลยุทธ์วิิธีการ์ส่�อสาร์ที�สามาร์ถเข้าถ้งคนกลุ�มนี� (ธนาคาร์กรุ์งเทพ, 2563)

การ์ศ้กษาทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิาย ในจัังหวัิดสงขลา จ้ังมี

ควิามสำาคัญในการ์ช�วิยแก้ป้ญหาให้กับธุร์กิจั ทำาให้ธุร์กิจัมีควิามร้้์ ควิามเข้าใจัมากข้�น สามาร์ถทร์าบถ้ง

แนวิทางในการ์วิางแผนการ์ตลาดของธุร์กิจัให้สอดคล้องกันกับกลุ�มล้กค้าเป้าหมายได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ 

โดยจัากการ์ศ้กษาแนวิคิดเร่์�องการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด ธัญรั์ตน์ รั์ตนกุล มีแนวิคิดวิ�า การ์ส่�อสาร์ทางการ์

ตลาด หมายถ้ง กร์ะบวินการ์ตลาดที�ต้องใช้การ์จ้ังใจัหลากหลายร้์ปแบบ เพ่�อส่�อควิามหมายถ�ายทอดควิาม

คิดผ�านส่�อต�าง ๆ ไปยังกลุ�มเป้าหมาย เกี�ยวิกับสินค้าหร่์อบริ์การ์ โน้มน้าวิและจ้ังใจัผ้้บริ์โภคเกี�ยวิกับสินค้า

หร่์อบริ์การ์ และการ์รั์บร้้์ จัดจัำา ช่�นชอบ และต้องซ่ี�อสินค้าในที�สุด (ธัญรั์ตน์ รั์ตนกุล, 2558, น.9) โดยเคร่์�อง

ม่อสำาคัญของการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด ปร์ะกอบด้วิย การ์โฆ่ษณา การ์ขายโดยพนักงานขาย การ์ส�งเสริ์ม

การ์ขาย การ์ปร์ะชาสัมพันธ์ การ์ส่�อสาร์แบบปากต�อปาก  และการ์ตลาดทางตร์ง (ธีร์กิติ นวิรั์ตน ณ อยุธยา 

,2563, น.133-137) เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดที�ใช้จัะทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าหร่์อไม�จัะข้�น

อย้�กับทัศนคติของผ้้บริ์โภคที�มีต�อเคร่์�องม่อนั�น ๆ โดย อร์กานต์ สุคนธวิิโร์จัน์ กล�าวิวิ�า ทัศนคติ ค่อ ควิาม

คิด ควิามร้้์ส้ก หร่์อ ควิามเช่�อ และแนวิโน้มที�จัะแสดงออกมาซ้ี�งพฤติกร์ร์ม เป็นปฏิกิริ์ยาการ์ตอบโต้  โดยการ์

ปร์ะมาณค�าวิ�าชอบหร่์อไม�ชอบ และยังเป็นตัวิตัดสินการ์กร์ะทำา หร่์อพฤติกร์ร์มที�จัะส�งผลกร์ะทบในเชิงบวิก

หร่์อเชิงลบ (อร์กานต์ สุคนธวิิโร์จัน์, 2560, น.5-6)

ดังนั�น ผ้้วิิจััยจ้ังมีการ์ศ้กษาทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายที�มีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากร้์านสเต็กแท็กทีมมีป้ญหาใน

เร่์�องของการ์ขาดควิามร้้์ควิามเข้าใจัในทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิาย ทำาให้

ไม�สามาร์ถที�จัะวิางแผนการ์ตลาดให้สามาร์ถกร์ะตุ้นการ์ซ่ี�อจัากผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายในช�วิงสถานการ์ณ์โค

วิิด-19 ได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ ส�งผลให้ทางร้์านปร์ะสบป้ญหายอดขายตกเป็นอย�างมาก ผ้้วิิจััยจ้ังเล่อกศ้กษา

วิิจััยร้์านสเต็กแท็กทีมเป็นกร์ณีศ้กษา เพ่�อนำาผลที�ได้จัากการ์ศ้กษาวิิจััยในครั์�งนี�มาช�วิยแก้ป้ญหาให้กับทาง

ร้์านสเต็กแท็กทีม  และสามาร์ถเป็นปร์ะโยชน์ หร่์อแนวิทางให้กับธุร์กิจัที�มีลักษณะคล้ายกัน และปร์ะสบ
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ป้ญหาเช�นเดียวิกันได้ โดยเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดที�นำามาใช้ในการ์ศ้กษา ได้แก� การ์โฆ่ษณา การ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ การ์ส�งเสริ์มการ์ขาย และการ์ขายโดยพนักงาน ผลที�ได้จัากการ์ศ้กษาทำาให้ทร์าบถ้งทัศนคติ

ต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายใน จัังหวัิดสงขลาวิ�ามีทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์

ส่�อสาร์การ์ตลาดอย�างไร์บ้าง เป็นปร์ะโยชน์ในการ์ช�วิยให้ธุร์กิจัพัฒินา หร่์อวิางแผนในการ์ใช้เคร่์�องม่อการ์

ส่�อสาร์การ์ตลาดที�สอดคล้องกับทัศนคติของผ้้บริ์โภค สามาร์ถกร์ะตุ้นให้เกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภค

กลุ�มเจันวิาย ในจัังหวัิดสงขลาได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพมากยิ�งข้�น

วัิตถุประสงค์ำง�นำวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์าน 

สเต็กแท็กทีมของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิาย ในจัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์หาทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายที�มีผลต�อควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา

คำำ�ถ�มก�รวิิจััย

ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัาน

ด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลาหร่์อไม�

สมมติฐ�นำก�รวิิจััย 

ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัาน

ด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

ผลที�ได้จัากการ์ศ้กษาทำาให้ธุร์กิจัสามาร์ถพัฒินา หร่์อวิางแผนการ์ใช้เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด

ที�สอดคล้องกันกับทัศนคติของผ้้บริ์โภคกลุ�มเป้าหมายได้อย�างเหมาะสม สามาร์ถกร์ะตุ้นให้ผ้้บริ์โภคกลุ�มเป้า

หมายเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า เป็นปร์ะโยชน์ให้กับธุร์กิจัในการ์เพิ�มโอกาส และยอดขายได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ

มากข้�น
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัทัศนำคำติ

ทัศนคติ หมายถ้ง ควิามคิด ควิามร้้์ส้ก หร่์อควิามเช่�อ และแนวิโน้มที�จัะแสดงออกมาซ้ี�งพฤติกร์ร์มของ

บุคคลนั�น เป็นปฏิกิริ์ยาการ์ตอบโต้ โดยการ์ปร์ะมาณค�าวิ�าชอบหร่์อไม�ชอบ และยังเป็นตัวิตัดสินการ์กร์ะทำา

หร่์อพฤติกร์ร์มของบุคคลนั�น ๆ ที�จัะส�งผลกร์ะทบในเชิงบวิกหร่์อลบต�อบุคคลอ่�น ๆ สิ�งของ และสถานการ์ณ์

ต�าง ๆ ในสภาวิะแวิดล้อมของบุคคลนั�น ๆ ซ้ี�งทัศนคติสามาร์ถเรี์ยนร้้์หร่์อจััดการ์ได้โดยใช้ปร์ะสบการ์ณ์ที�ผ�าน

มา และสามาร์ถที�จัะร้้์หร่์อถ้กตีควิามได้จัากสิ�งที�คนพ้ดออกมาอย�างไม�เป็นทางการ์หร่์อเป็นทางการ์ หร่์อจัาก

พฤติกร์ร์มของบุคคลเหล�านั�น (อร์กานต์ สุคนธวิิโร์จัน์, 2560, น.5-6)

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัเคำร่�องม่อก�รส่�อส�รก�รตล�ด

การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด หมายถ้ง กร์ะบวินการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดที�ต้องใช้การ์จ้ังใจัหลากหลายร้์ป

แบบ เพ่�อส่�อควิามหมาย ถ�ายทอดควิามคิดผ�านส่�อต�าง ๆ ไปยังกลุ�มเป้าหมาย เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ 

โน้มน้าวิและจ้ังใจัผ้้บริ์โภคเกี�ยวิกับสินค้าหร่์อบริ์การ์ และการ์รั์บร้้์ จัดจัำา ช่�นชอบ และต้องซ่ี�อสินค้าในที�สุด 

(ธัญรั์ตน์ รั์ตนกุล, 2558, น.9) โดยเคร่์�องม่อสำาคัญของการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดปร์ะกอบด้วิย 1) การ์โฆ่ษณา 

เป็นการ์ติดต�อส่�อสาร์กับล้กค้าโดยไม�ใช้บุคคล ทำาให้ผ้้บริ์โภคร้้์จัักสินค้าและบริ์การ์ 2) การ์ขายโดยพนักงาน

ขาย เป็นการ์มีปฏิสัมพันธ์ร์ะหวิ�างผ้้ให้บริ์การ์กับล้กค้า ซ้ี�งมีส�วินในการ์เสริ์มสร้์างควิามสัมพันธ์ที�ดีต�อกัน 3) 

การ์ส�งเสริ์มการ์ขาย มักมุ�งเน้นไปยังกลุ�มเป้าหมาย 3 กลุ�ม ค่อ ล้กค้า คนกลาง และพนักงานขาย 4) การ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ เป็นแผนงานและควิามพยายามที�จัะกร์ะทำาอย�างต�อเน่�องเพ่�อสร้์างและรั์กษาภาพลักษณ์ 

และควิามเข้าใจัอันดีร์ะหวิ�างองค์กร์ และสาธาร์ณชน 5) การ์ส่�อสาร์แบบปากต�อปาก เป็นแหล�งอ้างอิงที�มี

ควิามสำาคัญสำาหรั์บธุร์กิจับริ์การ์ ซ้ี�งข้อม้ลที�ได้รั์บการ์เผยแพร์�อาจัจัะเป็นไปได้ทั�งในแง�บวิกและในแง�ลบ และ 

6) การ์ตลาดทางตร์ง ป้จัจุับันได้เข้ามามีบทบาทในวิิถีชีวิิตของผ้้บริ์โภค เน่�องจัากการ์พัฒินาเทคโนโลยี โดย

เฉิพาะอย�างยิ�งการ์เกิดข้�นของอิเล็กทร์อนิกส์ต�าง ๆ เพ่�อตอบสนองต�อวิิถีชีวิิตที�เปลี�ยนแปลงไปของผ้้บริ์โภค

ยุคใหม�ที�มีเวิลาวิ�างน้อยลง (ธีร์กิติ นวิรั์ตน ณ อยุธยา, 2563, น.133-137)

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��

ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า หมายถ้ง การ์ตัดสินใจัส�วินบุคคลเกี�ยวิกับการ์กลับมาใช้บริ์การ์ซีำ�าอีกครั์�ง เป็นการ์

ตัดสินใจัที�จัะมีส�วินร์�วิมในกิจักร์ร์มกับผ้้ให้บริ์การ์ในอนาคต และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าจัะข้�นอย้�กับสถานการ์ณ์

ในป้จัจุับันและสถานการ์ณ์ที�เป็นไปได้ของแต�ละบุคคล (Chen & Chen, 2017) โดยควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้

บริ์โภคปร์ะกอบไปด้วิย 4 องค์ปร์ะกอบ ค่อ 1) การ์เต็มใจัซ่ี�อซีำ�า หมายถ้ง ควิามเต็มใจัที�ซ่ี�อสินค้าอีกเม่�อมี

โอกาส 2) ควิามเป็นไปได้ในการ์ซ่ี�อซีำ�า หมายถ้ง แนวิโน้มการ์ซ่ี�อสินค้าต�อเน่�อง ซ่ี�อซีำ�าตร์าสินค้าเดิมที�เคยซ่ี�อ

และการ์เจัาะจัง การ์พยายามค้นหาสินค้า 3) การ์ซ่ี�อซีำ�าปริ์มาณมากข้�น หมายถ้ง การ์แสดงพฤติกร์ร์มที�จัะซ่ี�อ

ซีำ�าปริ์มาณเพิ�มข้�นกับผ้้ขายสินค้า 4) การ์ซ่ี�อซีำ�าสินค้าปร์ะเภทเดิม หมายถ้ง การ์แสดงพฤติกร์ร์มที�จัะซ่ี�อซีำ�า

สินค้าเดิมจัากผ้้ขายสินค้า (เกศสิรี์ ป้�นธุร์ะ, 2556, น.209)
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วิรั์นพร์ นางาม (2561) ได้ทำาการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง อิทธิพลของป้จัจััยเชิงสาเหตุส�งผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อซีำ�าอาหาร์คลีนของผ้้บริ์โภค ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษา พบวิ�า ป้จัจััยทางสังคมมีควิามสัมพันธ์

กับควิามคาดหวัิงของล้กค้า ควิามคาดหวัิงของล้กค้ามีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์คุณภาพ ผ้้บริ์โภคมีควิามคาด

หวัิงต�อคุณภาพของอาหาร์คลีนที�มีควิามสดใหม�ถ้กหลักโภชนาการ์ เม่�อผ้้บริ์โภครั์บร้้์ได้ถ้งคุณภาพ จัะทำาให้ผ้้

บริ์โภครั์บร้้์ถ้งคุณค�าของอาหาร์คลีน ส�งผลให้การ์รั์บร้้์คุณภาพมีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์คุณค�าและส�งผลต�อ

ควิามพ้งพอใจั เม่�อผ้้บริ์โภคเกิดควิามพ้งพอใจัผ้้บริ์โภคจัะเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อและกลับมาซ่ี�อซีำ�า ส�งผลให้ควิาม

พ้งพอใจัและป้จัจััยทางสังคมมีควิามสัมพันธ์กับควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ในขณะที�ควิามคาดหวัิงของล้กค้าไม�มีควิาม

สัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์คุณค�า ทั�งนี�อาจัเน่�องมาจัากผ้้บริ์โภคจัะรั์บร้้์ถ้งคุณค�าของสินค้าและบริ์การ์ผ�านทางการ์

รั์บร้้์คุณภาพ หากคุณภาพเป็นไปตามที�ผ้้บริ์โภคคาดหวัิงจัะส�งผลให้ผ้้บริ์โภคเห็นถ้งคุณค�าเม่�อเทียบกับเงิน

ที�จั�ายไป เน่�องจัากอาหาร์คลีนมีร์าคาค�อนข้างแพงกวิ�าอาหาร์ทั�วิไป ผ้้บริ์โภคจ้ังพิจัาร์ณาถ้งคุณค�าโดยเทียบ

ร์ะหวิ�างคุณภาพและร์าคา

กตัญชลี ลอยสกุล (2559) ได้ทำาการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคที�มีต�อเคร่์�องม่อการ์

ส่�อสาร์การ์ตลาด และพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ พบวิ�า 

ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคต�อเคร่์�องม่อส่�อสาร์การ์ตลาดของร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า มีควิามสัมพันธ์กับ

พฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�าในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ใน 4 ด้าน โดยเรี์ยงลำาดับจัาก

เคร่์�องม่อที�มีควิามสัมพันธ์ส้งสุด ดังนี� ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ร์องลงมา ค่อ ด้านการ์โฆ่ษณา ร์องลงมา 

ค่อ ด้านการ์ตลาดทางตร์ง และ ด้านการ์ใช้พนักงานขาย โดยด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขายมีควิามสัมพันธ์กับ

พฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ ร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�าในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ซ้ี�งสอดคล้องกับแนวิคิดของ 

Armstrong & Kotler (2009) ที�กล�าวิวิ�า การ์ส�งเสริ์มการ์ขายเป็นสิ�งจ้ังใจัร์ะยะสั�นที�กร์ะตุ้นให้เกิดการ์ซ่ี�อ

หร่์อขายผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ เน่�องจัากในป้จัจุับันมีการ์แข�งขันในธุร์กิจัอาหาร์ส้ง จ้ังทำาให้ผ้้บริ์โภคมีทาง

เล่อกมากเม่�อถ้กกร์ะตุ้นจัากการ์ส�งเสริ์มการ์ขายจ้ังส�งผลให้เกิดพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ได้เป็นอย�างดี

กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย
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การ์ศ้กษาครั์�งนี�เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) ร้์ปแบบวิิจััยเชิงสำาร์วิจั 

(Survey Research) กลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์ศ้กษา ค่อ  ตัวิแทนผ้้บริ์โภคที�มีอายุตั�งแต� 20-39 ปี  ที�มีควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา ซ้ี�งไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์งของ

ปร์ะชากร์ที�จัะศ้กษา จ้ังได้ทำาการ์หาขนาดกลุ�มตัวิอย�างโดยใช้ส้ตร์ Cochran (1963) ได้ขนาดกลุ�มตัวิอย�าง

จัำานวิน 385 คน ใช้การ์สุ�มตัวิอย�างแบบเจัาะจัง (Purposive Sampling) และใช้เคร่์�องม่อแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ร้์ปแบบ Google form ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยให้ทางร้์านสเต็กแท็กทีมแจักแจัง

แบบสอบถามให้กับล้กค้าผ�านหน้าร้์านและเพจัของทางร์้าน ซ้ี�งในแบบสอบถามจัะมีคำาถามคัดกร์องเพ่�อ

เจัาะจังเฉิพาะผ้้บริ์โภคที�มีอายุตั�งแต� 20-39 ปี และเคยซ่ี�ออาหาร์ร้์านสเต็กแท็กทีมเท�านั�น และผ้้ตอบ

แบบสอบถามจัะต้องตอบแบบสอบถาม 3 ส�วิน ได้แก� ส�วินที� 1 ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม มี

ทั�งหมด 5 ข้อ ปร์ะกอบด้วิย เพศ อายุ ร์ะดับการ์ศ้กษา อาชีพ และร์ายได้ เป็นลักษณะคำาถามแบบปลาย

ป่ด (Close-Ended) มีคำาตอบหลายตัวิเล่อก (Multiple Choices) ส�วินที� 2 ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์

การ์ตลาด ปรั์บปรุ์งคำาถามมาจัาก กตัญชลี ลอยสกุล (2559) มีทั�งหมด 12 ข้อ ปร์ะกอบด้วิย การ์โฆ่ษณา 

3 ข้อ การ์ปร์ะชาสัมพันธ์ 3 ข้อ การ์ขายโดยพนักงานขาย 3 ข้อ และการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย 3 ข้อ และส�วิน

ที� 3 ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ปรั์บปรุ์งคำาถามมาจัาก วิรั์นพร์ นางาม (2561) มี

ทั�งหมด 5 ข้อ  โดยส�วินที� 2 และ 3 คำาถามแต�ละข้อจัะมีคำาตอบให้เล่อกในลักษณะการ์ปร์ะเมินค�า (Rating 

Scale) แบ�งออกเป็น 5 ร์ะดับ ตามแนวิของ Likert Scale ดังนี� 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง, 4 หมายถ้ง 

เห็นด้วิย, 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ, 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย และ 1 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ซ้ี�งแบบสอบถาม

ได้ผ�านการ์ทดสอบควิามตร์งเชิงเน่�อหา (Content Validity) จัากผ้้เชี�ยวิชาญ ร์วิมถ้งผ�านการ์ทดสอบควิาม

เช่�อมั�น (Reliability) จัากการ์นำาแบบสอบถามไปทดลองกับผ้้ที�ใกล้เคียงกับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 30 ชุด และ

วิิเคร์าะห์หาค�าควิามเช่�อมั�นโดยใช้สถิติ และพิจัาร์ณาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟ่ีาของ Cronbach ของคำาถาม

แต�ละด้านก�อนนำาไปใช้จัริ์งโดยค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟ่ีาของแบบสอบถามเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดใน

ด้านการ์โฆ่ษณามีค�า 0.770 ด้านส�งเสริ์มการ์ขายมีค�า 0.724 ด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์มีค�า 0.866 และด้าน

การ์ขายโดยพนักงานมีค�า 0.852 ส�วินค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟ่ีาของแบบสอบถามควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�ามีค�า 0.938 

แบบสอบถามมีค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟ่ีาในแต�ละด้านมากกวิ�า 0.7 ถ่อได้วิ�าแบบสอบถามมีควิามน�าเช่�อถ่อ  

จ้ังได้นำาเอาแบบสอบถามนี�ไปใช้ในการ์วิิจััยต�อไป และได้ทำาการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลที�ได้จัากการ์เก็บข้อม้ล โดยใช้

โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปทางสถิติ  ดังนี� สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) เพ่�อใช้อธิบายลักษณะข้อม้ลเกี�ยวิ

กับข้อม้ลส�วินบุคคลของผ้้ตอบแบบสอบถาม ได้แก� ค�าควิามถี� (Frequency) และ ร้์อยละ (Percentage) ในการ์

อธิบายข้อม้ลด้านปร์ะชากร์กลุ�มตัวิอย�าง ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย อายุ เพศ ร์ายได้ ร์ะดับการ์ศ้กษา และอาชีพ และใช้

ในการ์อธิบายทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด และควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็ก

ทีม ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายในจัังหวัิดสงขลา ได้แก� ค�าเฉิลี�ย (Mean) และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน (Standard  

Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่�อใช้หาค�าอิทธิพลร์ะหวิ�างตัวิแปร์อิสร์ะ และตัวิแปร์

ตาม โดยสถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อ การ์วิิเคร์าะห์แบบสมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear  

Regression) โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

ผ้้วิิจััยได้ร์วิบร์วิมข้อม้ลที�ได้มาวิิเคร์าะห์ข้อม้ลทางสถิติ ตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์วิิจััย โดยใช้

โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปทางสถิติ ซ้ี�งข้อม้ลที�ได้มาจัากการ์ขอช�วิยให้ทางร้์านสเต็กแท็กทีมแจักแจังแบบสอบถาม

ให้กับล้กค้าของทางร้์านผ�านหน้าร้์าน และทางเพจัร้์าน และมีผ้้ตอบแบบสอบถามจัำานวิน 385 คน สามาร์ถ

แบ�งผลการ์วิิเคร์าะห์ออกเป็นส�วินต�าง ๆ ได้ดังนี�

ข�อม้ลทั�วิไปของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

ผ้้บริ์โภคที�เคยซ่ี�ออาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา ส�วินใหญ�เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้์อยละ 44.4 อายุร์ะหวิ�าง 20-23 ปี คิดเป็นร้์อยละ 35.8 ร์ะดับการ์ศ้กษา ปริ์ญญาตรี์ คิดเป็นร้์อยละ  54.0 

อาชีพ นักเรี์ยน/นักศ้กษา คิดเป็นร้์อยละ 29.9 ร์ายได้ต�อเด่อนร์ะหวิ�าง 15,001-20,000 คิดเป็นร้์อยละ 23.9

ข�อม้ลทัศนำคำติต่อเคำร่�องม่อก�รส่�อส�รก�รตล�ดของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

สำาหรั์บทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด ผลวิิจััยพบวิ�าโดยร์วิมผ้้บริ์โภคมีร์ะดับควิามคิด

เห็นอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ( =4.28) โดยเรี์ยงลำาดับร์ะดับควิามคิดเห็นในแต�ละด้านจัากมากไปน้อย 

ดังนี�

1. ด้านส�งเสริ์มการ์ขาย ร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ( =4.45) เร่์�องการ์ใช้บัตร์สมาชิกหร่์อสะสมแต้มเพ่�อ

รั์บส�วินลดกร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์ ( =4.55) โปร์โมชั�นอาหาร์หลากหลายร์ายการ์สามาร์ถกร์ะตุ้นให้เกิด

การ์ใช้บริ์การ์ ( =4.51) และโปร์โมชั�นส�วินลดร์�วิมกับเคร่์อข�ายโทร์ศัพท์สามาร์ถกร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์  

( =4.29)

2. ด้านปร์ะชาสัมพันธ์ ร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ( =4.31) เร่์�องการ์ร์�วิมสนับสนุนกิจักร์ร์มทางสังคม

ทำาให้สามาร์ถรั์บร้้์เกี�ยวิกับสินค้า บริ์การ์ และภาพลักษณ์ที�ดี ( =4.32) การ์ให้สัมภาษณ์ของผ้้ปร์ะกอบการ์

และแนะนำาร้์านผ�านส่�อต�าง ๆ สามาร์ถสร้์างควิามน�าเช่�อถ่อได้ ( =4.32) และการ์สร้์างภาพลักษณ์โดยนำา

เสนอผ�านผ้้มีช่�อเสียงในการ์พ้ดถ้งร้์านผ�านส่�อออนไลน์สร้์างควิามน�าสนใจัให้กับร้์านได้มากข้�น ( =4.30) 

3. ด้านขายโดยพนักงานขาย ร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ( =4.28) เร่์�องการ์บริ์การ์ที�ดีทำาให้อยากกลับ

มาใช้บริ์การ์ ( =4.36) พนักงานของร้์านมีควิามเอาใจัใส�และเป็นกันเองต�อล้กค้า ( =4.27) และพนักงาน

ของร้์านจััดส�งอาหาร์ได้ถ้กต้องและร์วิดเร็์วิ ( =4.22) 

4. ด้านการ์โฆ่ษณา ร์ะดับเห็นด้วิย ( =4.08) เร่์�อง การ์โฆ่ษณาของร้์านสเต็กแท็กทีมทำาให้ร้้์ส้ก

ช่�นชอบและใกล้ชิดกับร้์านมากข้�น ( =4.15) การ์โฆ่ษณาผ�านส่�อออนไลน์มีควิามแปลกใหม� และสร้์างสร์ร์ค์  

(  =4.14) และการ์โฆ่ษณาผ�านป้ายโฆ่ษณาตามสถานที�ต�าง ๆ สามาร์ถด้งด้ดใจัให้มีควิามต้องการ์ซ่ี�อ  

( =3.94) 

ข�อม้ลคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��อ�ห�รจั�นำด่วินำ ร��นำสเต็กแท็กท่ม ของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

สำาหรั์บควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีมของผ้้บริ์โภค ผลการ์วิิจััยพบวิ�าโดยร์วิม

อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ( =4.38) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีร์ะดับควิามเห็นด้วิย

อย�างยิ�ง เม่�อกล�าวิวิ�าท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากพ้งพอใจัในโปร์โมชั�นต�าง ๆ เช�น ของแถม ส�วินลดร์าคา 
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กร์ณีซ่ี�อคร์าวิละมาก ๆ ( =4.46) ร์องลงมาค่อ ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากมีร์สชาติอร์�อยถ้กปาก ( 

=4.45) ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากร์าคาเหมาะสมกับคุณภาพ ( =4.43) ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากพ้ง

พอใจัในคุณภาพอาหาร์ (=4.36) และท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากวัิตถุดิบมีควิามสดใหม� และมีคุณค�าทาง

โภชนาการ์ ( =4.22) ตามลำาดับ

ต�ร�งท่� 1 แสดงค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ถดถอยพหุค้ณของทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด ของ 

              ผ้้บริ์โภคเจันวิายที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา

 ตัวิแปร B Std� Error Beta t Sig.

(ค�าคงที�) 1.376 .229 6.006 .000

ด้านการ์โฆ่ษณา (x
1
) -.014 .033 -.021 -.439 .661

ด้านปร์ะชาสัมพันธ์ (x
2
) 0.61 .040 .068 1.529 .127

ด้านขายโดยพนักงาน (x
3
) .283 .043 .305 6.594 .000*

ด้านส�งเสริ์มการ์ขาย (x
4
) .357 .034 .443 10.467 .000*

R = .610a R Square = .373

Adjusted R Square =.366 Std. Error of the Estimate=.42444

หมายเหตุ : *มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

จัากตาร์างที� 1 พบวิ�า ตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายการ์เปลี�ยนแปลงของตัวิแปร์ตามได้ 37.3% 

โดยทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดด้านส�งเสริ์มการ์ขาย และด้านการ์ขายโดยพนักงานขายมีผล

ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ของผ้้บริ์โภคเจันวิายในจัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากมี

นัยสำาคัญน้อยกวิ�าร์ะดับ 0.05 และด้านส�งเสริ์มการ์ขายมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�ามากกวิ�าด้านการ์ขายโดย

พนักงานขาย ส�วินด้านปร์ะชาสัมพันธ์ และด้านการ์โฆ่ษณาไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน  ร้์าน

สเต็กแท็กทีม ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายในจัังหวัิดสงขลา

สามาร์ถเขียนเป็นสมการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยได้ ดังนี� Y = 1.376+0.283(X3)+0.357(X4) โดยที� Y ค่อ 

ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม, X3 ค่อ ด้านการ์ขายโดยพนักงานขาย และ X4 ค่อ ด้าน

ส�งเสริ์มการ์ขาย

อภิปร�ยผู้ล

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�องทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายที�มีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศ

ชาย 44.4% มีอายุร์ะหวิ�าง 20-23 ปี  35.8 % ร์ะดับการ์ศ้กษา ปริ์ญญาตรี์  54.0 % อาชีพ นักเรี์ยน/นักศ้กษา 

29.9 % ร์ายได้ต�อเด่อนร์ะหวิ�าง 15,001-20,000 23.9 % ซ้ี�งผลจัากการ์ศ้กษาวิิจััยสามาร์ถอภิปร์ายผลได้ 

ดังนี�
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1. ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า โดยร์วิมผ้้บริ์โภคมีทัศนคติต�อ

เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ซ้ี�งไม�สอดคล้องกับ กตัญชลี ลอยสกุล (2559) 

ในหัวิข้อวิิจััย ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคที�มีต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด และพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์

ร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ พบวิ�า ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคต�อเคร่์�องม่อส่�อสาร์การ์

ตลาดของร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า มีร์ะดับควิามเห็นโดยร์วิมมาก สามาร์ถอธิบายได้วิ�า เน่�องจัากเป็นร้์าน

อาหาร์ต�างปร์ะเภทกัน จ้ังทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิดควิามเห็นในร์ะดับที�ต�างกัน

2. ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายในจัังหวัิดสงขลา 

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า โดยร์วิมผ้้บริ์โภคมีร์ะดับควิามเห็นต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็ก

ทีม อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ซ้ี�งไม�สอดคล้องกับ วิรั์นพร์ นางาม (2561) ในหัวิข้อวิิจััย อิทธิพลของป้จัจััย

เชิงสาเหตุที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์คลีน ของผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ที�กล�าวิวิ�า ร์ะดับควิาม

เห็นต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์คลีนโดยร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก สามาร์ถอธิบายได้วิ�า เน่�องจัากเป็นอาหาร์ต�าง

ชนิดกัน จ้ังทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิดควิามเห็นต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าในร์ะดับที�ต�างกัน

3. ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์

จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา จัากการ์ศ้กษาพบวิ�าทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด

ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขายมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�ามากที�สุด สอดคล้องกับ กตัญชลี ลอยสกุล (2559) ที�ได้

ทำาการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคที�มีต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด และพฤติกร์ร์มการ์

ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ พบวิ�า ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคต�อเคร่์�อง

ม่อส่�อสาร์การ์ตลาดของร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า มีควิามสัมพันธ์กับพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์

บาร์์บีคิวิพลาซี�าในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ใน 4 ด้าน เคร่์�องม่อที�มีควิามสัมพันธ์ส้งสุด ค่อ ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์

ขาย สามาร์ถอธิบายได้วิ�า เน่�องจัากในป้จัจุับันมีการ์แข�งขันในธุร์กิจัอาหาร์ส้ง จ้ังทำาให้ผ้้บริ์โภคมีทางเล่อก

มากเม่�อถ้กกร์ะตุ้นจัากการ์ส�งเสริ์มการ์ขายจ้ังส�งผลให้เกิดพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ได้เป็นอย�างดี

บัทสรุป

ทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของกลุ�มตัวิอย�าง โดยร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง  

มีควิามเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ได้แก� ด้านส�งเสริ์มการ์ขาย ร์องลงมา ค่อ ด้านปร์ะชาสัมพันธ์ ด้านขายโดยพนักงาน

ขาย และมีควิามเห็นด้วิย ได้แก� ด้านการ์โฆ่ษณา ตามลำาดับ

ในส�วินของควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีมของกลุ�มตัวิอย�าง โดยร์วิมอย้�ในร์ะดับ

เห็นด้วิยอย�างยิ�งเม่�อพิจัาร์ณาด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าโดยพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อพบวิ�ามีควิามเห็นด้วิยอย�างยิ�ง 

เม่�อกล�าวิวิ�า ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากพ้งพอใจัในโปร์โมชั�นต�าง ๆ เช�น ของแถม ส�วินลดร์าคา กร์ณีซ่ี�อ

คร์าวิละมาก ๆ ร์องลงมาค่อ ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากอาหาร์มีร์สชาติอร์�อยถ้กปาก ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�า

เน่�องจัากร์าคาเหมาะสมกับคุณภาพ ท�านตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากพ้งพอใจัในคุณภาพอาหาร์ และท�านตัดสิน

ใจัซ่ี�อซีำ�าเน่�องจัากวัิตถุดิบมีควิามสดใหม� และมีคุณค�าทางโภชนาการ์ ตามลำาดับ
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ผลการ์ทดสอบสมมติฐานการ์วิิจััยทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายที�

มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา พบวิ�าทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์

ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายด้านส�งเสริ์มการ์ขาย และด้านการ์ขายโดยพนักงานมีผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัากร้์านสเต็กแท็กทีม ในจัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากมีนัยสำาคัญน้อยกวิ�า 0.05  ส�วินทัศนคติต�อ

เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดของผ้้บริ์โภคเจันวิายด้านปร์ะชาสัมพันธ์ และการ์โฆ่ษณาไม�มีผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อซีำ�าอาหาร์จัากร้์านสเต็กแท็กทีมในจัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากมีนัยสำาคัญมากกวิ�า 0.05

ข�อเสนำอแนำะสำ�หรับัก�รนำำ�ไปประยุกต์ใชุ�

การ์ศ้กษางานวิิจััยครั์�งนี�สามาร์ถเป็นแนวิทางให้กับธุร์กิจั โดยนำาผลที�ได้จัากงานวิิจััยไปปร์ะยุกต์

ใช้ในการ์วิางแผนการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�สามาร์ถทำาให้ผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�า ก�อให้

เกิดโอกาสในการ์เพิ�มยอดขายให้กับธุร์กิจัได้ โดยจัะต้องมุ�งเน้นในด้านส�งเสริ์มการ์ขาย และด้านการ์ขาย

โดยพนักงานขาย ผ้้วิิจััยจ้ังขอเสนอแนะปร์ะเด็นสำาคัญสำาหรั์บการ์นำาไปปร์ะยุกต์ใช้ในด้านส�งเสริ์มการ์ขาย 

จัากการ์สำาร์วิจัจัากผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามเห็นด้วิยอย�างยิ�งวิ�าการ์ใช้บัตร์สมาชิก หร่์อสะสมแต้มเพ่�อรั์บ

ส�วินลดกร์ะตุ้นให้เกิดการ์ใช้บริ์การ์ของผ้้บริ์โภคได้ ธุร์กิจัจ้ังควิร์พัฒินาการ์ส�งเสริ์มการ์ขายด้วิยการ์สะสม

แต้มจัากการ์ซ่ี�อสินค้า หร่์อบริ์การ์ให้มีควิามน�าสนใจัด้วิยส�วินลดร์าคา หร่์อของแถมที�มีควิามด้งด้ดใจั จัะ

ทำาให้ล้กค้าเกิดการ์จ้ังใจัด้วิยแต้มสะสมที�ได้มา และทำาให้ล้กค้ามีโอกาสที�จัะกลับมาซ่ี�อสินค้าและบริ์การ์ได้

อีกในครั์�งต�อไป และด้านการ์ขายโดยพนักงานขาย จัากการ์สำาร์วิจัพบวิ�า การ์บริ์การ์ที�ดีทำาให้อยากกลับมา

ใช้บริ์การ์อีก ธุร์กิจัจ้ังควิร์มีการ์พัฒินาด้านการ์ขายโดยพนักงานขาย ด้วิยการ์อบร์มพนักงานให้มีควิามเข้าใจั

ล้กค้ามากที�สุด เพ่�อที�จัะทำาให้เกิดการ์บริ์การ์ที�ดี และมีปร์ะสิทธิภาพ

ข�อเสนำอแนำะในำก�รทำ�วิิจััยคำรั�งต่อไป

1. ควิร์มีการ์ทำาการ์วิิจััยทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าอาหาร์

จัานด�วิน ร้์านสเต็กแท็กทีม โดยมีการ์เพิ�มกลุ�มเป้าหมายจัากเดิมเป็นปร์ะชากร์ตัวิแทนผ้้บริ์โภคกลุ�มเจันวิายที�

เคยซ่ี�ออาหาร์จัากร้์านสเต็กแท็กทีม เป็นผ้้บริ์โภคทั�งจัังหวัิดสงขลาที�เคยซ่ี�ออาหาร์จัากทางร้์านสเต็กแท็กทีม

2. การ์ดำาเนินการ์วิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ การ์วิิจััยครั์�งต�อไปควิร์เก็บข้อม้ลด้วิยวิิธีอ่�นเพิ�ม

เติมด้วิย เช�น การ์สัมภาษณ์ เพ่�อนำามาขยายผลหร่์อปรั์บปรุ์งวิิจััยให้ดีข้�น อีกทั�งยังเป็นปร์ะโยชน์และเป็นผลดี

ต�อกิจัการ์ที�อาจัได้รั์บข้อม้ลเชิงล้กและมีร์ายละเอียดมากข้�น สามาร์ถนำาไปใช้ในการ์พัฒินากิจัการ์ให้ปร์ะสบ

ควิามสำาเร็์จั
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 ปัจัจััยท่�ม่ผู้ลต่อก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ��แม่และเด็กของร��นำเบับ่ั�ช็ุอป 

ในำอำ�เภอสะบั��ย�อย จัังหวัิดสงขล� ในำชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ก�รแพิร่ระบั�ดของโรคำโคำวิิด-19

Factors that affect the purchase decision on mother and child  

products of the baby shop in Saba Yoi District, Songkhla Province  

during the epidemic situation of COVID-19
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาแร์งจ้ังใจัและการ์ร์ับร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย

ที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร์้านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิง

สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 กลุ�มตัวิอย�างค่อผ้้บริ์โภคที�เคยซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก จัำานวิน 

385 คน ได้มาจัากการ์สุ�มตัวิอย�างแบบสะดวิก (Convenience Sampling) เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยค่อ

แบบสอบถาม โดยมีค�าควิามเช่�อมั�นเท�ากับ 0.892 สถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ได้แก� ควิามถี� ร้์อยละ  

ค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และการ์วิิเคร์าะห์ควิามถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  

Analysis) ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ส�วินใหญ�เป็นเพศหญิงร้์อยละ 76.10 โดยมีอายุอย้�ในช�วิง 31 - 40 ปี ร้์อยละ 36.60  

มีร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ ร้์อยละ 61.30 ปร์ะกอบอาชีพพนักงานองค์กร์รั์ฐบาล ร้์อยละ 19.20 และร์าย

ได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 15,000 - 25,000 บาท ร้์อยละ 36.10 แร์งจ้ังใจัที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และ

เด็กอย้�ในร์ะดับมาก (  = 4.10, S.D.=1.12) การ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กอย้�ในร์ะดับมาก (  = 3.91, S.D.=1.05) การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กอย้�

ในร์ะดับมากที�สุด (  = 4.30, S.D.=0.84) ผลการ์ทดสอบสมมติฐานพบวิ�าป้จัจััยการ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์

จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและผ�านออนไลน์อธิบายควิามผันแปร์ของการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์าน

เบบี�ช็อป ได้ร้์อยละ 29.60

คำำ�สำ�คัำญ : แร์งจ้ังใจั, การ์รั์บร้้์, ช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย, การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า, แม�และเด็ก
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Abstract

The purpose of this research was to study the motivation and perception of  

distribution channels that affect the purchase decision mother and child products of 

the baby shop in Saba Yoi District, Songkhla Province during the epidemic situation of 

COVID-19. The sample consisted of 385 consumers who have purchased mother and child  

products from convenience sampling. The research instrument was questionnaire, Reliability 

= 0.892. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard 

 deviation and Multiple Regression Analysis. The results found that Most of them were female 

76.10%, aged between 31-40 years 36.60%, bachelor’s degree 61.30%, worked as government  

employees 19.20 %, and the average monthly income was 15,000 - 25,000 baht 36.10%. Motivation  

affecting purchase decision mother and child products was at a high level (  = 4.10, S.D.=1.12). 

The perception of distribution channels affecting purchase decision mother and child  

products was at a high level (  = 3.91, S.D.=1.05). The decision to purchase mother and child 

products were at the highest level (  = 4.30, S.D.=0.84). The results of hypothesis test found that  

perception of distribution channels affect purchase decisions through stores and online  

can explain the variation in the purchase decision mother and child products of the baby 

shop 29.60%.

Keywords : motivation, perception, distribution channels, purchase decision,  

       mother and child

บัทนำำ�

  สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโควิิด-19 ในป้จัจัุบันได้สร้์างควิามวิิตกกังวิลและส�งผลกร์ะทบอย�าง

หนักต�อปร์ะชากร์ทั�วิโลก ทั�งยังมีจัำานวินของผ้้ป่วิยและเสียชีวิิตเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�องมากกวิ�า 200 ปร์ะเทศ 

ร์วิมถ้งปร์ะเทศไทย โดยมีจัำานวินผ้้ติดเช่�อทั�วิโลก จัำานวิน 212,782,322 คน และในปร์ะเทศไทยมีจัำานวิน

ผ้้ติดเช่�อสะสม 1,294,522 คน (กร์ะทร์วิงสาธาร์ณสุข,กร์มควิบคุมโร์ค,2564) จันนำาไปส้�มาตร์การ์เข้มงวิด

ต�าง ๆ เพ่�อยับยั�งการ์ร์ะบาด ทั�งการ์ปร์ะกาศสถานการ์ณ์ฉุิกเฉิิน เคอร์์ฟ่ีวิ ร์วิมทั�งงดกิจักร์ร์มทางสังคม ส�ง

ผลต�อ พฤติกร์ร์มเบ่�องต้นของคนไทยที�มีการ์เปลี�ยนไป (รุ์จัาพงศ์ สุขบท, 2563) ป้จัจััยเหล�านี�เป็นสิ�งสำาคัญ

ที�ส�งผลให้เกิดการ์ปรั์บเปลี�ยนพฤติกร์ร์มอย�างรุ์นแร์งในร์ะยะสั�น และหลายพฤติกร์ร์มกลายเป็น ชีวิิตวิิถีใหม� 

(New Normal) ร์วิมถ้งการ์ปรั์บเปลี�ยนทางด้านธุร์กิจัและบริ์การ์ต�าง ๆ ให้ทันต�อสถานการ์ณ์ป้จัจุับัน จ้ังต้อง

ปรั์บเปลี�ยนไปส้�การ์เป่ดร์ะบบลงทะเบียนออนไลน์ การ์ใช้ร์ะบบซ่ี�อขายและบริ์การ์ทางออนไลน์ สิ�งนี�เกิดเป็น

วิิถีใหม�ในการ์ดำาร์งชีวิิตได้กลายเป็น New Normal ในสังคมของเร์าไป (สถาบันส�งเสริ์มควิามปลอดภัย อาชีวิ

อนามัย และสภาพแวิดล้อมในการ์ทำางาน (องค์การ์มหาชน,2564)
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ผลกร์ะทบจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 ร์ะลอกใหม�ที�กลับมาอีกครั์�งในเด่อนเมษายน พ.ศ. 

2564 ซ้ี�งเกิดจัากสถานบันเทิง (ไทยโพสต์, 2564) ได้ส�งผลกร์ะทบกับผ้้ปร์ะกอบการ์อย�างหลีกเลี�ยงไม�ได้ 

ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ต้องหันมาปรั์บธุร์กิจัของตนเองเพ่�อควิามอย้�ร์อดในสถานการ์ณ์ที�ไม�สามาร์ถคาดการ์ณ์

ได้ อีกกำาลังซ่ี�อของคนในปร์ะเทศที�ยังคงลดลงต�อเน่�อง  จัากป้จัจััยทางด้านเศร์ษฐกิจั และการ์วิ�างงานที�เพิ�ม

ข้�น ผลกร์ะทบดังกวิ�าจ้ังหลีกเลี�ยงไม�ได้ที�จัะส�งผลต�อผ้้ปร์ะกอบการ์ทั�งร์ายเล็กและร์ายใหญ� โดยเฉิพาะผ้้

ปร์ะกอบร์ายเล็กที�อาศัยการ์ขายผ�านทางหน้าร้์านเป็นหลักต้องมีการ์ปรั์บตัวิครั์�งยิ�งใหญ�เพ่�อการ์อย้�ร์อดในยุค

ป้จัจุับัน

 จัากการ์สัมภาษณ์ของทีมวิิจััย ณ วัินที� 30 สิงหาคม 2564 นางอุไร์รั์ก ไทร์ทอง ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์าน

เบบี�  ช็อปเป็นร้์านจัำาหน�ายสินค้าที�เกี�ยวิกับแม�และเด็ก ปร์ะกอบด้วิย ของใช้เด็กอ�อน นมผง ผ้าอ้อมสำาเร็์จัร้์ป 

ผลิตภัณฑ์ิบำารุ์งผิวิสำาหรั์บเด็กและของใช้ต�างๆ ที�เกี�ยวิข้องกับแม�และเด็ก ตั�งอย้�ในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิด

สงขลา เป็นหน้�งในผ้้ปร์ะกอบการ์ที�ได้รั์บผลกร์ะทบจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 โดยก�อนที�จัะเกิด

สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 ยอดขายของทางร้์านในปี 2561 – 2562 มีร์ายได้เฉิลี�ยเด่อนละ

ปร์ะมาณ 2,500,000 บาท และผลปร์ะกอบการ์ลดลงเป็นอย�างมากในช�วิงที�มีสถานการ์ณ์โควิิด ซ้ี�งในปี 2563 

ยอดขายของทางร้์านลดลงอย้�ที�ร์ายได้เฉิลี�ยเด่อนละปร์ะมาณ 800,000 บาท โดยลดลงถ้ง 32% การ์เล่อก

ซ่ี�อสินค้าในยุคโควิิด-19 ผ้้บริ์โภคมีป้จัจััยในการ์เล่อกซ่ี�อสินค้าที�แตกต�างกันออกไปทั�งพิจัาร์ณาจัากปร์ะโยชน์ 

ควิามคุ้มค�า หร่์อแม้กร์ะทั�งควิามจัำาเป็น ซ้ี�งสิ�งต�างๆเหล�านี�ผ้้ปร์ะกอบการ์ต้องกลับมาให้ควิามสนใจัถ้งแร์ง

จ้ังใจัในการ์ซ่ี�อร์วิมไปถ้งการ์รั์บข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายต�าง ๆ จัากทางร้์าน การ์เข้าถ้งล้กค้า

กลุ�มเป้าหมายอย�างทันท�วิงทีเพ่�อเป็นตัวิเล่อกให้ล้กค้าในการ์เล่อกซ่ี�อสินค้าและเพิ�มโอกาสให้ล้กค้าเล่อกซ่ี�อ

จัากทางร้์านเพิ�มมากข้�น 

ทั�งนี�ผ้้วิิจััยได้เล็งเห็นถ้งควิามสำาคัญของป้ญหาดังกล�าวิ จ้ังมีควิามสนใจัศ้กษาแร์งจ้ังใจัและการ์รั์บร้้์

ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอ

สะบ้าย้อย จัังหวิัดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 เพ่�อเป็นแนวิทางสำาหร์ับผ้้

ปร์ะกอบการ์ได้นำาผลการ์วิิจััยครั์�งนี�ไปพัฒินาเร่์�องกลยุทธ์ทางการ์ตลาดและช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายให้เข้า

ถ้งกลุ�มล้กค้าให้ได้มากที�สุด โดยการ์นำามาปรั์บใช้ให้เข้ากับสถานการ์ณ์ของการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-

19 และยังเป็นการ์เพิ�มยอดขายให้กับทางร้์านเพ่�อให้ธุร์กิจัจัำาหน�ายสินค้าที�เกี�ยวิกับสินค้าแม�และเด็กยังคง

ดำาเนินธุร์กิจัต�อไปได้ นอกจัากนี�เน่�องจัากผลการ์วิิจััยของ นวิพร์ บุญปร์ะสม (2564) กล�าวิวิ�าแร์งจ้ังใจัและ

การ์รั์บร้้์ อย้�ในร์ะดับส้งมาก ซ้ี�งสอดคล้องกับแนวิคิดของ เม่�อเกิดแร์งจ้ังใจั จ้ังก�อให้เกิดการ์รั์บร้้์ซ้ี�งสอดคล้อง

กับข้อม้ลของ Kotler (2003) ซ้ี�งกล�าวิได้วิ�าการ์กร์ะทำาของบุคคลมักจัะได้รั์บอิทธิพลมาจัากการ์รั์บร้้์ของ

บุคคลต�อผลิตภัณฑ์ินั�นๆ โดยการ์รั์บร้้์ได้มาจัากปร์ะสาทสัมผัสทั�ง 5 โดยล้กค้าร้์าน Baby Shop จัะได้รั์บร้้์

จัากการ์ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ิและการ์ใช้ซีำา้ของผลิตภัณฑ์ินั�น
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วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย 

1. เพ่�อศ้กษาแร์งจ้ังใจัของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์

แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19

2. เพ่�อศ้กษาการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย 

จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19

3. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย 

จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย 

1. ทำาให้ทร์าบถ้งแร์งจ้ังใจัและการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อยช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19

2. ผลการ์วิิจััยสามาร์ถนำามาใช้เป็นแนวิทางให้กับผ้้ปร์ะกอบการ์สินค้าแม�และเด็กในการ์พัฒินา

กลยุทธ์การ์ตลาดให้มีปร์ะสิทธิภาพ ซ้ี�งผลการ์วิิจััยดังกล�าวิได้มาจัากการ์ตอบแบบสอบถามของผ้้บริ์โภคที�

เคยซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก

3. ผลการ์วิิจััยใช้สามาถนำามาปรั์บใช้ในการ์วิางแผนทางการ์ตลาดเพ่�อรั์กษาฐานล้กค้าเก�าและขยาย

ฐานล้กค้าไปส้�กลุ�มใหม� ซ้ี�งผลการ์วิิจััยดังกล�าวิได้มาจัากการ์ตอบแบบสอบถามของผ้้บริ์โภคที�เคยซ่ี�อสินค้า

แม�และเด็ก

ทบัทวินำวิรรณกรรม 

แนำวิคิำดและทฤษฎ่ท่�เก่�ยวิข�อง 

แนำวิคิำดแรงจ้ังใจั

พิบ้ล ทีปะปาล (2559, น.156-159) กล�าวิวิ�า สาเหตุของการ์เกิดแร์งจ้ังใจัมีหลายกร์ณี กล�าวิถ้ง

สาเหตุของการ์เกิดแร์งจ้ังใจัไว้ิดังนี�

1. แร์งจ้ังใจัที�เกิดจัากตัวิผลิตภัณฑ์ิ (Product Buying Motives) เป็นแร์งจ้ังใจัที�เกิดข้�นกับผ้้บริ์โภค

ที�จัะต้องการ์ซ่ี�อสินค้าและบริ์การ์อย�างใดอย�างหน้�งมาเพ่�อตอบสนองควิามต้องการ์ของตนเองให้ได้รั์บควิาม

พ้งพอใจั

2. แร์งจ้ังใจัที�เกิดจัากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแร์งจ้ังใจัที เกิดจัากการ์พินิจัพิจัาร์ณา

ของผ้้ซ่ี�ออย�างมีเหตุมีผล ก�อนการ์ซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์นั�น

3. แร์งจ้ังใจัที�เกิดจัากอาร์มณ์ (Emotional Buying Motives) เป็นการ์เล่อกจุัดมุ�งหมายตามหลัก

เกณฑ์ิควิามร้้์ส้กส�วินตัวิหร่์อดุลพินิจัส�วินตัวิ
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4. แร์งจ้ังใจัที�เกิดจัากการ์อุปถัมภ์ร้์านค้า (Patronage Buying Motives) เกิดจัากสาเหตุต�อไปนี� ให้

บริ์การ์ดีเป็นที�พอใจั ร์าคาย�อมเยาสมเหตุสมผลและทำาเลที�ตั�งของร้์านสะดวิกในการ์ที�จัะไปซ่ี�อสินค้า เป็นต้น

การ์วิิจััยในนี�ผ้้วิิจััยได้เล่อกใช้แร์งจ้ังใจัที�เกิดจัากเหตุผล และแร์งจ้ังใจัที�เกิดจัากอาร์มณ์มาใช้

เน่�องจัากแร์งจ้ังใจัเกิดจัากป้จัจััยภายในและป้จัจััยภายนอกร์�างกายส�งผลให้ผ้้บริ์โภคเกิดควิามพ้งพอใจัโดย

ร์วิมในการ์ได้รั์บสินค้าและบริ์การ์นั�น ๆ ที�เกิดจัากเหตุผลและอาร์มณ์ของผ้้บริ์โภค เพ่�อเป็นสิ�งกร์ะตุ้นทำาให้

ผ้้บริ์โภคเกิดพฤติกร์ร์มการ์แสดงออกเพ่�อตอบสนองสิ�งจ้ังใจัดังกล�าวิ

เสรี์ วิงษ์มณฑิา (2542, น.54) แร์งจ้ังใจัเป็นสิ�งที�อย้�เบ่�องหลังการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค ธร์ร์มชาติ

ของแร์งจ้ังใจั (Nature of Motive) ของมนุษย์ ปร์ะกอบด้วิย

1. แร์งจ้ังใจัที�มีพ่�นฐานมาจัากควิามต้องการ์ (Based on needs) ค่อ มีแร์งจ้ังใจัเกิดข้�นจัากควิาม

ต้องการ์ ซ้ี�งควิามต้องการ์แบบนี�มีก็ได้ หร่์อไม�มีก็ได้ซ้ี�งไม�จััดเป็นแร์งจ้ังใจั เม่�อไร์ที�ควิามต้องการ์มีควิามรุ์นแร์ง

ข้�น จันเกิดควิามต้งเครี์ยดและกลายเป็นแร์งจ้ังใจัข้�นมา

2. แร์งจ้ังใจัเป็นควิามหงุดหงิด หร่์อ ควิามต้งเครี์ยด (Frustration)

3. การ์มุ�งหมายควิามสำาคัญไปที�เป้าหมาย (Goal - Directed) ค่อ การ์พยายามที�จัะแก้ไขป้ญหาต�าง 

ๆ ซ้ี�งจัะต้องมีทิศทางที�แน�ชัดและทิศทางที�วิ�านั�น จัะต้องมุ�งตร์งเข้าส้�เป้าหมายของชีวิิตเป็นการ์ร์วิมพลัง

4. การ์ร์วิบร์วิมควิามพยายาม (Muster Up all the Efforts) เม่�อพยายามจัะร์วิมพลัง ร์วิมควิาม

พยายามต�าง ๆ ทั�งหลายเพ่�อจัะบร์ร์ลุเป้าหมาย ที�เร์าต้องการ์จัะแก้ไขให้ได้การ์จ้ังใจัเป็นสิ�งกร์ะตุ้นให้บุคคล

เกิดพฤติกร์ร์มการ์แสดงออก ดังนั�น การ์ศ้กษาทฤษฎีการ์จ้ังใจัจ้ังทำาให้ผ้้วิิจััยได้เข้าใจัถ้งป้จัจััยต�าง ๆ ที�ส�งผล

ต�อสิ�งที�ก�อให้เกิดพฤติกร์ร์ม 

พร์ชัย ลิขิตธร์ร์มโร์จัน์ (2545, น.74) กล�าวิถ้งกร์ะบวินการ์เกิดแร์งจ้ังใจั หร่์อ Motivation Proce

ssวิ�าจัะเริ์�มจัากการ์ที�ควิามต้องการ์ของบุคคลนั�น ๆ ยังไม�ได้รั์บการ์ตอบสนอง (Needs) ดังนั�น จ้ังทำาให้เกิด

ควิามต้งเครี์ยด (Tension) ซ้ี�งสิ�งนี�จัะทำาให้เกิดแร์งขับ (Drive) ในตัวิบุคคลเพ่�อให้เกิดการ์แสวิงหาสิ�งที�ต้อง

การ์เพ่�อสนองควิามต้องการ์นั�น และถ้าในท้ยที�สุดควิามต้องการ์นั�นได้รั์บการ์ตอบสนองแล้วิควิามต้งเครี์ยดก็

จัะลดลง

ทฤษฎ่ก�รจ้ังใจัของม�สโลว์ิ หร่อ ลำ�ดับัขั�นำคำวิ�มต�องก�ร (Maslow’s Hierarchy of Needs)

นิโลบล ตรี์เสน�ห์จิัต (2555, น.39-41) อธิบายวิ�า ปร์ะกอบด้วิย 5 ขั�นตอนได้แก�

ขั�นที�1 ควิามต้องการ์ของร์�างกายหร่์อควิามต้องการ์ทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็น

ควิามต้องการ์ร์ะดับแร์กขั�นพ่�นฐานของมนุษย์ซ้ี�งเป็นสิ�งจัำาเป็นที�จัะช�วิยให้ชีวิิตอย้�ร์อดและดำาร์งอย้�ได้ เป็น

ร์ะดับควิามต้องการ์ทางสรี์ร์ะ ได้แก� ควิามต้องการ์อาหาร์ นำ�า อากาศ เคร่์�องนุ�งห�ม การ์ขับถ�าย และควิาม

ต้องการ์ทางเพศ ฯลฯควิามต้องการ์ขั�นปฐมภ้มิเป็นสิ�งสำาคัญมากในแง�การ์ตลาด เพร์าะมนุษย์ต้องมีควิาม

ต้องการ์นี�เกิดข้�นมาก�อนนักการ์ตลาด จ้ังจัะสามาร์ถนำาเสนอสินค้าชนิดอ่�นต�อไป เช�น ถ้ามนุษย์ไม�มีควิาม

กร์ะหาย ถ้าหากผลิตนำ�าอัดลมหร่์อนำ�าแร์�ออกมาขาย ก็ไม�สามาร์ถขายได้ เป็นต้น
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ขั�นที�2 ควิามต้องการ์ต้านควิามปลอดภัย และควิามมั�นคง (Safety and SecurityNeeds Protec-

tion Order Stability) ควิามต้องการ์ต้านควิามปลอดภัยและควิามมั�นคงของชีวิิต ค่อควิามต้องการ์การ์

ปกป้องคุ้มคร์อง ต้องการ์ควิามมั�นคงของชีวิิต ต้องการ์ร์ะเบียบวิินัยในชีวิิต ต้องการ์พ้นจัากอันตร์ายหร่์อ

ต้องการ์สุขภาพที�แข็งแร์ง ต้องการ์มีอนามัยที�ดี เช�น นำ�าปร์ะปา ตอบสนองชั�นที� 1 ได้แต�ตอบสนองขั�นที�2 ไม�

ได้ จ้ังเกิดนำ�าด่�มสิงห์ นำ�าด่�มโพลาริ์ส เป็นต้น ในสองขั�นตอนนี�ก็สามาร์ถ อธิบายถ้งเร่์�องควิามต้องการ์ร์ะดับ

บน (Hlistic) ได้ ตัวิอย�างขณะที�หิวิอาหาร์ ต้องการ์เล่อกร้์านค้าที�สะดวิกด้วิย (แสดงวิ�ามีควิามต้องการ์สอง

อย�างเกิดข้�นพร้์อมกัน) และถ้าต้องการ์ควิามสะอาดส้งกวิ�าการ์รั์บปร์ะทานอาหาร์ธร์ร์มดา เม่�อยังไม�พบร้์าน

ขายอาหาร์ที�สะอาด ก็ยังไม�เข้าไปรั์บปร์ะทาน ถ้าวัินนี�มีเวิลาไม�หิวิมากและมีเงินมาก ควิามปลอดภัย(Safety) 

จัะสำาคัญกวิ�า แต�ถ้าวัินนี�ไม�มีเวิลาและมีเงินน้อย เร่์�องควิามปลอดภัย(Safety) จัะมาภายหลังควิามต้องการ์

อาหาร์ หร่์อถ้าปวิดท้องต้องการ์เข้าห้องนำ�า ถ้าไม�ปวิดจัริ์งควิามปลอดภัย(Safety) ก็จัะมาก�อน ค่อต้องหา

ห้องนำ�าที�สะอาดๆ ถ้าห้องนำ�าไม�สะอาดก็จัะไม�เข้าไปใช้ แต�ถ้าปวิดจัริ์ง ๆ ควิามปลอดภัย(Safety) ก็จัะมาภาย

หลัง ห้องนำ�าจัะสะอาดหร่์อไม�สะอาดก็จัำาเป็นต้องเข้าไปใช้ก�อน

ขั�นที�3 ควิามต้องการ์ต้านสังคม ควิามร้้์ส้กที�ดี ควิามเป็นมิตร์ การ์ยอมรั์บ (SocialNeeds : Affec-

tion, Friendship, Belonging)  หร่์อบางตำาร์าเรี์ยกวิ�า ควิามต้องการ์ควิามรั์ก(LoveNeeds) ค่อควิามร้้์ส้ก

ที�ดีต�อกัน(Affection) , การ์ยอมรั์บ(Acceptance) : ซ้ี�งบางครั์�งควิามต้องการ์การ์ยอมรั์บ ในสังคมทำาให้เกิด

พฤติกร์ร์มต�าง ๆ เช�น การ์ใช้สินค้าที�มียี�ห้อดัง การ์รั์บปร์ะทานอาหาร์ในที�หร้์หร์า การ์ซ่ี�อของขวัิญให้ผ้้อ่�นใน

ร์าคาแพง เป็นต้น

ขั�นที� 4 ควิามต้องการ์ด้านอีโก้ : ควิามภาคภ้มิใจั ช่�อเสียง สถานภาพและควิาม เคาร์พตนเอง(Ego 

Needs : Prestige , Status , Self-respect) ค่อควิามต้องการ์ควิามภ้มิใจัในควิาม เป็นตัวิของตัวิเอง ข้อนี 

มักเกิดข้�นกับคนที�มีฐานะดี เพร์าะในขั�นนี�ไม�ได้ทำาอะไร์เพ่�อคน แต�ทำาเพ่�อแสดงสถานภาพของตนเอง ทำาเพ่�อ

ให้ร์างวัิลชีวิิตกับตนเอง คนเหล�านีh มักพ้ดวิ�า “สำาหรั์บคนอย�างฉัินน้อยกวิ�านี�ได้อย�างไร์” หร่์อ “น้อยกวิ�านี�

ก็คงไม�ใช�ฉัินหร์อกนะ” คนที�มีควิามต้องการ์ขั�นนี�ต้องเป็นคนมีฐานะดี แต�อย�างไร์ก็ตาม ณ จุัดหน้�งคนที�คิด

วิ�าจัะให้ร์างวัิลอะไร์กับชีวิิตบ้างเสมอ ๆ บางคนใส�ชุดชันในร์าคาแพง ๆ ทั�ง ๆ ทีไม�มี�คนเห็นและใส�ด้วิยควิาม

ภาคภ้มิใจัคนเดียวิ ควิามต้องการ์ด้านอีโก้ (Ego Needs) ในขั�นนี�จัะมีคนมากถ้งน้อย 

ขั�นที� 5 ควิามสนใจั (Self-Actualization : Self-Fulfillments) เป็นควิามปร์าร์ถนาของบุคคล

ที#จัะตอบสนองศักยภาพส�วินบุคคล ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิยทุกสิ�งทีบุคคลมีควิามสามาร์ถจัะต้อง การ์เป็นตามคำา

อธิบายของมาสโลว์ิ ที�วิ�า สิ�งที�บุคคลสามาร์ถเป็นได้เขาจัะต้องเป็นให้ได้(What a man can be he must 

be)เช�น ควิามต้องการ์เป็นดาร์า นักกีฬาที�มีควิามสามาร์ถในกีฬาปร์ะเภทต�าง ๆ เป็นควิามต้องการ์ในควิาม

สามาร์ถของบุคคลเพ่�อสร้์างสร์ร์ค์ (Capacity for Creativity)การ์ที�ลำาดับขั�นควิามต้องการ์ของมาสโลว์ิได้

เขียนเป็นขั�นๆนั�น เพร์าะมาสโลว์ิได้วิางหลักการ์ของเขาเอาไว้ิวิ�า ควิามต้องการ์ของมนุษย์มีควิามเป็นพ่�นฐาน

ไม�เท�ากัน บางอย�างมีควิามเป็นพ่�นฐานมากกวิ�า บางอย�างนั�นวิิวัิฒินาการ์มากกวิ�าควิามเป็นการ์ที�มีควิามเป็น

พ่�นฐานมากกวิ�านั�น เป็นควิามต้องการ์ที�ต้องได้รั์บการ์ตอบสนองก�อนมีควิามสำาคัญมากกวิ�าควิามต้องการ์

ด้านอ่�น ๆ ในกร์ณีที�มีทรั์พยากร์จัำากัด แต�ในเวิลาที�ไม�มีข้อจัำากัดควิามต้องการ์ในร์ะดับส้งก็จัะได้รั์บการ์ตอบ

สนอง และมีควิามสำาคัญมากกวิ�าข้�นไปเร่์�อย ๆ แต�อย�างไร์ก็ตาม มาสโลว์ิได้อธิบายขั�นตอนทั�ง5 ปร์ะการ์นี�

วิ�าควิามต้องการ์ทั�ง 5 ปร์ะการ์นี�มีลักษณะเป็นพลวัิตร์ (Holistic Dynamic) หมายควิามวิ�า ควิามต้องการ์
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เหล�านี�ไม�ได้เรี์ยงลำาดับ 12.3,4,5 เสมอไป แต�จัะลำาดับควิามสำาคัญของแต�ละตัวิแล้วิแต�สถานการ์ณ์ ถ้งแม้วิ�า

ควิามต้องการ์ดังกล�าวินั�นจัะต้องได้รั์บการ์ตอบสนองก�อนควิามต้องการ์อ่�นจัะเกิดข้�น ควิามต้องการ์ตั�งแต� 25 

อย�างสามาร์ถเกิดข้�นได้พร้์อมกันโดยที�แต�ละอย�างไม�ได้รั์บการ์ตอบสนองเลยและในการ์ที�ควิามต้องการ์ใดจัะ

มีบทบาทมากกวิ�ากันนั�น ก็ข้�นอย้�กับสถานการ์ณ์ที�แวิดล้อม เช�น คนนั�นอาจัหิวิพร้์อม ๆ กัน ต้องการ์ควิาม

ปลอดภัยและต้องการ์เอาใจัคนรั์กเกิดข้�นทั�ง 3 อย�างพร้์อมกัน ซ้ี�งถ้าหากจัะกล�าวิตามหลักพ่�นฐานแล้วิ หิวิ

น�าจัะมาก�อนอันตับแร์ก แต�ในขณะนั�นเร์าต้องการ์เอาใจัคนรั์ก เร์าทนหิวิเพ่�อที�จัะขับร์ถหาร้์านอาหาร์ที�ถ้กใจั

คนรั์กของเร์าได้ ซ้ี�งควิามต้องการ์ได้รั์บควิามรั์กอาจัจัะสำาคัญกวิ�า หร่์อ อย�างเช�นถ้าหิวิ แต�ถ้ามาที�นี�ต้องรั์บ

ปร์ะทานอาหาร้์านนี�เท�านั�น ซ้ี�งต้องทนหิวิไปก�อนเพร์าะควิามต้องการ์ควิามสนใจัสำาคัญกวิ�าควิามต้องการ์

ทางสรี์ร์ะตามที�กล�าวิมาแล้วิในขั�นต�าง ๆ ทั�ง 5 ขั�นนี�ไม�จัำาเป็นต้องไปตามขั�นตอนจัากร์ะดับล�างไป

จัากการ์ศ้กษาแนวิคิดและทฤษฎีเกี�ยวิกับแร์งจ้ังใจั พบวิ�า แร์งจ้ังใจัเป็นสิ�งที�สามาร์ถกร์ะตุ้นให้บุคคล

กร์ะทำาสิ�งๆหน้�ง หร่์อซ่ี�อสิ�งของที�ต้องการ์ เพ่�อบร์ร์ลุควิามต้องการ์หร่์อวัิตถุปร์ะสงค์ของตนเอง แต�การ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�อข้�นอย้�กับป้จัจััยที�แตกต�างของแต�ละบุคคล ร์วิมถ้งสภาพแวิดล้อมอย�างในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�

ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 อาจัส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อที�มีผลแตกต�างในสถานการ์ณ์ปกติ ซ้ี�งข้�นอย้�กับแต�ละ

ป้จัจััยด้านต�าง ๆ

แนำวิคิำดก�รรับัร้�

สุดาพร์ กุณฑิลบุตร์ (2557) ได้ให้ควิามหมายของการ์รั์บร้้์ (Perception) หมายถ้ง การ์ที�บุคคลนั�นมี

การ์ตอบสนองต�อข้อม้ลต�าง ๆ ร์อบตัวิ และได้มีการ์ตีควิามหมายของสิ�งเหล�านั�นออกมา โดยที�มนุษย์นั�นจัะมี

กร์ะบวินการ์ในการ์รั์บร้้์ (Process) จัากการ์สัมผัสสิ�งต�างๆร์อบตัวิ โดยอวัิยวิะต�างๆเช�น ห้ ตา จัม้ก เป็นต้น 

ในการ์ตีควิามหมายมนุษย์นั�น แต�ละคนอาจัมีการ์ตีควิามหมายที�แตกต�างกันออกไป เพร์าะสมองจัะมีการ์

ตีควิามหมายที�แตกต�างกัน 

กฤษณา ศักดิ�ศรี์ (2530) การ์เรี์ยนร้้์เกิดข้�นเม่�อสิ�งเร้์า มาเร้์า ปร์ะสาทก็ต่�นตัวิ เกิดการ์รั์บสัมผัสกับ

อวัิยวิะรั์บสัมผัสด้วิยปร์ะสาททั�ง 5 แล้วิส�งกร์ะแสสัมผัสไปยังร์ะบบปร์ะสาทส�วินกลาง ทำาให้เกิดการ์แปล

ควิามหมายข้�น โดยอาศัยปร์ะสบการ์ณ์เดิมและอ่�น ๆ เรี์ยกวิ�า การ์รั์บร้้์ (perception) เม่�อแปลควิามหมาย

แล้วิก็จัะมีการ์สร์ุปผลของการ์ร์ับร้้์เป็นควิามคิดร์วิบยอด แล้วิมีปฏิกิริ์ยาตอบสนอง(response) อย�างหน้�งอย�

างใดต�อสิ�งเร้์าตามที�รั์บร้้์ เป็นผลให้เกิดการ์เปลี�ยนแปลงพฤติกร์ร์ม แสดงวิ�าการ์เรี์ยนร้้์ได้เกิดข้�นแล้วิปร์ะเมิน

ผลที�เกิดจัากการ์ตอบสนองต�อสิ�งเร้์าได้แล้วิ

ทฤษฎ่ก�รรับัร้� 

ทฤษฎีการ์ร์ับร้้์ (Perception Theory) การ์ร์ับร้้์เป็นพ่�นฐานการ์เรี์ยนร้้์ที�สำาคัญของบุคคล เพร์าะ

การ์ตอบสนองพฤติกร์ร์มใด ๆ จัะข้�นอย้�กับการ์รั์บร้้์จัากสภาพแวิดล้อม ของตน และควิามสามาร์ถในการ์

แปลควิามหมายของสภาพนั�น ๆ ดังนั�น การ์เรี์ยนร้้์ที�มีปร์ะสิทธิภาพจ้ังข้�นอย้�กับป้จัจััยการ์รั์บร้้์ และสิ�งเร้์า

ที�มีปร์ะสิทธิภาพ ซ้ี�งป้จัจััยการ์รั์บร้้์ปร์ะกอบด้วิยปร์ะสาทสัมผัส และป้จัจััยทางจิัต ค่อควิามร้้์เดิม ควิาม

ต้องการ์ และเจัตคติเป็นต้น การ์รั์บร้้์จัะปร์ะกอบด้วิยกร์ะบวินการ์สามด้าน ค่อการ์รั์บสัมผัสการ์แปลควิาม

หมายและอาร์มณ์
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การ์รั์บร้้์จัะเกิดข้�นมากน้อยเพียงใดข้�น อย้�กับสิ�งที�มีอิทธิพล หร่์อป้จัจััยในการ์รั์บร้้์  ได้แก� ลักษณะ

ของผ้้รั์บร้้์ ลักษณะของสิ�งเร้์า เม่�อมีสิ�งเร้์าเป็นตัวิกำาหนดให้เกิดการ์เรี์ยนร้้์ได้นั�นจัะต้องมีการ์รั์บร้้์เกิดข้�น

ก�อน เพร์าะการ์รั์บร้้์ เป็นหนทางที�นำาไปส้�การ์แปลควิามหมายที�เข้าใจักันได้ ซ้ี�งหมายถ้ง การ์รั์บร้้์เป็นพ่�น

ฐานของการ์เรี์ยนร้้์ ถ้าไม�มีการ์รั์บร้้์เกิดข้�น การ์เรี์ยนร้้์ย�อมเกิดข้�นไม�ได้ การ์รั์บร้้์จ้ังเป็นองค์ปร์ะกอบสำาคัญ ที�

ทำาให้เกิดควิามคิดร์วิบยอด ทัศนคติของมนุษย์ อันเป็นส�วินสำาคัญยิ�งในกร์ะบวินการ์เรี์ยนการ์สอน

จัากการ์ศ้กษาแนวิคิดและทฤษฎีการ์รั์บร้้์ พบวิ�า การ์รั์บร้้์หมายถ้งการ์แสดงออกควิามร้้์ส้กน้กคิด 

ควิามร้้์และควิามเข้าใจัในเร่์�อวิต�าง ๆ ที�ตนเองกำาลังเป็นอย้� เกิดข้�นภายในจิัตใจัของแต�ละบุคคลแตกต�างกัน 

โดยผ�านการ์ตีควิามหมายหร่์อแปลควิามหมายของข้อม้ลสิ�งเร้์า แล้วิแสดงออกมาตามควิามร้้์ส้กน้กคิดของ

ตนเอง

แนำวิคิำดก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อ

สุดาพร์ กุณฑิลบุตร์ (2557, น.82-83) ได้กล�าวิไว้ิวิ�า การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าของผ้้บริ์โภค โดยทั�วิไป

จัะมีลักษณะง�ายๆไม�เป็นขั�นตอน แต�หากเร์าศ้กษาพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภคในการ์ซ่ี�อสินค้าปร์ะจัำาวัิน เร์าก็จัะเห็น

ได้วิ�าสามาร์ถแยกออกเป็นขั�นตอนได้ ทำาให้นักการ์ตลาดสามาร์ถพิจัาร์ณาการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าของผ้้บริ์โภค

ได้ในลักษณะกร์ะบวินการ์ และหากลยุทธ์ที�เหมาะสมสำาหรั์บการ์ใช้ในแต�ละขั�นตอน สำาหรั์บขั�นตอนในการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า โดยทั�วิไปมีขั�นตอนดังนี� 1) การ์ตร์ะหนักถ้งป้ญหา 2) การ์หาข้อม้ลที�เกี�ยวิข้อง 3) การ์

ปร์ะเมินทางเล่อก 4) การ์ตัดสินใจัซ่ี�อและ 5) การ์ปร์ะเมินผลการ์ซ่ี�อ

การ์ตัดสินใจั ค่อ การ์เล่อกเอาวิิธีปฏิบัติอย�างใดอย�างหน้�งจัากวิิธีปฏิบัติหลายๆ อย�างที�มีอย้� (ยุดา รั์ก

ไทย และธนิกานต์ มาฆ่ะศิร์านนท์. (2542 , น. 9 อ้างถ้งใน สุทามาศ จัันทร์ถาวิร์, 2556, น.623)

 การ์ตัดสินใจั ค่อ กร์ะบวินการ์คัดเล่อกแนวิทางปฏิบัติจัากทางเล่อกต�าง ๆ  เพ่�อให้บร์ร์ลุ วัิตถุปร์ะสงค์

ที�ต้องการ์ ซ้ี�งจััดเป็นส�วินหน้�งของกร์ะบวินการ์แก้ไขป้ญหา (กิตติ ภักดีวัิฒินะกุล, 2546 หน้า 7 อ้างถ้งใน สุ

ทามาศ จัันทร์ถาวิร์. 2556, น.623) 

ทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อ

St.Elmo Lewis, (1898 อ้างถ้งใน ศศิธร์ บุญชุม, 557) กล�าวิถ้ง การ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ปร์ะกอบไปด้วิย

ป้จัจััยต�าง ๆ ดังต�อไปนี�

1. ควิามตั�งใจั (Attention) เริ์�มต้นที�ผ้้บริ์โภคจัะต้องร้้์จัักสินค้าและบริ์การ์นั�นก�อน ซ้ี�งก็เกิดข้�นเม่�อผ้้

บริ์โภคมีควิามตั�งใจัในการ์รั์บสาร์

2. ควิามสนใจั (Interest) นอกจัากการ์ร้้์จัักสินค้าแล้วิก็ยังไม�เพียงพอผ้้บริ์โภคต้องถ้กเร้์าควิามสนใจั 

จันสามาร์ถแยกแยะสินค้านั�นออกจัากสินค้าอ่�นๆ ที�มีอย้�ในตลาด

3. ควิามปร์าร์ถนา (Desire) ควิามสนใจัที�ถ้กกร์ะตุ้นจัะกลายเป็นควิามอยาก ควิามปร์าร์ถนาที�จัะ

ได้คร์อบคร์องสินค้านั�น ตามปกติควิามปร์าร์ถนาจัะเกิดข้�นจัากการ์เห็นปร์ะโยชน์ที�สินค้านั�นเสนอให้หร่์อเกิด

จัากการ์เห็นหนทางแก้ป้ญหาที�มีอย้�ที�สินค้านั�นหยิบย่�นให้
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4. การ์กร์ะทำา (Action) เม่�อควิามปร์าร์ถนาเกิดข้�นแล้วิ กร์ะบวินการ์ซ่ี�อจัะสมบ้ร์ณ์ก็ต�อเม่�อผ้้บริ์โภค

ก้าวิเข้าส้�ขั�นตอนสุดท้ายค่อการ์ซ่ี�อสินค้า

จัากแนวิคิดการ์ตัดสินใจั สรุ์ปได้วิ�าการ์ตัดสินใจัเป็นกร์ะบวินการ์ที�ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัวิ�าจัะซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ใด โดยมีป้จัจััยค่อข้อม้ลเกี�ยวิกับตัวิสินค้า สังคมและกลุ�มทางสังคม ทัศนคติของผ้้

บริ์โภค เวิลาและโอกาส ควิามตั�งใจั ควิามสนใจั ควิามปร์าร์ถนา และการ์กร์ะทำา 

จัากการ์ศ้กษาแนวิคิดและทฤษฎีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ พบวิ�า กร์ะบวินการ์ในการ์เล่อกทางเล่อกทางใด

ทางหน้�งเพ่�อให้ได้มาซ้ี�งสิ�งที�ต้องการ์ ร์วิมไปถ้งการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคในการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าและ

บริ์การ์ โดยมีหลายป้จัจััย อาจัมาจัากพ่�นฐานการ์ใช้ชีวีิต การ์รั์บร้้์เร่์�องร์าวิต�าง ๆ ส�งผลให้เกิดการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

สินค้าหร่์อบริ์การ์นั�น ๆ

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

ธนรั์ช เสมอภาค (2564) การ์รั์บร้้์ส่�อโฆ่ษณาที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดภ้เก็ต

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า 1) ร์ะดับการ์รั์บร้้์ส่�อโฆ่ษณามีค�าเฉิลี�ยในร์ะดับปานกลาง เรี์ยงลำาดับจัากมากไปหาน้อย 

ค่อ ส่�ออิเล็กทร์อนิกส์ ส่�อเฉิพาะกิจั ส่�อมวิลชน ส�วินร์ะดับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคโดยร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มาก เรี์ยงลำาดับจัากมากไปหาน้อย ค่อ ด้านการ์ปร์ะเมินทางเล่อก ด้านการ์ซ่ี�อ ด้านการ์ค้นหาข�าวิสาร์ ด้าน

การ์ตร์ะหนักถ้งป้ญหาและด้านพฤติกร์ร์มหลังการ์ซ่ี�อ ตามลำาดับ 2) ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างร์ะดับการ์รั์บ

ร้้์ส่�อโฆ่ษณาและร์ะดับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� .01 พบวิ�า ส่�อมวิลชน ส่�อ

อิเล็กทร์อนิกส์ และส่�อโดยร์วิม มีควิามสัมพันธ์กับร์ะดับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดภ้เก็ต

อาทิตยา ดาวิปร์ะทีป (2561) การ์รั์บร้้์ตร์าสินค้าและผ้้มีอิทธิพลต�อตร์าสินค้าบนส่�อสังคมออนไลน์

ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเกาหลีของผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า การ์รั์บร้้์

ตร์าสินค้าและผ้้มีอิทธิพลต�อตร์าสินค้าบนส่�อสังคมออนไลน์ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเกาหลีของ

ผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ 0.05

หัสดินทร์์ สอนปะละและลำ�าสัน เลิศก้ลปร์ะหยัด (2560) แร์งจ้ังใจัและส�วินปร์ะสมการ์ตลาดที�มี

อิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อเซีร์ามิกของนักท�องเที�ยวิชาวิไทยในเอาท์เลทเซีร์ามิก จัังหวัิดลำาปาง ผลการ์วิิจััย

พบวิ�า แร์งจ้ังใจัด้านอาร์มณ์และส�วินปร์ะสมการ์ตลาดด้านร์าคามีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อเซีร์ามิ ด้าน

จัำานวินเงินที�ซ่ี�อเซีร์ามิกในเอาท์เลทเซีร์ามิกจัังหวัิดลำาปาง (บาท/ครั์�ง) อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ .05 
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กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

การ์วิิจััยเร่์�องป้จัจััยที� มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี� ช็อปในอำาเภอ

สะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 การ์วิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์วิิจััยเชิง

ปริ์มาณ (Quantitative Research) โดยการ์วิิจััยเชิงสำาร์วิจั (Survey Method) และใช้การ์เก็บข้อม้ลด้วิย

แบบสอบถาม (Questionnaire) มีวิิธีและการ์เก็บข้อม้ลดังนี�

1.ศ้กษาค้นคว้ิาเอกสาร์และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง โดยศ้กษาจัากหนังส่อ บทควิาม วิาร์สาร์ วิิทยานิพนธ์

และเอกสาร์ต�าง ๆ แล้วินำามาสร้์างเคร่์�องม่อแบบสอบถาม

2.เก็บข้อม้ลแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยการ์แจักแบบสอบถามกับกลุ�มตัวิอย�าง เป็นเคร่์�อง

ม่อในการ์นำามาวิิเคร์าะห์ในวิิจััยเร่์�องป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปใน

อำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19

วิิธีการ์และขั�นตอนในการ์ดำาเนินวิิจััย ดังนี�

1. ประชุ�กร

ผ้้ที�เคยซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์

การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19
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2. ตัวิอย่�ง

คำานวิณหาขนาดของกลุ�มตัวิอย�างโดยการ์ใช้ส้ตร์คำานวิณขนาดกลุ�มตัวิอย�างแบบไม�ทร์าบจัำานวิน

ปร์ะชากร์และได้กำาหนดค�าควิามเช่�อมั�นที� 95% และยอมให้มีร์ะดับควิามคาดเคล่�อนที� 5% จัะได้ขนาดกลุ�ม

ตัวิอย�างที�จัำานวิน 385 คน การ์สุ�มตัวิอย�างแบบสะดวิก (Convenience Sampling) โดยเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

จัากผ้้ที�เคยซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก 

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยค่อแบบสอบถามแบ�งเป็น 4 ตอน ค่อ 

ตอนที� 1 ข้อม้ลลักษณะทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ 

ตอนที� 2 แร์งจ้ังใจัที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก 

ตอนที� 3 การ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก

ตอนที� 4 การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก 

โดยตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามแบบร์ายการ์สำาร์วิจั (Check lists) และตอนที� 2 – 4 เป็น

แบบสอบถามแบบมาตร์าส�วินปร์ะมาณค�า (Likert’s Rating Scale) 

3.วิิธ่ิก�รเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล

การ์ตร์วิจัสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการ์หาค�าควิามเที�ยงตร์ง(Validity)และควิามน�าเช่�อ

ถ่อ(Reliability) ใช้วิิธีการ์คำานวิณหาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของคร์อนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffi-

cient:  coefficient) การ์หาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของคร์อนบาคดำาเนินการ์เก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างที�

มีควิามใกล้เคียงกับตัวิอย�างที�ต้องการ์ศ้กษา จัำานวิน 30 คน ค�าควิามเช่�อมั�นต้องมีค�ามากกวิ�า 0.80 ข้�นไปจ้ัง

จัะถ่อวิ�าแบบสอบถามมีคุณภาพที�จัะนำาไปใช้ในการ์วิิจััยได้ (ช้ศักดิ� จัร้์ญสวัิสดิ�, 2563) แบบสอบถามในการ์

วิิจััยนี�มีค�าควิามเช่�อมั�นทั�งฉิบับเท�ากับ 0.892 การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Sta-

tistic) ปร์ะกอบด้วิยแจักแจังควิามถี� (Frequency) ร้์อยละ (Percentage) ค�าเฉิลี�ย (Mean) และส�วินเบี�ยง

เบนมาตร์ฐาน (Standard Deviation) การ์วิิเคร์าะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยใช้

สถิติการ์วิิเคร์าะห์ควิามถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้ทดสอบควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�าง

แร์งจ้ังใจัและการ์รั์บร้้์ที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินในซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

การ์วิิจััยแร์งจ้ังใจัและการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า

แม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโค

วิิด-19 ผ้้วิิจััยสรุ์ปผลการ์วิิจััยได้ดังนี�

1. ข้อม้ลลักษณะทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ พบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิงร้์อยละ 

76.10 และเพศชาย ร้์อยละ 23.90 โดยมีอายุอย้�ในช�วิง 31-40 ปีมากที�สุด ร้์อยละ 36.60 ร์องลงมาได้แก�

อายุ 20-30 ปี ร้์อยละ 31.90 อายุ 41-50 ปี ร้์อยละ 21.80 ส�วินใหญ�มีร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ ร้์อยละ 

61.30 ปร์ะกอบอาชีพพนักงานองค์กร์รั์ฐบาล ร้์อยละ 19.20 และร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 15,000 - 25,000 

บาท ร้์อยละ 36.10
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2. แร์งจ้ังใจัในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อป พบวิ�า โดยภาพร์วิมมีแร์งจ้ังใจัที�อย้�

ในร์ะดับมาก ( = 4.10, S.D.=1.12) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายด้านพบวิ�าด้านอาร์มณ์และด้านเหตุผลอย้�ในร์ะดับ

มาก โดยด้านอาร์มณ์ข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อสินค้ามีควิามเหมาะสมกับเด็กในปกคร์อง ( = 4.17, 

S.D.=1.14) ร์องลงมาค่อสินค้ามีควิามทันสมัยจัำาเป็นที�จัะต้องมี (  = 4.11, S.D.=1.06) และน้อยที�สุดค่อสินค้า

มีสีสันสวิยงาม ( = 3.99, S.D.=1.16) ส�วินด้านเหตุผลข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อสินค้ามากจัากบริ์ษัทผ้้ผลิตที�

มีช่�อเสียงและน�าเช่�อถ่อ ( = 4.17, S.D.=1.10) ร์องลงมาค่อสินค้ามีควิามปลอดภัยและไม�เป็นอันตร์ายต�อเด็ก  

( = 4.12, S.D.=1.17) และน้อยที�สุดค่อร์าคามีควิามเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ิ (  4.03, S.D.=1.07) 

3. การ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย พบวิ�า โดยภาพร์วิมการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับ

ช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายอย้�ในร์ะดับมาก ( = 3.91, S.D.=1.05) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายด้านพบวิ�าด้านช�อง

ทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านออนไลน์อย้�ในร์ะดับมาก โดยด้าน

ช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อร้้์จัักหน้าร้์านของร้์านเบบี�ช็อปเป็นอย�างดี  

( = 4.14, S.D.=1.01) ร์องลงมาค่อหน้าร้์านของร้์านเบบี�ช็อปมีควิามสะดวิก เหมาะสมและเป็นร์ะเบียบใน

การ์เข้าเล่อกซ่ี�อสินค้า ( = 4.08, S.D.= 0.96) และน้อยที�สุดค่อล้กค้าสามาร์ถเดินทางไปถ้งร้์านเบบี�ช็อปได้

อย�างสะดวิกเพร์าะมีการ์ป้ายบอกทางไปร้์านอย�างชัดเจัน ( = 3.92, S.D.=1.01) ส�วินด้านช�องทางการ์จััด

จัำาหน�ายผ�านออนไลน์ข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายทางออนไลน์สามาร์ถเข้าถ้งได้ง�าย

และมีการ์ตอบข้อคำาถามของล้กค้าอย�างร์วิดเร็์วิ และรั์บทร์าบข�าวิสาร์และโปร์โมชั�นต�างๆ ของทางร้์านเบบี�

ช็อปผ�านช�องทางออนไลน์ เช�น เฟีสบุ๊คและไลน์ เป็นต้น ( = 3.82, S.D.=1.06 และ 1.12) ร์องลงมาค่อ

รั์บทร์าบวิ�าทางร้์านเบบี�ช็อปสามาร์ถสั�งซ่ี�อสินค้าผ�านทางเฟีสบุ๊ค (Facebook) ได้ ( = 3.80, S.D.=1.04) 

และน้อยที�สุดค่อรั์บทร์าบวิ�าทางร้์านเบบี�ช็อปสามาร์ถสั�งซ่ี�อสินค้าผ�านทางเฟีสบุ๊คแฟีนเพจั (Facebook fan-

page) ได้ ( = 3.68, S.D.=0.95) 

4. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก พบวิ�า โดยภาพร์วิมการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กอย้�ใน

ร์ะดับมากที�สุด ( = 4.30, S.D.=0.84) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อพบวิ�าข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อตัดสินใจั

ซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยพิจัาร์ณาจัากคุณสมบัติของสินค้าแม�และเด็ก ( = 4.49, S.D.=0.72) ร์องลงมาค่อ

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยพิจัาร์ณาจัากควิามสะดวิกในการ์หาซ่ี�อ ( = 4.38, S.D.= 0.77) และน้อย

ที�สุดค่อตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กจัากการ์แนะนำาจัากเพ่�อน ( = 4.15, S.D.=1.00) 

5. ป้จัจััยแร์งจ้ังใจัและการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า

แม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโค

วิิด-19 ได้ผลการ์วิิเคร์าะห์ดังตาร์าง 1



163

ต�ร�ง 1 แสดงค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ถดถอยพหุค้ณของป้จัจััยแร์งจ้ังใจัและการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทาง 

            การ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อป

ปัจัจััย
ก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ��แม่และเด็กของร��นำเบับ่ั�ช็ุอป

B Std� Error Beta t Sig.

ค�าคงที� 2.932 .117 25.095 .000

แร์งจ้ังใจัด้านอาร์มณ์ -.037 .047 -.066 -.777 .438

แร์งจ้ังใจัด้านเหตุผล .006 .040 .012 .148 .883

การ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์าน .241 .042 .392 5.791** .000

การ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านออนไลน์ .138 .031 .249 4.450** .000

R = 0.544 , R2  =  0.296 , Adjusted R Square = 0.288, F = 39.873 Sig.=.000

**P < 0.01

จัากตาร์าง 2 ตัวิแปร์การ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและผ�านออนไลน์อธิบาย

ควิามผันแปร์ของการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ใน

ช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 ได้ร้์อยละ 29.60 (R2 = 0.296) และเม่�อพิจัาร์ณาควิาม

สัมพันธ์ของตัวิแปร์ต้นแต�ละตัวิกับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อป พบวิ�า ป้จัจััยการ์รั์บร้้์

ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและผ�านออนไลน์ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของ

ร้์านเบบี�ช็อปอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.01 

ผลการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยได้สมการ์พยากร์ณ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก

ของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 

สามาร์ถเขียนสมการ์ถดถอยในร้์ปคะแนนดิบ B ค่อ

Y = 2.932 + .241 (การ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์าน)** + .138 (การ์รั์บร้้์ข้อม้ล

ช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านออนไลน์)**+ ei   

อภิปร�ยผู้ล

จัากการ์วิิจััยป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย 

จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 สามาร์ถอภิปร์ายในแต�ละป้จัจััยดังนี�

1. แร์งจ้ังใจัที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ทั�งนี�ข้�นอย้�กับ

ควิามต้องการ์ซ่ี�อสินค้าและบริ์การ์อย�างใดอย�างหน้�ง การ์พิจัาร์ณาของผ้้ซ่ี�ออย�างมีเหตุมีผล ควิามร้้์ส้กส�วิน

ตัวิหร่์อดุลพินิจัส�วินตัวิ ให้บริ์การ์ดีเป็นที�พอใจั ร์าคาย�อมเยาสมเหตุสมผลและทำาเลที�ตั�งของร้์านสะดวิก

ในการ์ที�จัะไปซ่ี�อสินค้า เป็นต้น สิ�งต�าง ๆ เหล�านี�ล้วินแล้วิแต�ส�งผลให้เกิดการ์ตอบสนองควิามต้องการ์ของ

ตนเองให้ได้รั์บควิามพ้งพอใจั สอดคล้องกับงานวิิจััยของหัสดินทร์์ สอนปะละและลำ�าสัน เลิศก้ลปร์ะหยัด 

(2560) แร์งจ้ังใจัและส�วินปร์ะสมการ์ตลาดที�มีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อเซีร์ามิกของนักท�องเที�ยวิชาวิไทย

ในเอาท์เลทเซีร์ามิก จัังหวัิดลำาปาง ผลการ์วิิจััยพบวิ�า แร์งจ้ังใจัด้านอาร์มณ์และส�วินปร์ะสมการ์ตลาดด้าน

ร์าคามีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อเซีร์ามิกของนักท�องเที�ยวิชาวิไทยในเอาท์เลทเซีร์ามิกจัังหวัิดลำาปาง ด้าน

จัำานวินเงินที�ซ่ี�อเซีร์ามิกในเอาท์เลทเซีร์ามิกจัังหวัิดลำาปาง (บาท/ครั์�ง) อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ .05 
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2. การ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดย

ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ทั�งนี�เพร์าะการ์รั์บร้้์เป็นสิ�งที�มีควิามสำาคัญเน่�องมาจัากจัะเป็นส�วินหน้�งให้ผ้้บริ์โภค

รั์บร้้์ถ้งข้อม้ลของทางร้์านไม�วิ�าจัะเป็นในเร่์�องของผลิตภัณฑ์ิหร่์อร์ายการ์ส�งเสริ์มทางการ์ขายจัะเป็นข้อม้ล

ส�วินหน้�งให้ผ้้บริ์โภคนำามาเป็นข้อม้ลในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าของทางร้์านต�อไป สอดคล้องกับงานวิิจััยของ

ธนรั์ช เสมอภาค (2564) การ์รั์บร้้์ส่�อโฆ่ษณาที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดภ้เก็ต ผลการ์

วิิจััยพบวิ�า ร์ะดับการ์รั์บร้้์ส่�อโฆ่ษณาของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดภ้เก็ต เรี์ยงลำาดับจัากมากไปหาน้อย ค่อ ส่�อ

อิเล็กทร์อนิกส์ ส่�อเฉิพาะกิจั ส่�อมวิลชน 

3. ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อป ปร์ะกอบด้วิย 

แร์งจ้ังใจัที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็ก สามาร์ถอธิบายควิามผันแปร์ของการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาด

ของโร์คโควิิด-19 ได้ร้์อยละ

ป้จัจััยการ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและผ�านออนไลน์ สามาร์ถอธิบายควิาม

ผันแปร์ของการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิง

สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 ได้ร้์อยละ 29.60 ทั�งนี�อาจัเป็นเพร์าะการ์ที�บุคคลนั�นมีการ์

ตอบสนองต�อข้อม้ลต�าง ๆ ร์อบตัวิ และได้มีการ์ตีควิามหมายของสิ�งเหล�านั�นออกมา โดยที�มนุษย์นั�นจัะมี

กร์ะบวินการ์ในการ์รั์บร้้์ (Process) จัากการ์สัมผัสสิ�งต�างๆร์อบตัวิ โดยอวัิยวิะต�างๆเช�น ห้ ตา จัม้ก เป็นต้น 

ในการ์ตีควิามหมายมนุษย์นั�น แต�ละคนอาจัมีการ์ตีควิามหมายที�แตกต�างกันออกไป เพร์าะสมองจัะมีการ์

ตีควิามหมายที�แตกต�างกัน ซ้ี�งในการ์รั์บร้้์เกี�ยวิกับการ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและ

ผ�านออนไลน์เป็นสิ�งที�สำาคัญมาก ยิ�งล้กค้ารั์บร้้์มากโอกาสในการ์เล่อกซ่ี�อสินค้าของทางร้์านจัะมีเพิ�มมากข้�น

ไปด้วิย สอดคล้องกับงานวิิจััยของธนรั์ช เสมอภาค (2564) การ์รั์บร้้์ส่�อโฆ่ษณาที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของ

ผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดภ้เก็ต ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างร์ะดับการ์รั์บร้้์ส่�อโฆ่ษณาและร์ะดับการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� .01 พบวิ�า ส่�อมวิลชน ส่�ออิเล็กทร์อนิกส์ และส่�อโดยร์วิม 

มีควิามสัมพันธ์กับร์ะดับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดภ้เก็ต และสอดคล้องกับงานวิิจััยของอาทิตยา 

ดาวิปร์ะทีป (2561) การ์รั์บร้้์ตร์าสินค้าและผ้้มีอิทธิพลต�อตร์าสินค้าบนส่�อสังคมออนไลน์ส�งผลต�อการ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเกาหลีของผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า การ์รั์บร้้์ตร์าสินค้าและผ้้มี

อิทธิพลต�อตร์าสินค้าบนส่�อสังคมออนไลน์ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเกาหลีของผ้้บริ์โภคในเขต

กรุ์งเทพมหานคร์ 0.05 

บัทสรุป

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร์้านเบบี�

ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 โดยเก็บร์วิบร์วิม

ข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 ตัวิอย�าง โดยสามาร์ถสรุ์ปผลการ์วิิจััยได้ดังนี�

ข้อม้ลลักษณะทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ ส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอย้�ในช�วิง 31-40 ปี มีร์ะดับ

การ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ ปร์ะกอบอาชีพพนักงานองค์กร์รั์ฐบาล ร์องลงมาได้แก�พนักงานองค์กร์เอกชน และไม�
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ปร์ะกอบอาชีพ/วิ�างงาน และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 15,000 - 25,000 บาท 

แร์งจ้ังใจัที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก เม่�อพิจัาร์ณาเป็น

ร์ายด้านพบวิ�าด้านอาร์มณ์ข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุด ค่อ สินค้ามีควิามเหมาะสมกับเด็กในปกคร์องและด้าน

เหตุผลข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อสินค้ามากจัากบริ์ษัทผ้้ผลิตที�มีช่�อเสียงและน�าเช่�อถ่อ

การ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยภาพ

ร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายด้านพบวิ�าด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านข้อที�มีค�าเฉิลี�ย

มากที�สุดค่อร้้์จัักหน้าร้์านของร้์านเบบี�ช็อปเป็นอย�างดี และด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านออนไลน์ข้อที�มี

ค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายทางออนไลน์สามาร์ถเข้าถ้งได้ง�ายและมีการ์ตอบข้อคำาถามของ

ล้กค้าอย�างร์วิดเร็์วิ และรั์บทร์าบข�าวิสาร์และโปร์โมชั�นต�าง ๆ  ของทางร้์านเบบี�ช็อปผ�านช�องทางออนไลน์ เช�น 

เฟีสบุ๊คและไลน์ เป็นต้น การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด เม่�อพิจัาร์ณา

เป็นร์ายข้อพบวิ�าข้อที�มีค�าเฉิลี�ยมากที�สุดค่อตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยพิจัาร์ณาจัากคุณสมบัติของ

สินค้าแม�และเด็ก ร์องลงมาค่อตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กโดยพิจัาร์ณาจัากควิามสะดวิกในการ์หาซ่ี�อ และ

น้อยที�สุดค่อตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กจัากการ์แนะนำาจัากเพ่�อน ผลการ์ทดสอบสมมติฐานการ์วิิจััยพบวิ�า

ป้จัจััยการ์รั์บร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายผ�านหน้าร้์านและป้จัจััยการ์ร์ับร้้์ข้อม้ลช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย

ผ�านออนไลน์ ซ้ี�งป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กสามาร์ถอธิบายควิามผันแปร์ของการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปในอำาเภอสะบ้าย้อย จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�

ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 ได้ร้์อยละ 29.60

ข�อเสนำอแนำะ

1.งานวิิจััยครั์�งนี�พบวิ�าแร์งจ้ังใจัมีผลมากที�สุดในเร่์�องของสินค้ามีควิามเหมาะสมกับเด็กในปกคร์อง

และสินค้ามากจัากบริ์ษัทผ้้ผลิตที�มีช่�อเสียงและน�าเช่�อถ่อ ดังนั�นทางร้์านต้องมีการ์พิจัาร์ณาถ้งควิามเหมาะ
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ร้้์จัักหน้าร้์านของร้์านเบบี�ช็อปเป็นอย�างดีเน่�องจัากเป็นคนภายในพ่�นที� ดังนั�นร้์านเบบี�ช็อปต้องมีการ์ทำาการ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ร้์านค้าให้เข้าถ้งกลุ�มล้กค้าอย�างสมำ�าเสมอเพ่�อเป็นการ์รั์กษาฐานล้กค้าให้คงอย้�กับร้์าน ส�วิน

ช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายทางออนไลน์สามาร์ถเข้าถ้งได้ง�ายและมีการ์ตอบข้อคำาถามของล้กค้าอย�างร์วิดเร็์วิ 

และรั์บทร์าบข�าวิสาร์และโปร์โมชั�นต�าง ๆ ของทางร้์านเบบี�ช็อปผ�านช�องทางออนไลน์ เช�น เฟีสบุ๊คและไลน์ 

เป็นต้น ซ้ี�งการ์มีควิามสมำ�าเสมอในการ์ปฎิสัมพันธ์กับล้กค้า ทำาให้ป้จัจััยต�าง ๆ เหล�านี�เป็นส�วินหน้�งของการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าของล้กค้า

3.งานวิิจััยครั์�งนี�พบวิ�า มีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กจัากการ์พิจัาร์ณาจัากคุณสมบัติของสินค้า

แม�และเด็กมากที�สุด ดังนั�นการ์นำาสินค้าที�มีคุณสมบัติที�ดีและเหมาะสมกับแม�และเด็กจ้ังเป็นตัวิเล่อกที�สำาคัญ

ที�ทำาให้ผ้้บริ์โภคหันมาเล่อกซ่ี�อสินค้าในร้์านได้เพิ�มมากข้�น
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ข�อเสนำอแนำะสำ�หรับัก�รวิิจััยคำรั�งต่อไป

ผ้้วิิจััยจ้ังเสนอแนะสำาหรั์บการ์วิิจััยครั์�งต�อไปดังต�อไปนี� 

1. ควิร์มีการ์ทำาการ์วิิจััยการ์รั์บร้้์ข้อม้ลเกี�ยวิกับช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายในปร์ะเด็นอ่�น ๆ เพิ�มเติม

2. ควิร์เพิ�มการ์วิิจััยตัวิแปร์อ่�น เช�น ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด เพ่�อนำาข้อม้ลที�ได้มาวิางแผน

และพัฒินากลยุทธ์ที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กของร้์านเบบี�ช็อปต�อไป

3. ควิร์มีการ์ศ้กษาเปรี์ยบเทียบร์ะหวิ�างการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าแม�และเด็กร์ะหวิ�างช�องทางหน้าร้์าน

และออนไลน์เพ่�อเป็นปร์ะโยชน์ในการ์ปรั์บปรุ์งของผ้้ปร์ะกอบการ์ เพ่�อให้ตร์งตามควิามต้องการ์
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 อิทธิิพิลของก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ��บันำแอพิพิลิเคำชัุ�นำติ�กต๊อก (TikTok) 

ท่�ส่งผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์ เพ่ิ�อคำวิ�มง�มในำระดับัตร�สินำคำ��มวิลชุนำ (Mass brands) 

ของผู้้�บัริโภคำเจัเนำอเรชัุ�นำ วิ�ย (Generation Y)

The influence of brand awareness on TikTok application 

influenced beauty products at mass brands’s purchase intention  

of generation Y consumers. 
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี� มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาอิทธิพลการ์ตร์ะหนักร้้์ต�อการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์า 

สินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อก ควิามตั�งใจัซ่ี�อในผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน  

(Mass brands) ของผ้้บริ์โภค Generation Y และเพ่�อวิิเคร์าะห์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�ก

ต๊อกที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน โดยกลุ�มตัวิอย�างค่อผ้้บริ์โภค  

Generation Y ที�มีการ์ใช้งานแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกและไม�เคยใช้ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้า

มวิลชน จัำานวิน 385 คน โดยผ�านการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลผ�านแบบสอบถาม วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิง

พร์ร์ณนา ได้แก� ควิามถี� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่�อวิิเคร์าะห์

อิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะและตัวิแปร์ไม�อิสร์ะ ด้วิยสมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ

ที� 0.05 โดยผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-23 ปี ร์ะดับการ์ศ้กษาอย้�ใน

ร์ะดับปริ์ญญาตรี์ มีอาชีพนักเรี์ยน / นักศ้กษา สถานภาพโสด และมีร์ายได้ 10,001 – 15,000 บาท จัากการ์

ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็น พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด 

โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า ในร์ะดับมากที�สุด และจัากการ์

ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ในภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับมากที�สุด 
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ส�วินการ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ  

Mass brands จัากการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok พบวิ�า ป้จัจััยด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ใน

ตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok ทั�งในด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า มี

ผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y อย�างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที� 0.05 

คำำ�สำ�คัำญ : การ์ตร์ะหนักร้้์, ควิามตั�งใจัซ่ี�อ, ตร์าสินค้ามวิลชน

ABSTRACT

The objectives of this research are to study brand awareness on the TikTok application, 

consumers’ intention to buy beauty products from mass brands of Generation Y and analyze 

brand awareness on TikTok applications that affect their intention to buy beauty products from 

mass brands of Generation Y. A sample group is Generation Y, who use the TikTok application 

and never use beauty products from mass brands. The sample group used in the research 

was 385 people by using a questionnaire. As for data analysis, frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and linear regression were all at a statistically significant level of 0.05.

The research found that the sample group was mostly female, 18–23 years old,  

undergraduate students, single, and had an income of 10,001–15,000 baht. According to 

a study of the opinion level. The most sampled group has the highest level. There is an  

average level of brand recognition and brand recall. According to a study of the opinion level, 

the intention to buy beauty products at the mass brands in the most sampled group has the  

highest level. As for studying the level of opinion and the intention to buy beauty prod-

ucts from mass brands on the TikTok application, they found the brand awareness factors 

on the TikTok application both for brand recognition and brand recall. It has a statistically  

significant impact on the mass brands of generation Y consumers’ intentions at a level of 

0.05.

Keywords : Awareness, Intention, Mass brand

บัทนำำ�

ป้จัจุับันสังคมได้ให้ควิามสำาคัญกับควิามงามมากยิ�งข้�น จ้ังทำาให้ธุร์กิจัควิามงามมีแนวิโน้มการ์เติบโต

ที�ส้งข้�นในแต�ละปี (บดินทร์์ เดชาบ้ร์ณานนท์, 2561) โดยตลาดควิามงามของไทยในปี 2562  มีการ์เติบโตร้์อย

ละ 6.7 คิดเป็นม้ลค�าตลาดร์วิม 2.18 แสนล้านบาท (Kanokorn Na Ranong, 2020) โดยดุษฤดี แซี�แต้ และ

จัันทนา แสนสุข อ้างถ้งใน (อ้างถ้งใน บริ์ษัท กันตาร์์ เวิิร์์ลดพาแนล(ไทยแลนด์), 2561) กล�าวิวิ�ากลุ�มเป้าหมาย

หลักของตลาดควิามงาม ในปี 2561 มาจัากผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�น วิาย (Generation Y) หร่์อกลุ�มคนที�เกิด
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ในช�วิงปี 1980-2003 เน่�องจัากมีกำาลังซ่ี�อส้ง ร์ายได้มั�นคง กล้าตัดสินใจั และพร้์อมเป่ดรั์บสิ�งใหม�อย้�เสมอ ซ้ี�งมี

ส�วินแบ�งทางการ์ตลาดถ้งร้์อยละ 43 และเม่�อพิจัาร์ณาในแง�ของกำาลังซ่ี�อจัะเล่อกใช้ผลิตภัณฑ์ิและแบร์นด์ใน

ร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน และตร์าสินค้าแบบพรี์เมี�ยม (Premium brands) ซ้ี�งร์ะดับ Mass brands ค่อ สินค้าที�ผ้้

บริ์โภคส�วินมากมีกำาลังซ่ี�อ ร์าคาไม�แพงมาก มีจัำาหน�ายทั�วิไป เช�น Oriflame, Yves Rocher, Ponds, Nivea, Olay 

แต�ร์ะดับ Premium brands จัะเป็นสินค้าที�ร์าคาส้ง วิางจัำาหน�ายในเคร่์อข�ายร้์านค้าปลีกเฉิพาะหร่์อในห้าง

สร์ร์พสินค้าชั�นนำาเท�านั�น เช�น Clarins, Dior, Chanel (สำานักงานส�งเสริ์มการ์ค้าในต�างปร์ะเทศ ณ กรุ์งมิส

โก, 2561)

โดยผลิตภัณฑ์ิในร์ะดับ Mass brands นั�นจัะต้องทำาการ์ตลาดที�ใช้งบปร์ะมาณในการ์ทำาการ์ส่�อสาร์

ทางการ์ตลาดส้ง เพ่�อให้กลุ�มล้กค้าพบเห็น ร้้์จััก ชอบ และซ่ี�อ เน่�องจัากผลิตภัณฑ์ิในร์ะดับ Mass brands 

ไม�ได้มีควิามแตกต�างจัากค้�แข�งมากนัก (ธนิสา วีิร์ะศักดิ�ศรี์, 2563) และขณะเดียวิกันผ้้บริ์โภค Generation Y  

มักมีการ์เล่อกซ่ี�อแบร์นด์ที�มีการ์สร้์างปร์ะสบการ์ณ์ตร์าสินค้าในการ์ส่�อสาร์ให้ผ้้บริ์โภคเกิดการ์จัดจัำา และเกิด

ควิามคุ้นเคยกับตร์าสินค้า (อริ์สร์า ไวิยเจัริ์ญ, 2561) นอกจัากนี�ยังมีลักษณะสำาคัญ ค่อ มีการ์ใช้เทคโนโลยี

และค้นหาข้อม้ลผ�านอินเตอร์์เน็ตและโซีเชียลมีเดียเป็นหลัก (ธนาคาร์กรุ์งเทพ, 2563) ซ้ี�งจัากการ์เข้าถ้ง

ข้อม้ลที�ง�ายข้�นจัากแหล�งข้อม้ลออนไลน์ที�น�าเช่�อถ่อจ้ังทำาให้กลายเป็นกลุ�มคนที�ตัดสินใจับนข้อม้ลและมีการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อที�ซัีบซ้ีอนยิ�งข้�น (ธนาคาร์ไทยพาณิชย์ , 2557) และในด้านการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าป้จัจุับันจัะ

เล่อกซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์เพิ�มมากยิ�งข้�นด้วิย (เอ็นไวิโร์ (ไทยแลนด์), 2562) 

ขณะเดียวิกันพร์ร์ณพิลาศ กุลดิลก (อ้างถ้งใน Hootsuite, 2020) ได้กล�าวิวิ�าเทคโนโลยีการ์ส่�อสาร์

ในป้จัจุับันได้เข้ามามีบทบาทกับการ์ดำาเนินชีวิิตของผ้้บริ์โภคเป็นอย�างมาก โดยผ้้ใช้งานอินเทอร์์เน็ตใน

ปร์ะเทศไทยใช้เวิลาอย้�บนส่�อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส้งถ้ง 2 ชั�วิโมง 55 นาทีต�อวัิน และนอกจัาก

นี�พร์ร์ณพิลาศ กุลดิลก (อ้างถ้งใน SensorTower, 2020) ได้กล�าวิวิ�าติ�กต๊อก TikTok ถ่อเป็นแอปพลิเคชัน

ที�กำาลังเติบโตอย�างก้าวิกร์ะโดดทั�งในปร์ะเทศไทยและร์ะดับโลกทั�งยังได้พัฒินาไปส้�การ์เป็นแอปพลิเคชัน

ทางการ์ตลาดที�เอ่�อปร์ะโยชน์ให้ตร์าสินค้าสามาร์ถใช้พ่�นที�ในการ์ส่�อสาร์กับผ้้บริ์โภคกลุ�มเป้าหมายได้ซ้ี�งกลุ�ม

ผ้้ใช้งานหลักในปร์ะเทศไทยจัะเป็นกลุ�ม Generation Y (สวิร์ร์ยา วัิฒินกิจัเจัริ์ญมั�น, 2564) 

จัากการ์ที�ผลิตภัณฑ์ิในร์ะดับ Mass brands นั�นจัะต้องใช้การ์ทำาการ์ตลาดแบบใช้งบปร์ะมาณใน

การ์ทำาการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดส้ง เพ่�อให้กลุ�มล้กค้าพบเห็น ร้้์จััก ชอบ และซ่ี�อ เน่�องจัากผลิตภัณฑ์ิในร์ะดับ 

Mass brands ไม�ได้มีควิามแตกต�างจัากค้�แข�งมากนัก และขณะเดียวิกันผ้้บริ์โภค Generation Y มักมีการ์

เล่อกซ่ี�อแบร์นด์ที�มีการ์สร้์างปร์ะสบการ์ณ์ตร์าสินค้าในการ์ส่�อสาร์ให้ผ้้บริ์โภคเกิดการ์จัดจัำาและเกิดควิามคุ้น

เคยกับตร์า อีกทั�งผ้้บริ์โภคยังมีพฤติกร์ร์มในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อที�ซัีบซ้ีอน และซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์

มากยิ�งข้�น ผ้้วิิจััยจ้ังทำาการ์วิิจััยการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ

ของผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y เพร์าะการ์ตร์ะหนักร้้์ใน

ตร์าสินค้าจัะทำาให้ผ้้บริ์โภคมีพฤติกร์ร์มและแนวิโน้มที�จัะเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อมากข้�น (ธัชนันท์ ศีลพิพัฒิน์, 

2559) ซ้ี�งผ้้ปร์ะกอบการ์หร่์อผ้้ที�มีควิามสนใจัในเร่์�องดังกล�าวิ สามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยไปใช้ปร์ะกอบสำาหรั์บ

การ์สร้์างกลยุทธ์ในการ์สร้์างการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อก เพ่�อเพิ�มควิามตั�งใจัซ่ี�อของ

ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y ซ้ี�งจัะนำาไปส้�การ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

และเกิดยอดขายแก�ธุร์กิจัในที�สุด พร้์อมทั�งเพ่�อช�วิยให้ธุร์กิจัสามาร์ถแข�งขันในอุตสหกร์ร์มตลาดควิามงามได้ 
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วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย 

1.เพ่�อศ้กษาการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกและควิามตั�งใจัซ่ี�อในผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อ

ควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน ของผ้้บริ์โภค Generation Y

2.เพ่�อวิิเคร์าะห์อิทธิพลการ์ตร์ะหนักร้้์ต�อในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน ของผ้้บริ์โภค Generation Y

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย 

ทร์าบถ้งการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อ

ควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน ของผ้้บริ์โภค Generation Y เพ่�อนำาข้อม้ลไปปรั์บใช้สำาหรั์บการ์สร้์าง

กลยุทธ์ในการ์สร้์างการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกเพ่�อเพิ�มควิามตั�งใจัซ่ี�อของผลิตภัณฑ์ิ

เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y

ทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดและทฤษฎ่ท่�เก่�ยวิข�อง

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับั Generation Y 

กลุ�มผ้้บริ์โภค Generation Y ค่อ กลุ�มคนที�เกิดในช�วิงปี 1980-2003 (ธนาคาร์กรุ์งเทพ, 2563) โดย

มีลักษณะเด�น ค่อ มีควิามมั�นใจัในตัวิเองส้ง เน้นการ์ทำางานหนักเพ่�อหวัิงผลตอบแทน มีควิามทะเยอทะยาน

ส้ง ต้องการ์ควิามสำาเร็์จั โดยเฉิพาะควิามสำาเร็์จัทางการ์เงิน ชอบนวัิตกร์ร์มใหม�ๆ  เน่�องจัากเติบโตมากับ

วิิวัิฒินาการ์ทางเทคโนโลยี ทำาให้มีควิามสามาร์ถในด้านการ์ใช้เทคโนโลยีส้ง จ้ังให้ควิามสำาคัญกับเทคโนโลยี

มากกวิ�าสังคมร์อบข้าง (ภัสสร์าณัฐ ร์วิยธนาสมบัติ, 2558)

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ�� 

ผณินทร์ สุทธิสาร์ากร์ (2559) ได้กล�าวิวิ�าควิามตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า หมายถ้ง ผ้้บริ์โภคเกิดการ์

จัดจัำาข้อม้ลต�าง ๆ  ที�มีต�อตร์าสินค้า ทำาให้ผ้้บริ์โภคสามาร์ถร์ะบุหร่์อแยกแยะตร์าสินค้าที�มีควิามแตกต�างกันได้ 

 โดยการ์ทำาการ์ตลาดผ�านร้์ปแบบของการ์ส่�อสาร์ เช�น การ์ปร์ะชาสัมพันธ์หร่์อการ์จััดกิจักร์ร์ม 

Kakhaber DJAKELI (2012) ได้ศ้กษาการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าวิ�า หมายถ้ง แนวิคิดที�วัิดควิามร้้์

ของผ้้บริ์โภคเกี�ยวิกับการ์มีอย้�ของตร์าสินค้า ซ้ี�งการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า ค่อ ควิามน�าจัะเป็นที�ผ้้บริ์โภคคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ินั�น ๆหร่์อร์ะดับที�ผ้้บริ์โภคเช่�อมโยงถ้งลักษณะเฉิพาะของตร์าสินค้านั�น ๆ การ์ตร์ะหนัก

ร้้์ในตร์าสินค้า ร์วิมถ้งการ์จัดจัำาตร์าสินค้าและการ์ร์ะล้กถ้งตร์าสินค้า โดยการ์จัดจัำาตร์าสินค้า ค่อ ควิาม

สามาร์ถของผ้้บริ์โภคเพ่�อรั์บร้้์ถ้งควิามร้้์เดิมของตร์าสินค้าเม่�อถ้กถาม คำาถามเกี�ยวิกับตร์าสินค้านั�นๆ หร่์อ

เม่�อแสดงตร์าสินค้า แล้วิผ้้บริ์โภคสามาร์ถแยกแยะได้ชัดเจันวิ�าตร์าสินค้านั�น ๆ ได้รั์บการ์สังเกตหร่์อได้ยินมา

ก�อน ในขณะที�การ์ร์ะล้กถ้งตร์าสินค้า ค่อ ศักยภาพของล้กค้าในการ์ร์ะล้กถ้งตร์าสินค้าจัากควิามทร์งจัำาของ

เขาจัากหน�วิยควิามจัำาอย�างถ้กต้องเม่�อได้รั์บเบาะแสหร่์อเขาสามาร์ถจัำาตร์าสินค้าหน้�งๆ โดยเฉิพาะ เม่�อถ้ก

กล�าวิถ้ง 
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Aaker(1991)ได้แบ�งร์ะดับการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าออกเป็น 4 ร์ะดับดังนี� 

1) การ์ไม�ร้้์จัักตร์า (Brand Unaware)การ์ที�ผ้้บริ์โภคไม�รั์บร้้์หร่์อร้้์จัักตร์าสินค้านั�น ๆ 

2) การ์ร้้์จััก (Brand Recognition) การ์ร้้์จัักตร์าสินค้าสะท้อนให้เห็นถ้งควิามคุ้นเคยที�ผ้้บริ์โภค

มีต�อตร์าสินค้าในช�วิงเวิลาที�ผานมา โดยไม�จัำาเป็นต้องจัดจัำาวิ�าเคยเห็นตร์าสินค้านั�น ๆ จัากที�ไหน  

ควิามแตกต�างจัากตร์าสินค้าอ่�น ๆ ตลอดจันปร์ะเภทของสินค้า (Product class) การ์วิิจััยทางจิัตวิิทยาชี�ให้

เห็นวิ�า ผ้้บริ์โภคมีแนวิโน้มร้้์จัักตร์าสินค้าที�สร้์างควิามร้้์ส้กในทางบวิก เม่�อไหร์�ก็ตามที�ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัเล่อก

ตร์าสินค้านั�น หมายควิามวิ�าตร์าสินค้านั�น ๆ สร้์างควิามร้้์จัักได้มากกวิ�า ย�อมมีโอกาสถ้กเล่อกซ่ี�อส้งกวิ�า  

3) การ์จัดจัำาตร์าสินค้า (Brand Recall) การ์ที�ผ้้บริ์โภคจัะจัดจัำาตร์าสินค้าได้นั�นข้�นอย้�กับวิ�าตร์าสิน

ค้านั�นอยใ้นใจัผ้้บริ์โภคหร่์อไม� การ์จัดจัำาตร์าสินค้าได้นั�น ย�อมหมายควิามวิ�า ตร์าสินค้านั�นมีโอกาสที�จัะถ้ก

เล่อกซ่ี�อ ตลอดจันมีโอกาสในการ์แข�งขันกับค้�แข�งขัน โดยการ์จัดจัำาตร์าสินค้านี�มีควิามสัมพันธ์กับการ์ร้้์จััก

ตร์าสินค้าโดยตร์ง

4) อันดับการ์คร์อบคร์องใจัผ้้บริ์โภค (Top of Mind) เป็นร์ะดับการ์รั์บร้้์ตร์าสินค้าที�ส้งที�สุด ที�

สามาร์ถเป็นอันดับหน้�งในใจัผ้้บริ์โภค ซ้ี�งเกิดจัากควิามสามาร์ถในการ์สร้์างการ์รั์บร้้์ (Awareness) ให้กับผ้้

บริ์โภค ทำาให้ผ้้บริ์โภครั์บร้้์เล่อกตร์าสินค้านั�น ๆ เป็นอันดับหน้�งในใจั 

ผณินทร์ สุทธิสาร์ากร์ (อ้างถ้งใน Keller,1996) ได้ศ้กษาแนวิคิดการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าแบ�งออก

เป็น 2 ร์ะดับ ค่อ 

การ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า (Brand Recognition) ค่อ การ์ที�ผ้้บริ์โภคนั�น สามาร์ถจัดจัำาหร่์อน้กถ้ง

ตร์าสินค้าได้ โดยสามาร์ถวัิดจัากการ์สอบถามวิ�าผ้้บริ์โภคสามาร์ถจัดจัำาตร์าตร์าสินค้านั�น ๆ ได้หร่์อไม� ซ้ี�ง

สะท้อนให้เห็นถ้งควิามคุ้นเคยของผ้้บริ์โภคที�มีต�อตร์าสินค้านั�น ๆ 

การ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้า (Brand Recall) ค่อ การ์ที�ผ้้บริ์โภคนั�นสามาร์ถร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าหน้�ง

ได้ โดยสามาร์ถวัิดจัากสอบถามวิ�า เม่�อมีการ์กล�าวิถ้งหร่์อพ้ดถ้งสินค้าปร์ะเภทนั�น ๆ ผ้้บริ์โภคจัะกล�าวิ หร่์อ

พ้ดถ้งตร์าสินค้านั�น ๆ ออกมาได้ หมายควิามวิ�า ผ้้บริ์โภคสามาร์ถร์ะล้กถ้งตร์าสินค้านั�น ๆ เหน่อกวิ�าตร์าสิน

ค้าอ่�น ซ้ี�งเป็นการ์ร์ะล้กได้ถ้งตร์าสินค้าใดตร์าสินค้าหน้�ง ได้เพียงตร์าสินค้าเดียวิจัากสินค้าปร์ะเภทนั�น ๆ 

ซ้ี�งกล�าวิโดยสรุ์ปวิ�า การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า เป็นการ์ที�ผ้้บริ์โภคนั�นสามาร์ถจัดจัำาหร่์อน้กถ้ง

ตร์าสินค้านั�นได้ ซ้ี�งร์ะดับการ์รั์บร้้์ที�มีต�อตร์าสินค้าแต�ละร์ะดับ มีควิามสำาคัญและมีควิามแตกต�างกันข้�นอย้

กับควิามทร์งจัำาที�มีของผ้้บริ์โภค

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ 

ภ้ษณิศา เหล�าดำาร์งก้ล (อ้างถ้งใน Kakkosa, Trivellasb & Sdrolias, 2015) ได้ให้ควิามหมายของ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อไว้ิวิ�า ค่อ การ์ที�ผ้้บริ์โภคมีควิามพยายาม หร่์อวิางแผนที�จัะซ่ี�อสินค้าใดสินค้าหน้�ง โดยที�ผ้้บริ์โภค

มีควิามร้้์ส้กในด้านบวิกหร่์อทัศนคติที�ดีต�อตร์าสินค้า โดยควิามตั�งใจัซ่ี�อจัะแสดงให้เห็นถ้ง ควิามเป็นไปได้วิ�า 

ผ้้บริ์โภคจัะวิางแผนหร่์อมีควิามตั�งใจัที�จัะซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์บางอย�างในอนาคต และมันเป็นขั�นตอนการ์

พิจัาร์ณาที�เกิดข้�นก�อนพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อที�แท้จัริ์ง โดยควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเป็นตัวิที�สะท้อนพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ

ในอนาคต
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สุชาดา พงศ์กิตติวิิบ้ลย์ และสุกัญญา สามเสียง (อ้างถ้งใน Kotler and Keller, 2012) กล�าวิวิ�า

ในกร์ะบวินการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคจัะเริ์�มจัากการ์ตร์ะหนักถ้งป้ญหา (Problem recognition) การ์

แสวิงหาข้อม้ล (Information search) การ์ปร์ะเมินทางเล่อก (Evaluation of alternatives) และขั�นของ

การ์ตัดสินใจัซ่ี�อ โดยควิามตั�งใจัซ่ี�อเป็นขั�นตอน ที�อย้�ร์ะหวิ�างขั�นตอนการ์ปร์ะเมินทางเล่อกและการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อ โดยทั�วิไปผ้้บริ์โภค มักจัะตัดสินใจัซ่ี�อตร์าสินค้าที�ตนเองชอบมากที�สุด ดังนั�นก�อนที�ผ้้บริ์โภคจัะตัดสินใจั

ซ่ี�อ ผ้้บริ์โภคต้องมีควิามตั�งใจัซ่ี�อก�อน และควิามตั�งใจัซ่ี�อนั�นมาจัากป้จัจััยต�าง ๆ เช�นควิามชอบ เป็นต้น แต�

บางครั์�งควิามตั�งใจัซ่ี�อก็อาจัจัะไม�ได้นำาไปส้�การ์ซ่ี�อจัริ์งเสมอไป เน่�องจัากมีป้จัจััยแทร์กเช�น ทัศนคติของบุคคล

อ่�นและป้จัจััยสถานการ์ณ์ที�ไม�ได้คาดคะเน 

ซ้ี�งกล�าวิโดยสรุ์ปวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อ ค่อ ควิามพยายามหร่์อวิางแผนที�จัะซ่ี�อสินค้าใดสินค้าหน้�ง โดยที�

ผ้้บริ์โภคมีควิามร้้์ส้กในด้านบวิกหร่์อทัศนคติที�ดีต�อตร์าสินค้า แต�ในบางครั์�งควิามตั�งใจัซ่ี�อก็อาจัจัะไม�ได้นำาไป

ส้�การ์ซ่ี�อจัริ์งเสมอไป

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

อารี์รั์ตน์ ปานศุภวัิชร์ ปร์ะวีิณ ปานศุภวัิชร์ และญาดา สามาร์ถ (2563) ได้ศ้กษาวิิจััยเร่์�องผลกร์ะ

ทบของการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดด้วิยส่�อสังคมออนไลน์ ควิามผ้กพันของล้กค้า และควิามภักดีในตร์าสินค้า

ที�มีต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางของ เจันเนอเร์ชันวิายในปร์ะเทศไทย พบวิ�าการ์ส่�อสาร์ทางการ์

ตลาดด้วิยส่�อสังคมออนไลน์ 4 ด้าน ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย 1) ด้านการ์สร้์างควิามสดใส 2) ด้านเน่�อหาที�เข้าถ้งได้

ง�าย 3) ด้านควิามน�าสนใจัและสนุกสนาน และ 4) ด้านป้จัเจักบุคคลนั�น ทั�งสี�ด้านส�งผลกร์ะทบทางบวิกต�อ

ควิามผ้กพันของล้กค้า ในขณะที�เฉิพาะด้านเน่�อหาที�เข้าถ้งได้ง�ายและด้านป้จัเจักบุคคลส�งผลกร์ะทบทางบวิก

ต�อควิามภักดีในตร์าสินค้า นอกจัากนั�นยังพบวิ�าควิามผ้กพันของล้กค้าและควิามภักดีในตร์าสินค้าส�งผลกร์ะ

ทบทางบวิกต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางของเจันเนอเร์ชั�นวิาย โดยการ์ศ้กษานี�แสดงได้แสดงถ้ง

กลยุทธ์การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดร้์ปแบบใหม�ที�ปร์ะสบควิามสำาเร็์จั ด้วิยการ์ส่�อสาร์ด้วิยเน่�อหาการ์เล�าเร่์�อง

ตร์งกับควิามสนใจั ปร์ะสบการ์ณ์ และให้ควิามร้้์ ด้วิยส่�อสังคมออนไลน์ เป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางของเจันเนอเร์ชั�นวิาย 

ฤทธาทิตย์ ส้ญพ้นไร์ (2559) ได้ศ้กษาวิิจััยเร่์�องคุณค�าตร์าสินค้า ควิามภักดีในตร์าสินค้า การ์ร้้์จััก

ตร์าสินค้า การ์รั์บร้้์ในคุณภาพ ควิามคุ้มค�าของตร์าสินค้า ควิามช่�นชอบในตร์าสินค้า ที�มีอิทธิพลต�อควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องติดตามควิามแอคทีฟีในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ พบวิ�าควิามภักดีในตร์าสินค้า ควิามคุ้มค�าของ

ตร์าสินค้า และ ควิามช่�นชอบของตร์าสินค้า มีอิทธิพลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องติดตามควิามแอคทีฟีได้อย�างมี

นัยสำาคัญ ในขณะที�การ์ร้้์จัักตร์าสินค้า และการ์รั์บร้้์ในตร์าสินค้า ตัวิแปร์นี�ไม�มีอิทธิพลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�อง

ติดตามควิามแอคทีฟี

Muhammad Ehsan Malik (2013) ได้ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง Importance of Brand Awareness and 

Brand Loyalty in assessing Purchase Intentions of Consumer พบวิ�าการ์รั์บร้้์ถ้งแบร์นด์และควิาม

ภักดีต�อแบร์นด์มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกที�แข็งแกร์�งกับควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ้้จััดการ์ทั�วิโลกควิร์พยายามส�งเสริ์มการ์

รั์บร้้์ถ้งแบร์นด์พร้์อมกับควิามภักดีต�อแบร์นด์ เพร์าะทั�งค้�มีส�วินทำาให้เกิดควิามตั�งใจัในการ์ซ่ี�อในเชิงบวิก
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กรอบัแนำวิคิำดวิิจััย

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์วิิจััยในครั์�งนี�ใช้ร้์ปแบบการ์วิิจััยแบบการ์วิิจััยเชิงพร์ร์ณนา โดยกลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�ง

นี� ค่อ ผ้้บริ์โภค Generation Y ที�มีการ์ใช้งานแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกและไม�เคยใช้ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามใน

ร์ะดับ (Mass brands ) โดยจัากส้ตร์การ์คำานวิณขนาดกลุ�มของคอแคร์น (Cochran, 1963) จัะได้กลุ�ม

ตัวิอย�างเท�ากับ 385 คน ซ้ี�งจัะทำาการ์สุ�มด้วิยวิิธีการ์สุ�มตามควิามสะดวิก (Convenience Sampling) 

ก�รเก็บัข�อม้ล 

เก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างด้วิยการ์ใช้แบบสอบถาม จัำานวิน 385 ชุด ซ้ี�งผ้้วิิจััยได้ปร์ะยุกต์มาจัากการ์

ศ้กษากร์อบแนวิคิดการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าของ (ผณินทร์ สุทธิสาร์ากร์, 2559) และกร์อบแนวิคิดควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อของ (ภ้ษณิศา เหล�าดำาร์งก้ล, 2558) ซ้ี�งแบ�งป็น 3 ส�วิน ค่อ  ส�วินที� 1 ข้อม้ลทั�วิไปของกลุ�มตัวิอย�าง

ด้านป้จัจััยส�วินบุคคล ส�วินที� 2 ข้อม้ลในด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อก และส�วินที� 3 

ข้อม้ลในด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน (Mass brands ) ของผ้้บริ์โภค  

Generation Y โดยใช้มาตร์าวัิดแบบ Likert Scale และ ปร์ะเมินผลค�า 5 ร์ะดับ ดังนี� 5 หมาย

ถ้ง มากที�สุด, 4 หมายถ้ง มาก, 3 หมายถ้ง ปานกลาง, 2 หมายถ้งน้อย, 1 หมายถ้ง น้อยที�สุด  ซ้ี�ง

แบบสอบถามมีการ์ทำาการ์ทดสอบ (Pre-test) ควิามเที�ยงตร์ง (Validity) และควิามน�าเช่�อถ่อ(Re-

liability) กับกลุ�มปร์ะชากร์ที�มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ�มตัวิอย�าง จัำานวิน 30 ตัวิอย�าง โดย

ทดสอบควิามน�าเช่�อถ่อ (Reliability) ด้วิยวิิธีการ์คำานวิณหาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของคอนบาร์์ช 

(Cronbach’s Alpha Coefficient:  coefficient) ซ้ี�งในด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบน

แอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกและด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน  

(Mass brands ) มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของคอนบาร์์ช 0.905 และ 0.903 ตามลำาดับ และการ์ทดสอบด้าน

ควิามเที�ยงตร์ง (Validity) ด้วิยการ์ให้อาจัาร์ย์ที�ปร้์กษางานวิิจััย ซ้ี�งเป็นผ้้ทร์งคุณวุิฒิิ ตร์วิจัสอบและปร์ะเมิน

แบบสอบถาม เพ่�อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ และเป็นข้อม้ลที�มีควิามน�าเช่�อถ่อส้ง 
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ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล 

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลผ้้วิิจััยได้ใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเบ่�องต้นโดยสถิติที�ใช้ในการ์

วิิเคร์าะห์ครั์�งนี� ได้แก� ควิามถี� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และในส�วินของการ์ทดสอบ

สมมติฐาน ผ้้วิิจััยได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติวิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงพหุในการ์ทดสอบ และวัิดร์ะดับควิาม

คิดเห็นโดยใช้เกณฑ์ิในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ดังนี� เอกชัย อภิศักดิ�กุล กิตติพันธ์ คงสวัิสดิ� และจัตุพร์ เลิศ

ล้า (อ้างถ้ง Cooper and Schindler, 2007) คะแนนเฉิลี�ย 4.21 - 5.00 ค่อ ร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด, 

คะแนนเฉิลี�ย  3.41 - 4.20 ค่อ ร์ะดับควิามคิดเห็นมาก, คะแนนเฉิลี�ย 2.61 - 3.40 ค่อ ร์ะดับควิามคิดเห็น

ปานกลาง, คะแนนเฉิลี�ย 1.81 - 2.60 ค่อ ร์ะดับควิามคิดเห็นน้อย และคะแนนเฉิลี�ย 1.00 - 1.80 ค่อ ร์ะดับ

ควิามคิดเห็นน้อยที�สุด

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม

จัากการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง (63.6%) อายุ 18-23 ปี (38.7%) 

ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ (77.9%) อาชีพนักเรี์ยน / นักศ้กษา (33.2%) สถานภาพโสด (71.4%) ร์ายได้ 

10,001 – 15,000 บาท (30.1%)

วัิตถุประสงค์ำข�อท่� 1 .เพ่�อศ้กษาการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกและควิามตั�งใจั

ซ่ี�อในผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน ของผ้้บริ์โภค Generation Y 

ต�ร�งท่� 1 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสิน 

    ค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands บนแอพพลิเคชั�น TikTok
ก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ��ผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ิ�อคำวิ�มง�มระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ 

ในำระดับั Mass brands บันำแอพิพิลิเคำชัุ�นำ TikTok 

ระดับัคำวิ�มคำิดเห็นำ

ค่ำ�เฉล่�ย S�D� แปรผู้ล

การ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้า 4.34  0.486 มากที�สุด

การ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า 4.21 0.536 มากที�สุด

ด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าโดยร์วิม 4.28 0.474 มากที�ี�สุด

จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล สร์ุปได้วิ�ากลุ�มตัวิอย�างมีควิามคิดเห็นในการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า

ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands บนแอพพลิเคชั�น TikTok ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด 

(4.28) โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้า (4.34) และด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า (4.21) ในร์ะดับ

มากที�สุด 
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ต�ร�งท่� 2 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อ 

              ควิามงามในร์ะดับ Mass brands
คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ิ�อคำวิ�มง�มในำระดับั Mass brands ระดับัคำวิ�มคำิดเห็นำ

ค่ำ�เฉล่�ย S�D� แปรผู้ล

ยินดีซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จััก 4.30 0.773 มากที�สุด

จัะแนะนำาผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักต�อบุคคลอ่�น 4.26 0.791 มากที�สุด

มีแผนในการ์จัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จััก 4.20 0.807 มาก

ยินดีจัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักอย�างต�อเน่�อง 4.17 0.866 มาก

ด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิโดยร์วิม 4.23 0.647 มากที�สุด

จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล สรุ์ปได้วิ�ากลุ�มตัวิอย�างมีควิามคิดเห็นในควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิาม

งามในร์ะดับ Mass brands ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด (4.23) โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับควิามยินดีซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักมากที�สุด (4.30) ร์องลงมาค่อการ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักต�อ

บุคคลอ่�น (4.26) การ์มีแผนในการ์จัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จััก (4.20) และควิามยินดีจัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

เพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักอย�างต�อเน่�อง (4.17) ตามลำาดับ

วัิตถุประสงค์ำข�อท่� 2. เพ่�อวิิเคร์าะห์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อกที�ส�งผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน ของผ้้บริ์โภค Generation Y

ต�ร�งท่� 3 แสดงป้จัจััยด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands จัากการ์ตร์ะหนัก 

              ร้้์ใน ตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok โดยการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงพหุ
ก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ�� คำวิ�มตั�งใจัซื้่�อ

B SE Beta t sig

ค�าคงที� -0.208 0.194

ด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้า 0.933 0.049 0.701 19.229 0.000*

ด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า 0.861 0.043 0.713 19.884 0.000*

*Sig ≤ 0.05     R = 0.762       = 0.580       Adjusted R = 0.579         SE = 0.420 

จัากตาร์างที� 3 แสดงผลการ์ทดสอบป้จัจััยด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass 

brands จัากการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิง

เส้นแบบพหุพบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานายเท�ากับ 0.580 หร่์อร้์อยละ 58 แสดงถ้งตัวิแปร์ป้จัจััยด้านการ์

ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok สามาร์ถอธิบายควิามแปร์ปร์วินในตัวิแปร์ควิามตั�งใจัซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y โดยในด้านการ์ร์ะล้กได้ใน

ตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass 

brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 โดยสามาร์ถเขียนสมการ์พยากร์ณ์ 

ได้ดังนี� 

Y = -0.208 + 0.933การ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้า + 0.861การ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า
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อภิปร�ยผู้ลและสรุปผู้ลวิิจััย

1. การ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ  

Mass brands บนแอพพลิเคชั�น TikTok พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับมากที�สุด โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า ในร์ะดับมาก

ที�สุด ซ้ี�งเม่�อมีการ์เทียบเคียงกับแนวิคิดของผณินทร์ สุทธิสาร์ากร์ (อ้างถ้ง Keller,1996) สามาร์ถอภิปร์ายได้วิ�า

กลุ�มผ้้บริ์โภค Generation Y สามาร์ถจัดจัำาหร่์อน้กถ้งตร์าสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands  

บนแอพพลิเคชั�น TikTok ได้ในร์ะดับดีมาก และนอกจัากนี�ยังสามาร์ถร์ะล้กได้ถ้งตร์าสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อ

ควิามงามในร์ะดับ Mass brands บนแอพพลิเคชั�น TikTok ได้ดีกวิ�าตร์าสินค้าของผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงาม

ในร์ะดับ Mass brands อ่�นๆ เม่�อมีการ์กล�าวิถ้งหร่์อพ้ดถ้ง

2. การ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands 

ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับควิามยินดีซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักมากที�สุด  

ร์องลงมา ค่อ การ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักต�อบุคคลอ่�น ซ้ี�งอย้�ในร์ะดับมากที�สุดเช�นกัน และในส�วิน

ของการ์มีแผนในการ์จัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักและควิามยินดีจัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จััก

อย�างต�อเน่�องอย้�ในร์ะดับมาก ซ้ี�งเม่�อมีการ์เทียบเคียงกับแนวิคิดของ ภ้ษณิศา เหล�าดำาร์งก้ล (อ้างถ้ง Kakkosa,  

Trivellasb & Sdrolias, 2015) สามาร์ถอภปิร์ายได้วิ�า กลุ�มผ้้บริ์โภค Generation Y มีควิามพยายาม หร่์อวิางแผน

ที�จัะซ่ี�อสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands บนแอพพลิเคชั�น TikTok ในร์ะดับมากที�สุด 

โดยยินดีซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักและจัะมีการ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักต�อบุคคลอ่�นใน

ร์ะดับมากที�สุด แต�ในด้านการ์วิางแผนในการ์จัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักและยินดีจัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

เพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักอย�างต�อเน่�องจัะลดน้อยลงมา อย้�ในร์ะดับมาก ซ้ี�งกล�าวิได้วิ�ากลุ�มผ้้บริ์โภค Generation Y  

มีควิามร้้์ส้กในด้านบวิกหร่์อทัศนคติที�ดีต�อตร์าสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands บนแอพ

พลิเคชั�น TikTok

3. การ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ 

Mass brands จัากการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok พบวิ�าป้จัจััยด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ใน

ตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands 

ของผ้้บริ์โภค Generation Y อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 ซ้ี�งสอดคล้องกับผลการ์วิิจััยของ ภ้ษณิศา 

เหล�าดำาร์งก้ล (2558) ที�พบวิ�าควิามตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าแฟีชั�นหร้์หร์า

ของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดกรุ์งเทพมหานคร์ โดยควิามตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้า

แฟีชั�นหร้์หร์าของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดกรุ์งเทพมหานคร์ เป็นเพร์าะหากผ้้บริ์โภคมีควิามตร์ะหนักร้้์ต�อตร์าสิน

ค้าใดตร์าสินค้าหน้�งแล้วิผ้้บริ์โภคก็จัะมีแนวิโน้มที�จัะมีทัศนคติที�ดีต�อตร์าสินค้านั�น และอาจัจัะมีแนวิโน้มที�จัะ

ตัดสินใจัซ่ี�อมากกวิ�าหร่์ออาจัจัะยอมจั�ายเงินในร์าคาที�ส้งกวิ�า เพ่�อซ่ี�ออสินค้านั�นๆ ซ้ี�งสำาหรั์บควิามตั�งใจัซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y นั�นได้รั์บผลจัากการ์ตร์ะหนัก

ร้้์ ทั�งในด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า ซ้ี�งกล�าวิได้วิ�าการ์ที�ผ้้บริ์โภคสามาร์ถ

จัดจัำาหร่์อน้กถ้งตร์าสินค้าได้ และสามาร์ถร์ะล้กถ้งตร์าสินค้านั�น ๆ ได้เหน่อกวิ�าตร์าสินค้าอ่�น จัะทำาให้ผ้้

บริ์โภคมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands มากยิ�งข้�น 
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ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-23 ปี ร์ะดับการ์ศ้กษาอย้�ในร์ะดับ

ปริ์ญญาตรี์ มีอาชีพนักเรี์ยน / นักศ้กษา สถานภาพโสด และมีร์ายได้ 10,001 – 15,000 บาท จัากการ์ศ้กษา

ร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands บน 

แอพพลิเคชั�น TikTok พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด 

โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า ในร์ะดับมากที�สุด และจัากการ์

ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ในภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับมากที�สุด ส�วินการ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นป้จัจััยด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ  

Mass brands จัากการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok พบวิ�า ป้จัจััยด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ใน

ตร์าสินค้าบนแอพพลิเคชั�น TikTok ทั�งในด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้า  

มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ Mass brands ของผ้้บริ์โภค Generation Y อย�างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 

ข�อเสนำอแนำะในำก�รนำำ�ไปใชุ�

จัากการ์วิิจััยจัะเห็นได้วิ�าการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อในด้านควิามยินดีซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักและการ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักต�อบุคคลอ่�นร์ะดับมากที�สุด 

แต�ในด้านการ์มีแผนในการ์จัะซ่ี�อและควิามยินดีจัะซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเพ่�อควิามงามที�ร้้์จัักอย�างต�อเน่�องอย้�ใน 

ร์ะดับมาก ดังนั�นการ์ทำากลยุทธ์ที�เกี�ยวิข้องกับการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับ 

Mass brands บนแอพพลิเคชั�น TikTok จ้ังควิร์มุ�งเน้นกลยุทธ์ที�ทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิดการ์วิางแผนในการ์ซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิและซ่ี�ออย�างต�อเน่�อง เช�น การ์มีข้อม้ลการ์ใช้วิ�า ควิร์ใช้อย�างต�อเน่�องในร์ะยะเวิลาเท�าใด เพ่�อ

ผลลัพธ์อย�างไร์ ซ้ี�งจัะทำาให้ผ้้บริ์โภคมีการ์วิางแผนการ์ซ่ี�อและซ่ี�อในปริ์มาณที�มากยิ�งข้�น ตามผลลัพธ์ที�ผ้้

บริ์โภคแต�ละคนต้องการ์ 

ข�อเสนำอแนำะในำก�รวิิจััยคำรั�งต่อไปคำรั�งต่อไป

1. เน่�องจัากการ์วิิจััยครั์�งนี�ศ้กษาเฉิพาะผ้้บริ์โภค Generation Y ที�มีการ์ใช้งานแอพพลิเคชั�นติ�กต๊อก

และไม�เคยใช้ผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อควิามงามในร์ะดับตร์าสินค้ามวิลชน (Mass brands )  ในโอกาสต�อไปอาจัทำาการ์

ศ้กษากับผลิตภัณฑ์ิปร์ะเภทอ่�นที�ยังไม�เป็นที�ร้้์จััก เพ่�อให้สามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยใช้ในการ์สร้์างกลยุทธ์สำาหรั์บ

กลุ�มล้กค้าใหม�ๆได้ 

2. ในการ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งหน้าอาจัมีการ์เพิ�มตัวิแปร์อิสร์ะ เช�น ภาพลักษณ์ของตร์าสินค้า ทัศนคติต�อ

ตร์าสินค้า ในการ์ศ้กษาปร์ะเด็นนี� เพ่�อให้ผลการ์วิิจััยมีปร์ะโยชน์มากยิ�งข้�น 

3. เพิ�มการ์วิิเคร์าะห์เชิงคุณภาพ เช�น การ์สัมภาษณ์หร่์อ focus group เพ่�อศ้กษาการ์ตร์ะหนักร้้์ใน

ตร์าสินค้าที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิในเชิงล้กมากยิ�งข้�น
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บัทคัำดย่อ

การ์วิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา 1) ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของ

กลุ�มหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิ จัังหวัิดร์ะนอง 2) พฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคกาแฟีของกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์

บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าจัังหวัิดร์ะนอง 3 )การ์ร์ับร้้์ในการ์ตัดสินใจัของกลุ�มผ้้บริ์โภคที�นิยมกาแฟีคั�วิบด

โร์บัสต้า 4) ป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า 5) แนวิทางการ์

จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิของกลุ�มกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิดร์ะนอง

การ์วิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์วิิจััยแบบผสมผสาน กลุ�มตัวิอย�างปร์ะกอบด้วิย ผ้้บริ์โภคเคร่์�องด่�มกาแฟีคั�วิบด

โร์บัสต้าในจัังหวัิดร์ะนอง จัำานวิน 26 ร้์าน โดยการ์สุ�มตัวิอย�างแบบง�าย จัำานวิน 250 คน และตัวิแทนร้์าน

กาแฟีที�ปร์ะสบผลสำาเร็์จัในการ์ดำาเนินธุร์กิจัในจัังหวัิดร์ะนอง โดยการ์คัดเล่อกแบบเจัาะจัง จัำานวิน 2 ร์าย 

เคร่์�องม่อที�ใช้เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล ได้แก� แบบสอบถามปลายป่ด และแบบสัมภาษณ์เชิงล้ก สถิติที�ใช้ ได้แก� ค�า

ควิามถี� ค�าเฉิลี�ย ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และการ์ทดสอบไคสแควิร์์ 

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุร์ะหวิ�าง 31 - 40 ปี สถานภาพ

โสด จับการ์ศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์ มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนอย้�ร์ะหวิ�าง 15,001 - 30,000 บาท เห็นวิ�าสภาพ

เศร์ษฐกิจัและสังคมไทยป้จัจุับันอย้�ในร์ะหวิ�างยำ�าแย� 1) ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดของผลิตภัณฑ์ิกาแฟี

คั�วิบดโร์บัสต้าทั�ง 4 ด้าน ได้แก� ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านร์าคา ด้านสถานที�ตั�ง ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด ในภาพ

ร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก 2) พฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคกาแฟีของกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า

จัำาแนกตามเหตุผลที�เข้าใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟีพบวิ�าภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด 3) การ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจั

ของผ้้บริ์โภคกาแฟีจัำาแนกตามการ์เข้าใช้บริ์การ์ในร้์านกาแฟีในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด  4) ป้จัจััยส�วิน

บุคคลไม�มีควิามสัมพันธ์กับการ์ร์ับร้้์ในการ์ตัดสินใจับร์ิโภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้ายกเว้ินร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน

ของผ้้บริ์โภคมีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที�ร์ะดับ .05 5) แนวิทางการ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิของกลุ�มกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิ

ในจัังหวัิดร์ะนอง ได้แก� การ์ส�งเสริ์มกิจักร์ร์มเพ่�อแลกเปลี�ยนควิามร้้์ร์ะหวิ�างกัน ซ้ี�งจัะช�วิยเพิ�มม้ลค�ากาแฟีคั�วิ

บดให้โร์งคั�วิกาแฟีในจัังหวัิดร์ะนองมีมาตร์ฐานดียิ�งข้�น

คำำ�สำ�คัำญ  การ์จััดการ์ด้านการ์ตลาด, ผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า, พฤติกร์ร์มการ์บริ์โภค, 

    การ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจั
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Abstract

The objectives of this research were to study: 1) the marketing mix of roasted  

robusta coffee product produced by the One Tumbon One Product (OTOP) group in  

Ranong province, 2) consumption behaviors of individuals who preferred robusta coffee from 

Ranong province, 3) perception of consumer’s decision who preferred robusta coffee, 4) factors  

related to the perception of decision toward the consumption of robusta coffee, and  

5) product management of the robusta produced group within the OTOP group in Ranong  

province.

This study is a mixture of Thai traditional Thai massage samples. A simple random 

sample of 250 people and the successful operation of stores in Lalang province. The research 

tools are questionnaire and in-depth interview. Frequency, mean, standard deviation and  

chi square test were used for data analysis.

The results—obtained from those responded to the questionnaire who were  

mostly female aged between 31 to 40, single, post graduate, earned 15,001 to 30,000 baht  

monthly, and were of the opinion that Thailand was on a socio-economic decline—found that:  

1) the marketing mix of robusta was considered at the good level in terms of product, price, 

place and promotion,  2) consumption behaviors of individuals who preferred robusta sort-

ed by reasons to visit a coffee shop, were at the highest level, 3) the perception of decision 

sorted by coffee shop service, was at the highest level 4) personal factors were not related 

to the perception of decision towards the consumption of robusta, except for monthly in-

come which was significantly related (p≤0.05), and 5) product management of the robusta 

group within the OTOP group in Ranong province included promotion of knowledge-sharing 

activities which made the value added of robusta  coffee roasterie within the province 

through the better standard.

Keywords:  Marketing management, Roasted robusta coffee product, Consumption  

                 behavior, Perception of decision
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บัทนำำ�

ป้จัจุั บันกาแฟีได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต�อ ผ้้บริ์โภคเป็นอย�างมากโดยเฉิพาะคน 

รุ์�นใหม� วัิยทำางาน และผ้้คนที�ใช้ชีวิิตอย้� ในสังคมเม่อง เห็นได้จัากยอดขายที� มีแนวิโน้มเพิ�มส้งข้�น

ส้งข้�น ทุกปี  ร้์านกาแฟีสด ได้ เข้ามาชิงส�วินแบ�งของตลาดกาแฟี เจัริ์ญโตอย�างร์วิดเร็์วิโดยการ์

เฉิพาะธุร์กิจัร้์านกาแฟีปร์ะเภทคอฟีฟีี�ช็อป ที�มีการ์แข�งขันในร้์ปแบบเคร่์อข�าย ซ้ี�งมีสัดส�วินถ้งร้์อย

ละ 75.0 ของร์้านคอฟีฟีี�ช็อปทั�งหมด โดยสามาร์ถแบ�งตลาดธุร์กิจักาแฟีตามร์าคาจัะได้วิ�า ร้์านกาแฟี

ชนิดพรี์เมียมเจัาะกลุ�มล้กค้าที�มีร์ายได้ส้งมี ส�วินแบ�งตลาดร้์อยละ 47.0 คิดเป็นม้ลค�า 8,240 ล้าน

บาท มีอัตร์าเติบโตเฉิลี�ยร้์อยละ 10.8 ต�อปี ร้์าน กาแฟีขนาดกลางเจัาะกลุ�มล้กค้าที�มีร์ายได้ปานกลาง

ถ้งน้อยเช�นเดียวิกับร้์านกาแฟีขนาดเล็กซ้ี�งมีม้ลค�า ทางการ์ตลาดร์วิมกันปร์ะมาณ 9,157 ล้านบาท 

(ภานุพงศ์ กังหันทิพย์, 2559) ป้จัจุับันเคร่์�องด่�มปร์ะเภทกาแฟีสด (fresh coffee) เริ์�มได้รั์บควิามนิยมอย�าง 

แพร์�หลาย มีการ์ เติบโตปร์ะมาณร้์อยละ 40-60 ต�อปี ได้มีร้์านกาแฟีเป่ด ข้�นใหม�อย�างมากมายมีทั�งที�เป็นเฟี

ร์นไชส์มาจัาก ต�างปร์ะเทศและภายในปร์ะเทศ ร้์านกาแฟีจัะจััด จัำาหน�ายเคร่์�องด่�มที�มีส�วินผสมของกาแฟี

ในร์ายการ์ ต�างๆทั�งคั�วิบดร้์อนและเย็นเป็นหลัก อาจัจัะมีขนม เช�น เค้ก คุกกี� ในร้์ปแบบต�างๆไว้ิบริ์การ์ด้วิย 

การ์ตกแต�งของร้์านมักจัะด้ทันสมัยมีแบบแผนการ์ตกแต�งเฉิพาะตัวิเป็นเอกลักษณ์ เน่�องจัากธุร์กิจัร้์าน กาแฟี

มีการ์แข�งขันที�ส้งมาก การ์บริ์หาร์ร้์านกาแฟีจ้ัง ต้องเข้าถ้งกลุ�มล้กค้าของตนเองให้มากที�สุดและ สร้์างตร์า

ยี�ห้อของร้์าน มีการ์จัำาหน�ายอุปกร์ณ์การ์ชง กาแฟีหร่์อภาชนะที�มีตร์าเป็นเอกลักษณ์ไว้ิจัำาหน�าย พนักงาน

ของร์้านควิร์มีอัธยาศัยดีมีใจัรั์กบริ์การ์ ยิ�ม แย้มกับล้กค้าและที�สำาคัญต้องมีควิามร้้์เกี�ยวิกับเร่์�อง กาแฟีอย�างผ้้

เชี�ยวิชาญ (ขนิษฐา ยะหัตตะ, 2558)

ธุร์กิจัร้์านกาแฟีเป็นธุร์กิจัทีสามาร์ถตอบสนองล้กค้าหลากหลายกลุ�ม ในด้านการ์ ลงทุนจ้ังสามาร์ถ

แบ�งออกเป็น ร้์ปแบบ ค่อ ร้์ปแบบร์ถเข็น (cart) เป็นร้์านกาแฟีขนาดเล็กสามาร์ถเคล่�อนย้ายหาทำาเลทีตั�งได้

ง�าย สามาร์ถเข้าถ้งกลุ�มผ้้บริ์โภคได้ทุกร์ะดับ ร้์ปแบบมุมร้์าน (corner/Kiosk) เป็นร้์านกาแฟีขนาดกลาง 

มีลักษณะเป็นมุมร้์านกาแฟีภายในอาคาร์หร่์อศ้นย์การ์ค้า อาจัมีทีนั�งจัำานวินเล็กน้อยด้วิยก็ได้และร้์ป

แบบร้์านอิสร์ะ (stand alone) เป็นร้์านทีมีขนาดใหญ� ลักษณะเป็นอาคาร์อิสร์ะตั�งอย้�ในย�านชุมชนหร่์อ 

ห้างสร์ร์พสินค้า (บุณชนิกา ยมลำาภ้, 2551)

นอกจัากนี� รั์ฐบาลได้มีนโยบายส�งเสริ์มให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ร์ายย�อย พัฒินาธุร์กิจักาแฟี ในร้์ปแบบ 

โคร์งการ์หน้�งตำาบล หน้�งผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อให้แต�ละชุมชนสามาร์ถใช้ทรั์พยากร์และภ้มิป้ญญาท้องถิ�นในการ์

พัฒินาผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อการ์เพิ�มปร์ะสิทธิภาพการ์บริ์หาร์จััดการ์ โดยรั์ฐพร้์อมที�จัะสนับสนุน  ให้ชุมชนเข้าถ้ง

องค์ควิามร้้์สมัยใหม� แหล�งเงินทุน และพัฒินาขีดควิามสามาร์ถในการ์บริ์หาร์และการ์ตลาดเพ่�อเช่�อมโยง

ผลิตภัณฑ์ิจัากชุมชนส้�ตลาดทั�งในปร์ะเทศและต�างปร์ะเทศ 
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การ์ดำาเนินงานโคร์งการ์คัดสร์ร์สุดยอดหน้�งตำาบล หน้�งผลิตภัณฑ์ิไทย (OTOP  Product  Champion 

: OPC )  เป็นโคร์งการ์ตามนโยบายการ์ดำาเนินงานโคร์งการ์หน้�งตำาบล หน้�งผลิตภัณฑ์ิ เพ่�อจััดทำาฐานข้อม้ลผ้้

ผลิต ผ้้ปร์ะกอบการ์ OTOP และการ์จััดร์ะดับการ์พัฒินาผลิตภัณฑ์ิ(1 – 5 ดาวิ) ที�จัะนำาไปส้�การ์พัฒินาผลิตภัณฑ์ิ 

นำาไปใช้ปร์ะโยชน์ในการ์กำาหนดแผนการ์ส�งเสริ์มและพัฒินาได้อย�างเหมาะสม  ปี พ.ศ. 2559 คณะกร์ร์มการ์

อำานวิยการ์หน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิแห�งชาติ(กอ.นตผ) มีมติการ์ปร์ะชุมคณะกร์ร์มการ์อำานวิยการ์หน้�งตำาบล  

หน้�งผลิตภัณฑ์ิแห�งชาติ โดยกร์มการ์พัฒินาชุมชนดำาเนินการ์โคร์งการ์คัดสร์ร์สุดยอดหน้�งตำาบล หน้�ง

ผลิตภัณฑ์ิไทย ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion : OPC) (แนวิทางและหลักเกณฑ์ิการ์คัดสร์ร์สุด

ยอดหน้�งตำาบล หน้�งผลิตภัณฑ์ิไทย , 2559)

ดังนั�นส�วินปร์ะสมการ์ตลาด (Marketing Mix) เป็นองค์ปร์ะกอบที�สำาคัญในการ์ดำาเนินงานการ์

ตลาด เป็นป้จัจััยที�กิจัการ์สามาร์ถควิบคุมได้ กิจัการ์ธุร์กิจัจัะต้องสร้์างส�วินปร์ะสมการ์ตลาดที�เหมาะสมใน

การ์วิางกลยุทธ์ทางการ์ตลาด และมีบทบาทสำาคัญในทางการ์ตลาด เพร์าะเป็นการ์ร์วิมการ์ตัดสินใจัทางการ์

ตลาดทั�งหมด เพ่�อนำามาดำาเนินงาน เพ่�อให้ธุร์กิจัสอดคล้องกับควิามต้องการ์ของเป้าหมาย ( ศิริ์วิร์ร์ณ เสรี์รั์ตน์ 

และคณะ, 2541, น. 35-36)

ด้วิยเหตุนี� ผ้้วิิจััยจ้ังมีควิามสนใจัที�จัะศ้กษาถ้ง “การ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�ม

หน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิดร์ะนอง” โดยผลการ์วิิจััยในครั์�งนี�ผ้้ทำาการ์วิิจััยคาดหวัิงวิ�าจัะใช้ปร์ะโยชน์

เพ่�อเสนอแนะแนวิทางในการ์วิางแผน ปรั์บปรุ์งสินค้า และบริ์การ์ให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์เพ่�อการ์

พัฒินาร้์ปแบบ การ์บริ์หาร์จััดการ์ธุร์กิจักาแฟีของผ้้ผลิตกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า ในจัังหวัิดร์ะนองและจัังหวัิด

อ่�นๆ ที�เป็นแหล�งผลิตกาแฟีโร์บัสต้าในปร์ะเทศไทยต�อไป

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบล  

หน้�งผลิตภัณฑ์ิ จัังหวัิดร์ะนอง จัากกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า

2. เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์บร์ิโภคกาแฟีของกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์บร์ิโภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า

จัากกลุ�มผ้้ผลิตหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า ที�มีจัำาหน�ายในร้์านขายกาแฟี จัังหวัิดร์ะนอง

3. เพ่�อศ้กษาการ์ตัดสินใจัผ้้บริ์โภคกาแฟีของกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า

จัากกลุ�มผ้้ผลิตหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า ที�มีจัำาหน�ายในร้์านขายกาแฟี จัังหวัิดร์ะนอง

4. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าในจัังหวัิด

ร์ะนอง

5. เพ่�อศ้กษาแนวิทางการ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิของกลุ�มกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�ง

ผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิดร์ะนอง
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ทบัทวินำวิรรณกรรม

การ์วิิจััย เร่์�อง การ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิด

ร์ะนอง มี แนวิคิด ทฤษฎี และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง ดังนี�

1.ทฤษฎ่ส่วินำประสมท�งก�รตล�ด (Marketing Mix)

แนวิควิามคิดเร่์�องส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดมีบทบาทสำาคัญในทางการ์ตลาด เพร์าะเป็นการ์ร์วิม

การ์ตัดสินใจัทางการ์ตลาดทั�งหมด เพ่�อนำามาดำาเนินงาน เพ่�อให้ธุร์กิจัสอดคล้องกับควิามต้องการ์ของตลาด

เป้าหมาย เร์าเรี์ยกส�วินผสมทางการ์ตลาดวิ�า “4P’s” ซ้ี�งองค์ปร์ะกอบทั�ง 4 กลุ�มนี�จัะทำา หน้าที�ร์�วิมกันใน

การ์ส่�อข�าวิทางการ์ตลาดให้แก�ผ้้รั์บข�าวิสาร์ไต้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ นอกเหน่อไปจัากการ์ใช้โฆ่ษณาหร่์อ

กิจักร์ร์มการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด

Kotler (1997) กล�าวิวิ�า ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด (Marketing mix) หมายถ้ง เคร่์�องม่อทางการ์ตลาด

ที�สามาร์ถควิบคุมได้ ซ้ี�งกิจัการ์ผสมผสานเคร่์�องม่อเหล�านี�ให้สามาร์ถ ตอบสนองควิามต้องการ์และสร้์างควิาม 

พ้งพอใจัให้แก�กลุ�มล้กค้าเป้าหมาย ส�วินปร์ะสมทาง การ์ตลาดของกิจัการ์ ส�วินปร์ะสมการ์ตลาดแบ�งออกเป็น 

กลุ�มได้ 4 กลุ�ม ดังที�ร้้์จัักกันวิ�า ค่อ “4Ps” อันได้แก� ผลิตภัณฑ์ิ (Product) ร์าคา (Price) การ์จััดจัำาหน�าย 

(Place) และการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย (Promotion)

Kotler ได้ให้ควิามหมายของส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด หร่์อ 4Ps ไว้ิดังนี�

1. ผู้ลิตภัณฑ์์ (product) หมายถ้ง สิ�งที�เสนอขายโดยธุร์กิจั เพ่�อสนองควิามต้องการ์ของ ล้กค้า

ให้พ้งพอใจัผลิตภัณฑ์ิที�เสนอขาย อาจัจัะมีตัวิตนหร่์อไม�มีตัวิตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ิปร์ะกอบด้วิย สินค้า บริ์การ์ 

ควิามคิด สถานที� องค์กร์ หร่์อบุคคล ซ้ี�งจัะด้องสามาร์ถทำาหน้าที�แจ้ังให้กับผ้้บริ์โภค ได้ทร์าบถ้งข้อม้ลต�าง ๆ 

เช�น ตร์าสินค้า ร้์ปแบบ และสีสันของหีบห�อตัวิสินค้า ขนาด ร้์ปร์�างของ สินค้า เคร่์�องหมายการ์ค้า สิ�งเหล�า

นี�จัะส่�อควิามหมายและควิามเข้าใจัให้กับผ้้รั์บข�าวิสาร์ โดยผ้้ผลิตต้องพัฒินาผลิตภัณฑ์ิให้สอดคล้องเป็นไป

ตามควิามต้องการ์ของตลาดเป้าหมาย หากผลิตภัณฑ์ิมีคุณภาพไม�ดี เม่�อใช้แล้วิไม�ตร์งตามควิามต้องการ์ การ์

ทุ�มงบโฆ่ษณาไปเท�าใดก็ไม�สามาร์ถกร์ะตุ้นพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภคได้

2. ร�คำ� (price) หมายถ้ง สิ�งที�กำาหนดม้ลค�าของผลิตภัณฑ์ิในร้์ปของเงินตร์า ผ้้บริ์โภคจัะ ใช้ร์าคา

เป็นส�วินหน้�งในการ์ปร์ะเมินคุณภาพและคุณค�าของผลิตภัณฑ์ิที�เขาคาดหมายวิ�าจัะได้รั์บ การ์กำาหนดร์าคา

ที�เหมาะสมกับสินค้าเป็นส�วินหน้�งที�จัะจ้ังใจัให้เกิดการ์ซ่ี�อ บางครั์�งการ์ตั�งร์าคาส้งอาจัเป็นเคร์่�องหมายจ้ังใจั

ให้ผ้้บริ์โภคบางกลุ�มที�ชอบซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เพร์าะต้องการ์ได้รั์บควิามภ้มิใจั จัากการ์ซ่ี�อหร่์อการ์ใช้ผลิตภัณฑ์ิ

ร์าคาแพง ๆ แต�บางครั์�งมีการ์โฆ่ษณาคุณสมบัติมากจันหาควิามแตกต�างไม�ค�อยได้ ร์าคาจ้ังเป็นเป็นป้จัจััยที�ผ้้

บริ์โภคใช้เป็นเกณฑ์ิในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

3. ก�รจััดจัำ�หน่ำ�ย (place) หร่์อช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย หมายถ้ง โคร์งสร้์างหร่์อช�องทาง หลังจัาก 

ผ้้บริ์โภคทร์าบข�าวิสาร์เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิจัากโฆ่ษณาแล้วิจันเกิดควิามสนใจัและอยากทดลองใช้แต�ไม�

สามาร์ถจัะหาซ่ี�อได้อย�างสะดวิกแล้วิ ส�วินใหญ�จัะล้มเลิกควิามตั�งใจัแล้วิ เปลี�ยนไปซ่ี�อยี�ห้ออ่�นที�หาได้สะดวิก

กวิ�า 
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4. ก�รส่งเสริมก�รตล�ด (promotion) เป็นการ์ติดต�อส่�อสาร์เกี�ยวิกับข้อม้ลร์ะหวิ�างผ้้ขายและ 

ผ้้ซ่ี�อ เพ่�อสร้์างทัศนคติและพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ การ์ติดต�อส่�อสาร์อาจัเป็นการ์ขายโดยใช้พนักงานขาย (personal 

selling) และการ์ขายโดยไม�ใช้พนักงานขาย (nonpersonal selling) ปร์ะกอบด้วิย การ์โฆ่ษณา การ์ส�งเสริ์ม 

การ์ขาย การ์ให้ข�าวิ และการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ 

2. แนำวิคิำดและทฤษฎ่พิฤติกรรมผู้้�บัริโภคำ 

พฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค (Consumer behavior defined) ได้มีการ์ให้ควิามหมายไว้ิ หลากหลายที�

คล้ายคล้งกัน ดังนี�

พฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค หมายถ้ง การ์กร์ะทำาต�างๆ ที�เกี�ยวิข้องโดยตร์งกับการ์จััดหาให้ได้มา ซ้ี�งการ์บริ์โภค

และการ์จัับจั�ายใช้สอย ซ้ี�งสินค้าและบริ์การ์ ร์วิมทั�งกร์ะบวินการ์ตัดสินใจัที�เกิดข้�นทั�งก�อนและหลังการ์กร์ะทำา 

ดังกล�าวิด้วิย (Engle et al., 1990  อ้างอิงใน ศุภร์ เสรี์รั์ตน์ , 2550)

พฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค หมายถ้ง พฤติกร์ร์มที�ผ้้บริ์โภคแสดงออกในการ์แสวิงหาสำาหรั์บการ์ซ่ี�อ การ์ใช้ 

การ์ปร์ะเมินและการ์จัับจั�ายใช้สอย ซ้ี�งสินค้าและบริ์การ์ที�เขาคาดหวัิงวิ�าจัะทำาให้ควิามต้องการ์ของเขาได้ร์ับ

ควิามพอใจั ( Schiffman & Kanuk, 1991 อ้างอิงใน ศุภร์ เสรี์รั์ตน์ ,2550)

3. แนำวิคิำด ทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รตัดสินำใจั

การ์ตัดสินใจั (decision making) หมายถ้ง กร์ะบวินการ์ในการ์เล่อกที�จัะกร์ะทำาสิ�งใดสิ�งหน้�งจัาก

ทางเล่อกต�างๆ ที�มีอย้� ซ้ี�งผ้้บริ์โภคมักจัะต้องตัดสินใจัในทางเล่อกต�างๆของสินค้าและบริ์การ์อย้�เสมอ โดยที�

เขาจัะเล่อกสินค้าหร่์อบริ์การ์ตามข้อม้ลและข้อจัำากัดของสถานการ์ณ์ การ์ตัดสินใจัจ้ังเป็นกร์ะบวินการ์ที�

สำาคัญและอย้�ภายในจิัตใจัของผ้้บริ์โภค (ฉัิตยาพร์ เสมอใจั, 2550)

ขั�นตอนการ์ตัดสินใจั (buying decision process) เป็นลำาดับขั�นตอนในการ์ตัดสินใจัของผ้้บริ์โภค

โดยมีลำาดับกร์ะบวินการ์ 5 ขั�นตอน ดังกร์ะบวินการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ 5 ขั�นตอนของบริ์โภค ดังนี�  (ศิริ์วิร์ร์ณ เสรี์

รั์ตน์ และคณะ, 2541)

กร์ะบวินการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค (decision process) แม้ผ้้บริ์โภคจัะมีควิามแตกต�างกัน มี

ควิามต้องการ์แตกต�างกันแต�ผ้้บริ์โภคจัะมีร้์ปแบบการ์ตัดสินใจัซ่ี�อที�คล้ายคล้งกัน ซ้ี�งกร์ะบวินการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ 

แบ�งออกเป็น 5 ขั�นตอน ดังนี�

1. การ์ตร์ะหนักถ้งป้ญหาหร่์อควิามต้องการ์ (problem or need recognition)

2. การ์เสาะแสวิงหาข้อม้ล (search for information)

3. การ์ปร์ะเมินทางเล่อก (evaluation of alternative)

4. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อ (decision marking)

5. พฤติกร์ร์มหลังการ์ซ่ี�อ (post purchase behavior)
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4. สถ�นำก�รณ์ธุิรกิจัก�แฟโรบััสต�� ในำปัจัจุับัันำ

กาแฟี เป็นเคร่์�องด่�มที�มีกลิ�นและ ร์สเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที�ช่�นชอบของคนทั�วิโลกจัำานวินมากมา

ช้านาน ถ้งแม้วิ�า กาแฟีจัะไม�ได้เป็นเคร่์�องด่�มที�มีถิ�นกำาเนิดในปร์ะเทศไทย แต�กาแฟีก็เป็นเคร่์�องด่�มที�คนไทย

ร้้์จัักและบริ์โภคมาเป็นเวิลานานไม�ตำ�ากวิ�า 150 ปีแล้วิ โดยในปร์ะเทศไทยมีการ์ปล้กกาแฟีหลายพันธ์ุ มีการ์

พัฒินาวิิธีการ์นำากาแฟีมาผลิตเป็นเคร่์�องด่�มในลักษณะต�างๆ และมีร์สนิยมการ์บริ์โภคกาแฟีที�มีเอกลักษณ์

เฉิพาะตัวิ เช�น โอเลี�ยง กาแฟีเย็น หร่์อกาแฟีโบร์าณที�ใช้ถุงกาแฟีชง ซ้ี�งแตกต�างไปจัากร์สนิยมของต�างชาติที�

นิยมบริ์โภคกาแฟีกันอย�างแพร์�หลาย อย�างสหรั์ฐอเมริ์กาหร่์อยุโร์ป เป็นต้น

ป้จัจุับันธุร์กิจัร้์านกาแฟีเป็นธุร์กิจั ที�มีอัตร์าการ์ขยายตัวิส้ง ผ้้ปร์ะกอบการ์ขนาดย�อมมีการ์ปรั์บปรุ์ง

ธุร์กิจัของตนเอง ร์วิมทั�งมีผ้้ปร์ะกอบการ์ร์ายใหม�เข้ามาอีกเป็นจัำานวินมาก ถ้งแม้กาแฟีจัะเป็นเคร่์�องด่�มที�มี

จัำาหน�ายและเป็นที�ร้้์จัักในปร์ะเทศไทยมาเป็น เวิลานาน แต�ลักษณะควิามนิยมและพฤติกร์ร์มการ์ด่�มกาแฟี

ของคนไทย จัะมีลักษณะเฉิพาะที�แตกต�างไปจัากชาวิต�างปร์ะเทศ

5. ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

ชนัญญา ศรี์ลลิตา (2551) ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟีสดของผ้้

บริ์โภคในเขตกรุ์งทพมหานคร์ พบวิ�า  ร์ะดับควิามคิดเห็นต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟีโดยร์วิม

อย้�ในร์ะดับมาก โดยเรี์ยงลำาดับค�าเฉิลี�ยนส้งสุดไปหาน้อยสุด ค่อ ร์สชาติของกาแฟี ควิามหลากหลายของ

ชนิดกาแฟี ช่�อเสียงหร่์อยี�ห้อของผลิตภัณฑ์ิ และการ์ให้ส�วินลดแก�สมาชิก  และร์ะดับควิามคิดเห็นต�อป้จัจััย

ทางการ์ตลาด ทั�ง 4 ด้าน โดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก โดยเรี์ยงลำาดับค�าเฉิลี�ยจัากมากไปหาปานหลาง ค่อ 

ด้านร์าคา ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย และด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาดในร์ะดับปานกลาง

ณัฐวัิฒิน์ ช่�นอาร์มณ์ (2551)  ได้ศ้กษาป้จัจััยทางการ์ตลาดที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�อง

ด่�ม กาแฟีสด ของผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์กร์ณีศ้กษาเคร่์�องด่�ม “กาแฟีสด (คอฟีฟ่ีโอ)” พบวิ�า กลุ�ม

ตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศชาย มีอายุ 35 ปีข้�นไป มีการ์ศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์  ร์ายได้เฉิลี�ยนต�อเด่อนอย้�

ร์ะหวิ�าง 10,001 – 20,000 บาท มีควิามถี�ในการ์ด่�ม 6 – 7 ครั์�งต�อสัปดาห์โดย ที�ผ้้บริ์โภคมีพฤติกร์ร์มการ์

รั์บส่�อการ์โฆ่ษณา ปร์ะชาสัมพันธ์ กาแฟีสด “คอฟีฟ่ีโอ” จัากส่�อ โทร์ทัศน์มากที�สุด เพร์าะสามาร์ถเข้าถ้ง

กลุ�มผ้้บริ์โภคโดยตร์งได้ดี และได้รั์บควิามสนใจัส้ง

ณัฐปภัสร์์ ศิร์บุญญะพัฒิน์ (2553) ได้ศ้กษาป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจั

ของผุ้บริ์โภคในการ์ เล่อกใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟี ในศ้นย์การ์ค้าเซ็ีนทรั์ลพลาซี�า เชียงใหม� แอร์์พอร์์ต พบวิ�า ส�วิน

ใหญ�กลุ�มตัวิอย�างเป็นเพศหญิงอายุร์ะหวิ�าง 25-35 ปี มีร์ายได้ต�อเด่อนไม�เกิน 15,000 บาท ร์ะดับการ์ศ้กษา

ส้งสุดร์ะดับปริ์ญญาตรี์ ช�วิงเวิลาที�ใช้บริ์การ์มากที�สุด ค่อ 12.00 น.- 15.00 น. ร์ะยะเวิลาที�ใช้บริ์การ์ต�อครั์�ง 

1-2 ชั�วิโมง โดยมีผ้้ชักชวินให้ไปร้์านกาแฟีในแต�ละครั์�งเป็นเพ่�อนร์�วิมงาน/เพ่�อน จัำานวินผ้้ชับริ์การ์ต�อครั์�ง 2-3 

คน มีค�าใช�จั�ายในการ์ใช้บริ์การ์กาแฟีแต�ละครั์�งโดยเฉิลี�ยนต�อคน 100-200 บาท ปร์ะเภทสินค้าที�บริ์โภคเป็น

ปร์ะจัำา ค่อ ผลิตภัณฑ์ิจัากกาแฟี ส่�อที�ทำาให้ร้้์จัักร้์านกาแฟี ได้แก� ป้ายหน้าร้์าน การ์ส�งเสริ์มการ์ขายที�ชอบ

มากที�สุด ค่อ ชอบการ์ส�งเสริ์มการ์ขายแบบช่�อ 1 แถม 1 และสำาหรั์บควิามร้้์ส้กในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟี ค่อ 

เฉิยๆ 
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วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง การ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิด้านการ์ตลาดกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�ง

ผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิดร์ะนอง การ์วิิจััยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

ปลายป่ด (Close ended Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth Interview) กลุ�มตัวิอย�างที�

ใช้ในการ์วิิจััย ได้แก� ผ้้บริ์โภคเคร่์�องด่�มกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าจัากกลุ�มผ้้ผลิตหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิ

บดโร์บัสต้าในจัังหวัิดร์ะนอง จัำานวิน 250 คน สถิติที�ใช้ในการ์วิิจััย สถิติเชิงพร์ร์ณนา ได้แก� ค�าควิามถี� ค�า

เฉิลี�ย ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และสถิติที�ใช้ในการ์ทดสอบสมมติฐาน ค่อ ค�าสถิติทดสอบไค-สแควิร์์ (Chi-

Square Test)

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ผลการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ พบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุร์ะหวิ�าง 31 - 40 

ปี สถานภาพโสด จับการ์ศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์ มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนอย้�ร์ะหวิ�าง 15,001 - 30,000 บาท 

เห็นวิ�าสภาพเศร์ษฐกิจัและสังคมไทยป้จัจุับันอย้�ในร์ะหวิ�างยำ�าแย� 1) ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าทั�ง 4 ด้าน ได้แก� ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านร์าคา ด้านสถานที�ตั�ง ด้านการ์ส�งเสริ์ม

การ์ตลาด ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก  2) พฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคกาแฟีของกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์บริ์โภค

กาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าจัำาแนกตามเหตุผลที�เข้าใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟี พบวิ�า ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด  3) 

การ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจัของผ้้บริ์โภคกาแฟีจัำาแนกตามการ์เข้าใช้บริ์การ์ในร้์านกาแฟีในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มากที�สุด  4) ป้จัจััยส�วินบุคคลไม�มีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า 

ยกเว้ิน ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนของผ้้บริ์โภคมีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัส

ต้า อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ .05  5) แนวิทางการ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิของกลุ�มกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของ

กลุ�มหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิดร์ะนอง ได้แก� การ์ส�งเสริ์มกิจักร์ร์มเพ่�อแลกเปลี�ยนควิามร้้์ร์ะหวิ�างกัน 

ซ้ี�งจัะช�วิยเพิ�มม้ลค�ากาแฟีคั�วิบดให้โร์งคั�วิกาแฟีในจัังหวัิดร์ะนองมีมาตร์ฐานดียิ�งข้�น

ผลการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ พบวิ�า ผลการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ป้จัจุับันสภาวิะ

ตลาดของธุร์กิจักาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าในจัังหวัิดร์ะนอง ร์สนิยมและพฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า

ในจัังหวัิดร์ะนองเริ์�มเป็นกร์ะแสที�ดีมาก ผลผลิตของเน่�อที�ให้ผลทั�งปร์ะเทศสัดส�วินไม�พอกับควิามต้องการ์

ของผ้้บริ์โภค ควิามต้องการ์ใช้ของเมล็ดกาแฟีของโร์งงานแปร์ร้์ปเพิ�มมากข้�น มีจุัดแข็ง มีร์สชาติดีที�เป็น

เอกลักษณ์ มีควิามพิถีพิถันทุกขั�นตอน ตลอดเวิลา5ปีให้ควิามสำาคัญในเร่์�องของควิามใส�ใจั การ์ใส�ใจักับการ์เต

รี์ยมพ่�นที�ปล้ก การ์ให้นำ�าและการ์ด้แลรั์กษา มีเร่์�องร์าวิ (story) ซ้ี�งเป็นเอกลักษณ์ทำาให้ล้กค้ามีควิามสนใจั จุัด

อ�อน พันธ์ุกาแฟีโร์บัสต้าที�เกษตร์กร์ใช้ ไม�ได้ผ�านการ์คัดเล่อกพันธ์ุ ทำาให้มีผลผลิตมีควิามแปร์ปร์วิน ปริ์มาณ

ผลผลิตไม�สมำ�าเสมอ ศักยภาพการ์ให้ผลผลิตตำ�า พ่�นที�ปล้กกาแฟีโร์บัสต้าลดลงทุกปี ทำาให้ผลผลิตกาแฟีมีไม�

เพียงต�อควิามต้องการ์ของอุตสาหกร์ร์มการ์ผลิตในปร์ะเทศ ตลอดจันพ่�นที�ปล้กส�วินใหญ�อย้�ในพ่�นที�ที�ไม�มี

เอกสาร์สิทธิ� ต้นกาแฟีโร์บัสต้าที�เกษตร์กร์ปล้กส�วินใหญ�มีอายุมากกวิ�า 25 ปี ให้ผลผลิตตำ�า เกษตร์กร์ไม�ให้

ควิามสำาคัญในการ์ตัดแต�งกิ�ง และการ์ตัดฟืี�นต้นกาแฟีเส่�อมโทร์ม
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ต�ร�ง 1 แสดงค�าป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟี 

            คั�วิบดโร์บัสต้าใน จัังหวัิดร์ะนอง (ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด)
ส่วินำประสมท�งก�รตล�ด ก�รรับัร้�ในำก�รตัดสินำใจับัริโภคำก�แฟคัำ�วิบัดโรบััสต��ในำจัังหวัิดระนำอง

ด้านผลิตภัณฑ์ิ Pearson Correlation 1 .541** .510** .493** .430**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 250 250 250 250 250

ด้านร์าคา Pearson Correlation .541** 1 .501** .567** .428**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 250 250 250 250 250

ด้านสถานที�ตั�ง Pearson Correlation .510** .501** 1 .598** .464**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 250 250 250 250 250

ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด Pearson Correlation .493** .567** .598** 1 .516**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 250 250 250 250 250

ร์วิม Pearson Correlation .430** .428** .464** .516** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 250 250 250 250 250

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

การ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง การ์จััดการ์ผลิตภัณฑ์ิด้านการ์ตลาดกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�ง

ผลิตภัณฑ์ิในจัังหวัิดร์ะนอง ผลการ์วิิจััยพบวิ�า

1. ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดผลิตภัณฑ์ิกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์ิ 

จัังหวัิดร์ะนอง จัากกลุ�มปร์ะชาชนที�นิยมการ์บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า ด้านผลิตภัณฑ์ิภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มากที�ค�าเฉิลี�ย  4.11 ด้านร์าคาภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�ค�าเฉิลี�ย 3.89 ด้านสถานที�ตั�งภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มากที�ค�าเฉิลี�ย  4.08 ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาดภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�ค�าเฉิลี�ย 3.87 มีควิามสอดคล้อง

กับ Kotler (1997) กล�าวิวิ�า ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด (Marketing mix) หมายถ้ง เคร่์�องม่อทางการ์ตลาด

ที�สามาร์ถควิบคุมได้ ซ้ี�งกิจัการ์ผสมผสานเคร่์�องม่อเหล�านี�ให้สามาร์ถ ตอบสนองควิามต้องการ์และสร้์าง

ควิามพ้งพอใจัให้แก�กลุ�มล้กค้าเป้าหมาย ส�วินปร์ะสมทาง การ์ตลาดของกิจัการ์ ส�วินปร์ะสมการ์ตลาดแบ�ง

ออกเป็นกลุ�มได้ 4 กลุ�ม ดังที�ร้้์จัักกันวิ�า ค่อ “4Ps” อันได้แก� ผลิตภัณฑ์ิ (Product) ร์าคา (Price) การ์จััด

จัำาหน�าย (Place) และการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย (Promotion) 

2. พฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าในจัังหวัิดร์ะนอง พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีพฤติกร์ร์มการ์

บริ์โภคภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด โดยมีค�าเฉิลี�ย 4.30 
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มีควิามสอดคล้องกับ แนวิคิดด้านพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค (The Concept of Consumer Behavior) 

ในการ์ศ้กษาพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค เพ่�อให้การ์ศ้กษามีควิามเป็นไปได้ชัดเจัน จ้ังมีผ้้พยายามเสนอแนวิคิด (con-

cept) หร่์อแบบจัำาลอง (model) ข้�นหลายร้์ปแบบ ในที�นี�ขอเสนอตามลำาดับกันไปดังต�อไปนี� 

แบบจัำาลองของคอตเลอร์์และอาร์์มสตร์อง (model of consumer behavior by Philip Kotler 

and Gary Armstrong) ฟ่ีลิปคอตเลอร์์เป็นผ้้มีช่�อเสียงทางด้านการ์ตลาดในยุคป้จัจุับันได้กำาหนดแบบจัำาลอง

ของการ์ศ้กษาด้านพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค โดยแบ�งการ์พิจัาร์ณาออกเป็นสิ�งกร์ะตุ้นทางการ์ตลาดและสิ�งกร์ะตุ้น

อ่�น (marketing and other stimuli สิ�งกร์ะตุ้นทางการ์ตลาด ได้แก� ป้จัจััยที�เรี์ยกวิ�าส�วินผสมทางการ์ตลาด 

(marketing mix) ปร์ะกอบด้วิย

ตัวิผลิตภัณฑ์ิ (product) ร์าคา (price) การ์วิางจัำาหน�าย (place) และการ์ส�งเสริ์มการ์จัำาหน�าย 

(promotion) ส�วินป้จัจััยกร์ะตุ้นอ่�นๆ ได้แก� ป้จัจััยด้านเศร์ษฐกิจั (economic) เทคโนโลยี (technological) 

การ์เม่อง (political) และวัิฒินธร์ร์ม (cultural) 

กล�องดำาของผ้้ซ่ี�อ (buyer’s black box) ปร์ะกอบด้วิยลักษณะของผ้้ซ่ี�อ (buyer characteris-

tics) และกร์ะบวินการ์ตัดสินใจัของผ้้ซ่ี�อ (buyer decision process) การ์ตอบสนองของผ้้ซ่ี�อ (buyer re-

sponses) ไม�วิ�าด้านการ์เล่อกผลิตภัณฑ์ิ การ์เล่อกตร์าสินค้า การ์เล่อกผ้้จััดจัำาหน�าย เวิลาที�ซ่ี�อและจัำานวิน

ที�ซ่ี�อ ลักษณะของตัวิแบบนี�เริ์�มจัากการ์พิจัาร์ณาป้จัจััยที�เป็นตัวิกร์ะตุ้น ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิยป้จัจััยทางการ์ตลาด 

ได้แก� ผลิตภัณฑ์ิ ร์าคา การ์วิางจัำาหน�าย และการ์ส�งเสริ์มการ์จัำาหน�าย และป้จัจััยกร์ะตุ้นอ่�นที�แวิดล้อม ได้แก� 

เศร์ษฐกิจั เทคโนโลยี การ์เม่องและวัิฒินธร์ร์ม ป้จัจััยทางการ์ตลาดจัะเป็นตัวิกร์ะตุ้นโดยตร์ง 

3. การ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าในจัังหวัิดร์ะนอง ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก

ที�สุด โดยมีค�าเฉิลี�ย 4.04

สุดาพร์ กุณฑิลบุตร์ (2552) การ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคนับเป็นขั�นตอนสุดท้ายของกร์ะบวินการ์ 

กล�าวิค่อ ผ้้บริ์โภค ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิชนิดใด ยี�ห้อใด ร์าคาเท�าใด เม่�อไร์ และจัำานวินเท�าใด ก็หลังจัากที�ได้

ผ�าน ขั�นตอนกร์ะตุ้นทางการ์ตลาดและอ่�นๆ ผ�านเข้ามาในขั�นของกล�องดำา ผสมผสานกับทัศนคติ และส�งผล 

ไปยังการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ 
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กาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้ามีร์สชาติดีที�เป็นเอกลักษณ์ ร์สชาติที�ดี มีควิามพิถีพิถันทุกขั�นตอน ตลอด

เวิลา5ปีให้ควิามสำาคัญในเร่์�องของควิามใส�ใจั การ์ใส�ใจักับการ์เตรี์ยมพ่�นที�ปล้ก การ์ให้นำ�าและการ์ด้แลรั์กษา 

สอดคล้องกับ อภิญญา ศักยาภินันท์ (2548) ได้ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคเคร่์�องด่�มกาแฟีสดของผ้้บริ์โภค

ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า (1) ผ้้บริ์โภคเคร่์�องด่�มกาแฟีสดในกลุ�มตัวิอย�างนิยมด่�มกาแฟี

สด เพร์าะชอบ ร์สชาติ มักเล่อกด่�มเฉิพาะที�มีตร์าผลิตภัณฑ์ิในปร์ะเทศไทยและเป็นที�ร้้์จััก ช�วิงเวิลาที�ด่�มไม�

แน�นอน ส�วินใหญ�นิยมซ่ี�อตามศ้นย์การ์ค้า และร้์านทั�วิๆ ไป เช�น ร้์านค้าในสถานที�ทำางาน ร้์านค้าในป้�มนำ�ามัน 

(2) ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคข้�นอย้�กับเพศและร์ายได้ ป้จัจััยด้านร์าคาและด้าน

การ์ส�งเสริ์มการ์ตลาดที�ผลต�อพฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคข้�นอย้�กับเพศ อายุและร์ายได้ ป้จัจััยด้านสถานที�ที�มีผลต�อ

พฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคข้�นอย้�กับร์ายได้ (3) ด้านการ์รั์บร้้์ข้อม้ลข�าวิสาร์การ์บริ์โภคเคร่์�องด่�มกาแฟีสด ส�วินใหญ�

รั์บร้้์จัากการ์บอกต�อ และคิดวิ�าการ์บอกต�อมีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อกาแฟีสดมากที�สุด การ์รั์บร้้์ข้อม้ล

ข�าวิสาร์ในการ์บริ์โภคเคร่์�องด่�มกาแฟีสด แตกต�างกันตาม เพศ อายุ และร์ายได้ และพบวิ�าร์ายได้มีผลต�อ

ปร์ะเภทของส่�อที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อกาแฟีสด ในขณะที�เพศและอายุไม�มีผลต�อส่�อที�มีอิทธิพล

ต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อกาแฟีสด

4. ป้จัจััยส�วินบุคคลปร์ะกอบด้วิย เพศ อายุ สถานภาพ การ์ศ้กษา ร์ายได้ และข้อม้ลเกี�ยวิกับร์ะดับ

ควิามสำาคัญในด้านป้จัจััยปร์ะสมทางการ์ตลาดมีควิามสัมพันธ์กับการ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบด

โร์บัสต้าในจัังหวัิดร์ะนอง

มีควิามสอดคล้องกับณัฐวัิฒิน์ ช่�ออาร์มณ์ (2551) ได้ศ้กษาป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผล

ต�อการ์ตัดสินใจัของผุ้บริ์โภคในการ์ เล่อกใช้บริ์การ์ร้์านกาแฟี ในศ้นย์การ์ค้าเซ็ีนทรั์ลพลาซี�า เชียงใหม� แอร์์

พอร์์ต พบวิ�า ส�วินใหญ�กลุ�มตัวิอย�างเป็นเพศหญิงอายุร์ะหวิ�าง 25-35 ปี มีร์ายได้ต�อเด่อนไม�เกิน 15,000 บาท 

ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุดร์ะดับปริ์ญญาตรี์ ช�วิงเวิลาที�ใช้บริ์การ์มากที�สุด ค่อ 12.00 น.- 15.00 น. ร์ะยะเวิลาที�ใช้

บริ์การ์ต�อครั์�ง 1-2 ชั�วิโมง โดยมีผ้้ชักชวินให้ไปร้์านกาแฟีในแต�ละครั์�งเป็นเพ่�อนร์�วิมงาน/เพ่�อน จัำานวินผ้้ชับ

ริ์การ์ต�อครั์�ง 2-3 คน มีค�าใช�จั�ายในการ์ใช้บริ์การ์กาแฟีแต�ละครั์�งโดยเฉิลี�ยนต�อคน 100-200 บาท ปร์ะเภท

สินค้าที�บริ์โภคเป็นปร์ะจัำา ค่อ ผลิตภัณฑ์ิจัากกาแฟี ส่�อที�ทำาให้ร้้์จัักร้์านกาแฟี ได้แก� ป้ายหน้าร้์าน การ์ส�ง

เสริ์มการ์ขายที�ชอบมากที�สุด ค่อ ชอบการ์ส�งเสริ์มการ์ขายแบบช่�อ 1 แถม 1 และสำาหรั์บควิามร้้์ส้กในการ์ใช้

บริ์การ์ร้์านกาแฟี ค่อ เฉิยๆ สรุ์ปได้วิ�า ป้จัจััยส�วินบุคคล ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดมีควิามสัมพันธ์กับ

การ์รั์บร้้์ในการ์ตัดสินใจับริ์โภคกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้าของกลุ�มผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดร์ะนอง 

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

1. ข้อเสนอแนะที�ได้จัากผลการ์วิิจััย 

1) ภาครั์ฐควิร์ช�วิยเหล่อในการ์อนุญาตใช้พ่�นที�ไม�มีเอกสาร์สิทธิ�ให้แก�เกษตร์กร์ นอกจัากจัะ

ช�วิยเพิ�มแร์งจ้ังใจัให้เกษตร์กร์กล้าลงทุนกับการ์สร้์างม้ลค�าเพิ�มแล้วิ ยังช�วิยลดป้ญหาการ์ปล้กข้าวิโพดเลี�ยง

สัตว์ิ ลดการ์เผาตอซัีงและเผาป่า ช�วิยลดป้ญหาหมอกควัินได้ อย�างไร์กตามการ์จััดสร์ร์ที�ดินทำากันแม้จัะเป็น

นโยบาย

แก้ป้ญหาร์ะยะยาวิ แต�ท้ายที�สุดการ์มีที�ดินจัะช�วิยเพิ�มควิามเช่�อมั�นให้กับเกษตร์และเป็นการ์ผลิตที�เพิ�มม้ลค�า

ในร์ะยะยาวิ

https://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%C0%D4%AD%AD%D2  %C8%D1%A1%C2%D2%C0%D4%B9%D1%B9%B7%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2) ส�งเสริ์มกิจักร์ร์มเพ่�อแลกเปลี�ยนควิามร้้์ร์ะหวิ�างกัน อาทิ การ์แข�งปร์ะกวิดการ์คั�วิกาแฟี เช�น 

Thailand National coffee Roasting Championship เน่�องจัากโร์งคั�วิกาแฟีส�วินใหญ�ค�อนข้างมีศักยภาพ 

การ์แลกเปลี�ยนควิามร้้์จัะช�วิยยกร์ะดับโร์งคั�วิกาแฟีให้มีควิามร้้์ด้านมาตร์ฐานยิ�งข้�น ซ้ี�งช�วิยเพิ�มม้ลค�ากาแฟี

คั�วิ 

3) ควิร์จััดทำาการ์ผลิตกาแฟีโร์บัสต้าที�เหมาะสม มีศักยภาพด้านการ์ผลิตในพ่�นที�ที�มีศักยภาพ

ใหม� โดยคำาน้งถ้งสภาพดิน ภ้มิอากาศ ร์ะบบชลปร์ะทาน

4) ข้�นทะเบียน และจััดทำาฐานข้อม้ลเกษตร์กร์ผ้้ปล้กกาแฟีโร์บัสต้า

5) พัฒินาและส�งเสริ์มการ์ใช้ทรั์พยากร์ดินอย�างมีปร์ะสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการ์วิิจััยครั์�งต�อไป 

1) ควิร์สัมภาษณ์ปร์ะชากร์เพิ�มมากข้�น หลากหลายกลุ�ม เพ่�อให้ได้ข้อม้ลที�เพียงพอและสมบ้ร์ณ์

มากยิ�งข้�น

2) ควิร์ทำาการ์ศ้กษาถ้งแนวิโน้มในอนาคตของกาแฟีคั�วิบดโร์บัสต้า

3) ควิร์ศ้กษาเกี�ยวิกับเร่์�องการ์บริ์หาร์ทรั์พยากร์บุคคลการ์ผลิตกาแฟีเพ่�อลดต้นทุนในการ์ผลิต
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  ก�รรับัร้�คุำณภ�พิ และ ก�รรับัร้�ร�คำ�ของเคำร่�องสำ�อ�งเคำ�น์ำเตอร์แบัรนำด์ 

 ท่�ม่ผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู่้�นำชุ่องท�งออนำไลน์ำของผู้้�บัริโภคำชุ่วิงสถ�นำก�รณ์ COVID-19 

ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

Perceived quality and perceived price of cosmetic counter brands affect 

purchase intention. via online channels for consumers during the COVID-19 

situation in Hat Yai District, Songkhla Province
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์ 1) เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามเห็นการ์รั์บร้้์คุณภาพ การ์รั์บร้้์ร์าคา และ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 2) เพ่�อวิิเคร์าะห์อิทธิพลของการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาของ

เคร์่�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ 

COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณด้วิยวิิธีการ์สำาร์วิจัและเก็บร์วิบร์วิม

ข้อม้ล โดยเก็บแบบสอบถามจัากผ้้บริ์โภคที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน 

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาและสมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุค้ณที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 

0.05 เพ่�อทดสอบอิทธิพลร์ะหวิ�างตัวิแปร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง อายุน้อย

กวิ�า 25 ปี มีสถานภาพโสด ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ มีอาชีพเป็นนักเรี์ยน/นักศ้กษา และมีร์ายได้ตำ�ากวิ�า

หร่์อเท�ากับ 20,000 บาท กลุ�มตัวิอย�างให้ร์ะดับควิามคิดเห็นการ์รั์บร้้์คุณภาพในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย 

ด้านการ์รั์บร้้์ร์าคาอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย มีควิามตั�งใจัซ่ี�อในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย ส�วินการ์รั์บร้้์คุณภาพ 

และ การ์รั์บร้้์ร์าคาที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภค

ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า การ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคา

มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ 

COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 

คำำ�สำ�คัำญ : การ์รั์บร้้์คุณภาพ, การ์รั์บร้้์ร์าคา, ควิามตั�งใจัซ่ี�อ, เคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์, 

     ช�องทางออนไลน์
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Abstract

The objectives of this study were 1) to study the level of opinion, perception of  

quality, perception of price, and purchase intention of counter-brand cosmetics through  

online channels of consumers during the COVID-19 situation in Hat Yai District, Songkhla Province.  

2) to analyze the influence of perceived quality and perceived price on cosmetic brand  

counters. It was quantitative research by surveying and collecting data. Questionnaires were 

collected from 385 consumers residing in Hat Yai District, Songkhla Province. To test the  

influence of variables, data was analyzed using descriptive statistics and multiple linear  

regression equations at a statistical significance level of 0.05. The results showed that most of 

the samples were female, aged less than 25 years old, single, bachelor’s degree, as a student 

with a salary of less than or equal to 20,000 baht. The price perception aspect is at the agreed 

level. The overall purchase intention is at the agreed level. The perception of quality and the 

perception of price affect the purchase intention of the brand-counter cosmetics. Through 

online channels for consumers during the COVID-19 situation in Hat Yai District, Songkhla  

Province, it was found that the perception of quality and perception of price affect the  

intention of purchasing cosmetics at the counter brands via online channels for consumers 

during the COVID-19 situation in Hat Yai District, Songkhla Province.

Keywords: perceived quality, perceived price, purchase intention,  

                counter brand cosmetics, online channel
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บัทนำำ�

เคร่์�องสำาอาง เป็นเคร่์�องม่อที�สร้์างข้�นมาเพ่�อเปลี�ยนแปลงร้์ปลักษณะช�วิยให้เกิดควิามสวิยงาม และ 

สร้์างควิามมั�นใจั (สุนัดดา โยมญาติ, 2560) ในการ์พบปะผ้้คนที�ต้องเผชิญหน้าพบเจัอหร่์อเข้าสังคมใน 

แต�ละวัิน โดยเคร่์�องสำาอางสามาร์ถแบ�งออกได้เป็น 2 ปร์ะเภท ค่อ 1.เคร่์�องสำาอางที�เห็นได้ทั�วิไปตามร้์านขายยา  

(Drug Store) 2.เคร่์�องสำาอางที�วิางขายในห้างสร์ร์พสินค้า (Counter Brand) (พิมพ์พิชชา อมาตยกุล, 2562) 

ซ้ี�งเคร่์�องสำาอางที�ถ้กเรี์ยกวิ�าเคาน์เตอร์์แบร์นด์ หมายถ้ง เคร่์�องสำาอาง ที�มีการ์เล่อกใช้วัิตถุดิบที�มีร์าคาส้ง  

ตัวิบร์ร์จุัภัณฑ์ิมักดีไซีน์อย�างหร้์หร์า และมีการ์เช�าพ่�นที�ในห้างสร์ร์พสินค้า เพ่�อตั�งเคาน์เตอร์์ขายเคร่์�องสำาอาง

ของตนเองโดยเฉิพาะ ร์วิมทั�งมีพนักงานให้คำาปร้์กษาด้านควิามงานคอยให้คำาแนะนำาล้กค้า เคร่์�องสำาอาง  

Counter Brand จ้ังมีร์าคาส้งกวิ�าเคร่์�องสำาอางที�ขายตามร้์านขายยา (ธันวิา ธีร์ธร์ร์มธาดา, 2558)

ตลาดเคร่์�องสำาอางในปี 2563 มีการ์ติดลบมากถ้ง 41% เม่�อเทียบกับปี 2562 เน่�องจัากในช�วิงการ์

แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 (COVID-19) รั์ฐบาลมีการ์ออกมาตร์การ์ป้องกันและควิบคุมโร์ค ป่ด

ห้างสร์ร์พสินค้า เว้ินร์ะยะห�างทางสังคม ทำาให้ผ้้บริ์โภคไม�สามาร์ถเดินทางไปซ่ี�อสินค้าในห้างสร์ร์พสินค้า

ได้ จัากผลกร์ะทบดังกล�าวิ กลุ�มเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�ีมีการ์วิางจัำาหน�ายในห้างสร์ร์พสินค้า จ้ัง

หันมาพ้�งช�องทางตลาดซ่ี�อขายสินค้าผ�านเว็ิบไซีต์หร่์อแอพลิเคชั�น (E-Marketplace) เพ่�อขยายตลาดจัาก

พฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภคที�เปลี�ยนไปส้�การ์ซ่ี�อสินค้าออนไลน์มากข้�น ส�งผลให้มีเคร่์�องสำาอางแต�ละร์ะดับ ในช�อง

ทางออนไลน์เพิ�มข้�น ไม�วิ�าจัะเป็นเคร่์�องสำาอางที�เห็นได้ทั�วิไปตามร้์านขายยา(Drug Store) และเคร่์�องสำาอาง

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ ทั�งที�มีจัำาหน�ายอย้�เดิมหร่์อเพิ�งเข้ามาใหม�ในช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 

(COVID-19) นี� ส�งผลให้เกิดการ์แข�งขันทางด้านร์าคาที�รุ์นแร์งข้�นจัากเดิม (มาร์์เก็ตเทียร์์, 2563) 

ซ้ี�งเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ เป็นเคร่์�องสำาอางที�ย้ดถ่อในด้านของคุณภาพ นับเป็นการ์สร้์าง

ภาพลักษณ์ของแบร์นด์ ให้เช่�อมโยงกับภาพลักษณ์ในการ์เข้าสังคมของผ้้บริ์โภค (ธันวิา ธีร์ธร์ร์มธาดา, 2558) 

หากเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ลงแข�งขันในด้านร์าคาด้วิยนั�น จัะส�งผลต�อการ์รั์บร้้์คุณภาพของสินค้า

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ของผ้้บริ์โภคได้ และผ้้ปร์ะกอบการ์ต้องคำาน้งถ้งการ์รั์บร้้์ของผ้้บริ์โภควิ�ารั์บร้้์ร์าคาเคร่์�อง

สำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�ลดลงนั�น มีควิามเหมาะสมกับคุณภาพของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�ผ้้

บริ์โภครั์บร้้์หร่์อไม� โดยร์าคาที�ลดลงนั�นจัะต้องไม�ตำ�าจันเกินไป เม่�อเทียบกับเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์

อ่�นๆ 
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ด้วิยเหตุนี� คณะวิิจััยจ้ังเล่อกที�จัะศ้กษาการ์ร์ับร้้์คุณภาพและการ์ร์ับร้้์ร์าคาของเคร์่�องสำาอาง 

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ใน

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากวิ�าผ้้บริ์โภครั์บร้้์คุณภาพของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์วิ�าเป็น

สินค้าที�มีการ์เล่อกใช้วัิตถุดิบที�มีร์าคาส้ง, ตัวิบร์ร์จุัภัณฑ์ิมีการ์ดีไซีน์ที�หร้์หร์า ร์วิมถ้งช่�อเสียงของแบร์นด์ที�ได้

รั์บการ์ยอมรั์บใน ผ้้บริ์โภคที�ค�อนข้างมีฐานะในสังคม จ้ังทำาให้ร์าคาของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�ผ้้

บริ์โภครั์บร้้์นั�นมีร์าคาที�ส้ง ถ้าหากวิ�าร์าคาของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์มีร์าคาที�ตำ�าหร่์อไม�สมเหตุสมผล

จันเกินไป ก็อาจัส�งผลกร์ะทบทำาให้ผ้้บริ์โภครั์บร้้์คุณภาพของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ในด้านลบ ร์วิม

ทั�งอาจัส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ของผ้้บริ์โภคได้ เพ่�อที�จัะนำาข้อม้ลที�ได้จัากการ์

วิิจััยมาเป็นแนวิทางให้แก�ผ้้ปร์ะกอบการ์ในการ์ปรั์บการ์วิางแผนการ์ดำาเนินงานสำาหรั์บการ์ให้บริ์การ์ช�องทาง

ออนไลน์ได้อย�างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับการ์รั์บร้้์คุณภาพและการ์รั์บร้้์ร์าคาสินค้าของผ้้บริ์โภค

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามเห็นการ์รั์บร้้์คุณภาพ การ์รั์บร้้์ร์าคา และควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์อิทธิพลของการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ 

ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

ผ้้ปร์ะกอบการ์ได้ทร์าบถ้งการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพและร์าคาสินค้า เคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�มี

ผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ ของอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และผ้้ปร์ะกอบการ์สามาร์ถ

นำาผลของงานวิิจััยฉิบับนี�ไปปร์ะยุกต์ใช้เพ่�อเป็นแนวิทางในการ์พัฒินาการ์กำาหนดกลยุทธ์ทางการ์ตลาดไม�

วิ�าจัะด้านกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ิ, กลยุทธ์ทางด้านร์าคา, กลยุทธ์ในด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายโดยการ์

พัฒินาการ์ตลาดออนไลน์ในสินค้ากลุ�มเคร่์�องสำาอางให้มีปร์ะสิทธิภาพมากยิ�งข้�น, และกลยุทธ์ในด้านการ์ส�ง

เสริ์มทางการ์ตลาด อันจัะนำาไปส้�การ์พัฒินาที�ส�งผลถ้งควิามพ้งพอใจัของล้กค้า

ทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รรับัร้�คุำณภ�พิสินำคำ��

Aaker (1996) กล�าวิวิ�า การ์รั์บร้้์คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการ์รั์บร้้์คุณภาพโดยร์วิมของ 

ผ้้บริ์โภคที�มีต�อสินค้า และ บริ์การ์ ซ้ี�งการ์รั์บร้้์คุณภาพจัะทำาให้เกิดควิามสำาเร็์จั ทางด้านการ์เงิน กลยุทธ์ของ 

ธุร์กิจัร์วิมถ้งด้านอ่�น ๆ ของตร์าสินค้า ในการ์สร้์างการ์รั์บร้้์ถ้งคุณภาพของผ้้บริ์โภคข้�นมา ต้องทำาควิามเข้าใจั

เกี�ยวิกับคำาวิ�า “คุณค�า” ให้ถ้กต้องเสียก�อน และ ควิร์จัะทร์าบถ้งผ้้บริ์โภคในแต�ละกลุ�ม (Segment) ในแต�ละ

วัิฒินธร์ร์มเป็นอย�างไร์ จ้ังจัะสร้์างคุณภาพของสินค้าท�ี�ดี และ นำาไปส้�ทัศนคติที�ดีของผ้้บริ์โภคได้
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Kotler และคณะ (2017) กล�าวิวิ�า คุณภาพที�รั์บร้้์เป็นสิ�งที�สามาร์ถวัิดได้แต�ไม�สามาร์ถจัับต้องได้ 

คุณภาพของสินค้าเป็นหน้�งในเคร่์�องม่อการ์วิางตำาแหน�งทางการ์ตลาดที�สำาคัญ คุณภาพที�มีปร์ะสิทธิภาพของ

สินค้ามีควิามเช่�อมโยงกับคุณค�า และ ควิามพ้งพอใจัซ้ี�งเกี�ยวิข้องกับ คุณลักษณะของสินค้าที�สามาร์ถส�งผล 

กร์ะทบโดยตร์ง กับ ควิามต้องการ์ของล้กค้า

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รรับัร้�ด��นำร�คำ�

Lee และคณะ (2007, อ้างถ้งใน ภรั์ณยา เปร์มสวัิสดิ�, 2562, น.14) กล�าวิวิ�า คุณค�าด้านร์าคา 

เป็นร้์ปแบบหน้�งของม้ลค�าการ์รั์บร้้์ที�วัิด ในแง�ของผลปร์ะโยชน์ที�เป็นตัวิเงิน และ ค�าใช้จั�ายที�เกี�ยวิของกับการ์

ซ่ี�อ หร่์อ ใช้สินค้าและบริ์การ์ ปร์ะโยชน์ด้านร์าคาถ่อได้วิ�า เป็นการ์รั์กษาการ์รั์บร้้์ด้านร์าคาที�เป็นตัวิเงิน จัาก

การ์ลดร์าคา เม่�อเกิดการ์ซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์ ในขณะที�ต้นทุนด้านตัวิเงินถ่อวิ�าเป็นการ์เสียสละชนิดหน้�ง ค่อ 

ค�าใช้จั�ายทั�งหมดที�ผ้้บริ์โภค จัะต้องแบกรั์บในการ์แลกเปลี�ยน สำาหรั์บการ์ซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์ เม่�อปร์ะโยชน์

ที�เป็นตัวิเงินมาจัากสินค้าหร่์อบริ์การ์ส้งกวิ�าต้นทุนที�เป็นตัวิเงิน จัะทำาให้คุณค�าที�รั์บร้้์ด้านร์าคาอย้�ในร์ะดับส้ง 

และ เม่�อค�าใช้จั�ายที�เป็นตัวิเงินส้งกวิ�าปร์ะโยชน์ที�ได้รั์บจัากสินค้าหร่์อบริ์การ์จ้ังทำาให้คุณค�าที�รั์บร้้์ด้านร์าคา

อย้�ในร์ะดับที�ตำ�า

Matzler และคณะ (2006) กล�าวิวิ�า ร์าคา หร่์อค�าบริ์การ์ เป็นสิ�งแร์กที�ล้กค้า หร่์อ ผ้้รั์บบริ์การ์ถ่อวิ�า

เป็นต้นทุน เม่�อตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า ร์าคากับควิามตั�งใจัซ่ี�อ มีควิามสัมพันธ์กันในเชิงลบ แต�พบวิ�า กลุ�มล้กค้า

ที�นิยมรั์บบริ์การ์ หร่์อซ่ี�อสินค้าจัากตร์าผลิตภัณฑ์ิที�มีช่�อเสียงหร่์อบริ์การ์ที�มีควิามสำาคัญ ต�อควิามต้องการ์ 

ร์าคาจัะมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับคุณค�าที�รั์บร้้์ และ มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกต�อสถานภาพ ทางเศร์ษฐกิจั 

และ สังคมล้กค้าที�มีฐานะทางเศร์ษฐกิจั หร่์อ ร์ะดับร์ายได้ และ ค�าใช้จั�ายในคร์อบครั์วิต�างกัน จัะมีร์ะดับการ์

รั์บร้้์ร์าคาที�ต�างกัน

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ

Mason (2005) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อ (Purchase intention) หมายถ้ง เคร่์�องม่อวัิดควิามต้องการ์

ของผ้้บริ์โภคต�อตร์าสินค้านั�น ๆ  โดยเกิดจัากการ์ปร์ะเมินผลทางควิามร้้์ส้ก ควิามเช่�อ ของผ้้บริ์โภค ผ�านข้อม้ล

ที�ได้รั์บร้้์จัากปร์ะสบการ์ณ์จัริ์งจันทำาให้เกิดการ์ปร์ะมวิลผล และ แสดงออกด้วิยพฤติกร์ร์มที�ตามมา

Kim และ James (2016) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อมีอิทธิพลมาจัากทัศนคติที�ผ้้บริ์โภคมีต�อผ้้ผลิต ดัง

นั�นตร์าสินค้าชั�นนำา ควิร์รั์กษาภาพลักษณ์ และ ควิามภักดีในตร์าสินค้าของผ้้บริ์โภคไว้ิ เน่�องจัากเป็นกลยุทธ์

เพ่�อเพิ�มม้ลค�าทางการ์ตลาดของผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอาง นอกจัากนี� การ์รั์บร้้์และการ์ตร์ะหนักจัะทำาให้ผ้้

บริ์โภคมีพฤติกร์ร์ม และแนวิโน้มที�จัะเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อมากข้�น อีกทั�งในเร่์�องของอิทธิพลทางสังคมยังช�วิย

เสริ์มบทบาทในเร่์�องของการ์ก�อให้เกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคอีกด้วิย 
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ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง 

ชมพักตร์์ ชมทรั์พย์จัำาเริ์ญ (2563) ได้ศ้กษาทัศนคติตร์าสินค้าร์ะดับโลก และ การ์รั์บร้้์คุณภาพที�มี

อิทธิพลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเวิชสำาอางของชาวิไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็น

เพศหญิง มีอายุ 35-40 ปี มีร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ มีอาชีพเป็นพนักงาน/ล้กจ้ัางบริ์ษัทเอกชน ร์ายได้ต�อ

เด่อน มากกวิ�า 30,000 บาทข้�นไป ผลวิิจััยพฤติกร์ร์มพบวิ�าซ่ี�อสินค้าเกี�ยวิกับเวิชสำาอางที�มีตร์าสินค้าร์ะดับ

โลก 1-2 ต�อเด่อน ในร์ะยะเวิลา 1 ปี ซ่ี�อสินค้าเกี�ยวิกับเวิชสำาอางที�มีตร์าสินค้าร์ะดับโลกจัำานวิน 2-3 ชิ�นต�อ

ครั์�งในการ์ซ่ี�อสินค้าเกี�ยวิกับเวิชสำาอางที�มีตร์าสินค้าร์ะดับโลกในแต�ละครั์�งเป็นเงิน 500-1000 บาท ส�วินการ์

ทดลองสมมติฐานพบวิ�า ทัศนคติส�งผลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเวิชสำาอางของชาวิไทย ตร์าสินค้าร์ะดับโลก ส�ง

ผลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเวิชสำาอางของชาวิไทย ด้านการ์รั์บร้้์คุณภาพส�งผลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเวิชสำาอาง

ของชาวิไทย อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ณัชชา ดวิงพลอย(2563) ได้ศ้กษาการ์รั์บร้้์ของผ้้บริ์โภคที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าเคร่์�องสำาอาง

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ BSC ในห้างสร์ร์พสินค้าในเขตกรุ์งเทพมหานคร์และปริ์มณฑิล ใช้วิิธีการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ 

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์ศ้กษาค่อแบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ค่อ ควิามถี� ร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยง

เบนมาตร์ฐาน การ์ทดสอบสมมติฐานและการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยเชิงพหุ ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาพบวิ�าด้านการ์รั์บร้้์ 

คุณภาพสินค้า และ การ์รั์บร้้์ร์าคา ของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์ และ ปริ์มณฑิล มีผลต�อควิามตั�งใจั 

ซ่ี�อซีำ�าเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ แต�การ์รั์บร้้์คุณภาพการ์บริ์การ์ ไม�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าเคร่์�อง

สำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์

กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย
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วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์วิิจััยครั์�งนี� เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิิธีวิิจััยเชิงสำาร์วิจั  

(Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลผ�านช�องทางออนไลน์ จัาก

ปร์ะชากร์ที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และไม�เคยซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�าน

ช�องทางออนไลน์ เน่�องจัากไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์ง จ้ังใช้ส้ตร์การ์คำานวิณขนาดกลุ�มตัวิอย�างของ 

Cochran จัะได้กลุ�มตัวิอย�างที�เหมาะสมในการ์ศ้กษาค่อ 385 ตัวิอย�าง ซ้ี�งมีการ์ใช้วิิธีการ์สุ�มกลุ�มตัวิอย�าง

แบบไม�ทร์าบควิามน�าจัะเป็น จ้ังใช้การ์สุ�มตัวิอย�างแบบสะดวิก (Convenience Sampling)

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ค่อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ้ี�งผ้้วิิจััยสร้์างข้�นจัากแนวิคิด 

ทฤษฎี จัากเอกสาร์ และ งานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง โดยกำาหนดปร์ะเด็น และ สาร์ะสำาคัญของแบบสอบถามให้เป็น

ไปตามกร์อบแนวิคิดการ์วิิจััย โดยแบ�งข้อคำาถามออกเป็น 4 ส�วิน ดังนี� 

ส�วินที� 1 ข้อม้ลส�วินบุคคลของผ้้ตอบ เป็นข้อคำาถามเกี�ยวิกับคุณลักษณะทั�วิไปของผ้้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก� เพศ อายุ สถานภาพ ร์ะดับการ์ศ้กษา ร์ายได้ต�อเด่อน อาชีพ แบบเล่อกตอบคำาตอบเดียวิ  

(Multiple Choice) โดยเล่อกจัากกลุ�มตัวิอย�างที�ผ�านคำาถามคัดกร์อง 

ส�วินที� 2 แบบสอบถามการ์รั์บร้้์คุณภาพของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ เป็นลักษณะคำาถาม 

ปลายป่ด ร์วิมจัำานวิน 5 ข้อ โดยใช้แบบมาตร์วัิดแบบปร์ะมาณค�า (Rating Scale) จัะมีเกณฑ์ิในการ์ให้

คะแนน 5 ร์ะดับ ดังนี� ร์ะดับคะแนน 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ร์ะดับคะแนน 4 หมายถ้ง เห็นด้วิย ร์ะดับ

คะแนน 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ ร์ะดับคะแนน 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย ร์ะดับคะแนน 1 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิยอย�าง

ยิ�ง โดยปรั์บปรุ์งคำาถามจัากงานวิิจััยของ บวิร์ วิิวัิฒิน์แดงสี (2558)

ส�วินที� 3 แบบสอบถามการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ เป็น

ลักษณะคำาถามปลายป่ด ร์วิมจัำานวิน 4 ข้อ โดยใช้แบบมาตร์วัิดแบบปร์ะมาณค�า (Rating Scale) จัะมีเกณฑ์ิ

ในการ์ให้คะแนน 5 ร์ะดับ ดังนี� ร์ะดับคะแนน 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ร์ะดับคะแนน 4 หมายถ้ง เห็น

ด้วิย ร์ะดับคะแนน 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ ร์ะดับคะแนน 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย ร์ะดับคะแนน 1 หมายถ้ง ไม�เห็น

ด้วิยอย�างยิ�ง โดยปรั์บปรุ์งคำาถามจัากงานวิิจััยของ บวิร์ วิิวัิฒิน์แดงสี (2558)

ส�วินที� 4 แบบสอบถามควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ เป็น

ลักษณะคำาถามปลายป่ด ร์วิมจัำานวิน 5 ข้อ โดยใช้แบบมาตร์วัิดแบบปร์ะมาณค�า (Rating Scale) จัะมีเกณฑ์ิ

ในการ์ให้คะแนน 5 ร์ะดับ ดังนี� ร์ะดับคะแนน 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ร์ะดับคะแนน 4 หมายถ้ง เห็น

ด้วิย ร์ะดับคะแนน 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ ร์ะดับคะแนน 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย ร์ะดับคะแนน 1 หมายถ้ง ไม�เห็น

ด้วิยอย�างยิ�ง  โดยปรั์บปรุ์งคำาถามจัากงานวิิจััยของ ธัชนันท์ ศีลพิพัฒิน์ (2560)

แบบสอบถามมีการ์ทำาการ์ทดสอบ (Pre-test) ควิามเที�ยง (Validity) และ ควิามตร์ง  

(Reliability) กับกลุ�มปร์ะชากร์ที�มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกลุ�มตัวิอย�าง จัำานวิน 30 ตัวิอย�าง โดยวิิธีการ์

คำานวิณหาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient:  coefficient) โดย

ใช้โปร์แกร์มสถิติสำาเร็์จัร้์ป จัากการ์พิจัาร์ณาค�าดังกล�าวิพบวิ�ามีค�าอย้�ที� 0.838 ซ้ี�งมีค�ามากกวิ�า 0.7 แสดงวิ�า

แบบสอบถามนี�มีควิามเช่�อมั�นในร์ะดับที�ยอมรั์บได้
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การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) การ์ศ้กษาวิิจััยนี� จัะใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาใน

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ได้แก� ค�าเฉิลี�ย ควิามถี� ร้์อยละ และ ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ในการ์อธิบายข้อม้ล ด้าน

ปร์ะชากร์ของกลุ�มตัวิอย�าง ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย เพศ อายุ สถานภาพ ร์ะดับการ์ศ้กษา ร์ายได้ต�อเด่อน และ อาชีพ

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การ์ศ้กษาวิิจััยนี� ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่�อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะ และ ตัวิแปร์ตาม ซ้ี�งสถิติเชิงอนุมานที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อ การ์วิิเคร์าะห์

สมการ์ถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ข�อม้ลทั�วิไปของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

จัากการ์วิิจััยพบวิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง (76.1%) อายุน้อยกวิ�า25 ปี (48.1%) 

สถานภาพโสด (78.2%) ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ (85.7%) มีร์ายได้ตำ�ากวิ�าหร่์อเท�ากับ 20,000 บาท 

(71.2%) และ อาชีพนิสิต/นักศ้กษา (45.2%) 

ต�ร�งท่� 1: แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของการ์รั์บร้้์คุณภาพเคร่์�องสำาอาง 

     เคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ�  

     จัังหวัิดสงขลา
ก�รรับัร้�คุำณภ�พิ S�D� ระดับัคำวิ�มคิำด

เห็นำ

1. ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีคุณภาพดี 4.28 0.613 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

2. ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีคุณภาพเหน่อกวิ�าผลิตภัณฑ์ิ 

เคร่์�องสำาอางทั�วิไปที�ขายตามร้์านขายยา

4.32 0.857 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

3. ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามโดดเด�น 4.00 0.665 เห็นด้วิย

4. ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามน�าเช่�อถ่อมายาวินาน 3.94 0.792 เห็นด้วิย

รวิม 4.14 0.516 เห็นำด�วิย

จัากตาร์างที� 1 กลุ�มตัวิอย�างให้ร์ะดับควิามคิดเห็นด้านการ์รั์บร้้์คุณภาพเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์

แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับเห็นด้วิย (4.14) โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านการ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�าน

ช�องทางออนไลน์มีคุณภาพเหน่อกวิ�าผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางทั�วิไปที�ขายตามร้์านขายยาส้งสุด (4.32) ร์อง

ลงมาค่อการ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีคุณภาพดี (4.28) 

การ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามโดดเด�น (4.00) และ 

การ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามน�าเช่�อถ่อมายาวินาน 

(3.94) ตามลำาดับ
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ต�ร�งท่� 2: แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และ ร์ะดับควิามคิดเห็นของการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอาง 

    เคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� 

    จัังหวัิดสงขลา
ก�รรับัร้�ร�คำ� S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีร์าคาที�สมเหตุสมผล 4.17 0.643 เห็นด้วิย

2. ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามคุ้มค�ากับเงินที�จั�ายไป 4.19 0.697 เห็นด้วิย

3. ร์าคาผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์เป็นไป 

ตามสภาวิะเศร์ษฐกิจัในป้จัจุับัน

3.54 0.829 เห็นด้วิย

รวิม 3.96 0.576 เห็นำด�วิย

จัากตาร์างที� 2 กลุ�มตัวิอย�างให้ร์ะดับควิามคิดเห็นด้านการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์

ผ�านช�องทางออนไลน ์ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็น

ด้วิย (3.96) โดยมีค�าเฉิลี�ยด้านการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามคุ้มค�า

กับเงินที�จั�ายไปส้งสุด (4.19) ร์องลงมาค่อการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ 

มีร์าคาที�สมเหตุสมผล (4.17) และ การ์รั์บร้้์ร์าคาผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทาง

ออนไลน์เป็นไปตามสภาวิะเศร์ษฐกิจัในป้จัจุับัน (3.54) ตามลำาดับ

ต�ร�งท่� 3: แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และ ร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง 

     เคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� 

     จัังหวัิดสงขลา
คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ S�D� ระดับัคำวิ�มคิำด

เห็นำ

1. เต็มใจัที�จัะจั�ายมากข้�นเพ่�อซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ 4.14 0.731 เห็นด้วิย

2. เต็มใจัที�จัะจั�ายค�าใช้จั�ายในส�วินของค�าขนส�งเพิ�มเติมเพ่�อซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์

แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์

3.91 0.869 เห็นด้วิย

3. ตั�งใจัที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ในอนาคต 4.07 0.740 เห็นด้วิย

4. แทนที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางทั�วิไปที�ขายตามร้์านขายยา ต้องการ์ที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง

เคาน์เตอร์์ แบร์นด์เพ่�อใช้เป็นร์ะยะเวิลานาน

4.24 0.829 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

5. จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ 3.85 0.707 เห็นด้วิย

รวิม 4.00 0.548 เห็นำด�วิย

จัากตาร์างที� 3 กลุ�มตัวิอย�างให้ร์ะดับควิามคิดเห็นด้านควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์

ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิมอย้�ใน

ร์ะดับเห็นด้วิย (4.00) โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับแทนที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางทั�วิไปที�ขายตามร้์านขายยา ต้องการ์ที�

จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์ แบร์นด์เพ่�อใช้เป็นร์ะยะเวิลานานส้งสุด (4.24) ร์องลงมาค่อเต็มใจัที�จัะจั�ายมาก

ข้�นเพ่�อซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ (4.14) ตั�งใจัที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์

แบร์นด์ในอนาคต (4.07) เต็มใจัที�จัะจั�ายค�าใช้จั�ายในส�วินของค�าขนส�งเพิ�มเติมเพ่�อซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์

แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ (3.91) และจัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ (3.85) 

ตามลำาดับ
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ต�ร�งท่� 4: การ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาที�มีผลต�อการ์รั์บร้้์เคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�มีผลต�อ 

     ควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ�  

     จัังหวัิดสงขลา โดยการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
ตัวิแปร คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ

B SE Beta t Sig

ค�าคงที� 0.175 0.086 2.044 0.042

ด้านคุณภาพ 0.172 0.025 0.162 6.993 0.000

ด้านร์าคา 0.784 0.022 0.825 35.560 0.000

*SIG ≤ 0.05 R = 0.870 R2= 0.757 ADJUST R = 0.869 SE = 0.198

จัากตาร์างที� 4 แสดงผลการ์ทดสอบการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์

แบร์นด์ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regres-

sion) พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานาย (Coefficient of determination or R2) เท�ากับ 0.757 หร่์อ 

ร้์อยละ 75.7 แสดงถ้งตัวิแปร์การ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ด้านร์าคา สามาร์ถอธิบายควิามแปร์ปร์วิน

ในตัวิแปร์ควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา โดยมีด้านการ์รั์บร้้์ด้านคุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ด้านร์าคา มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา อย�างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที� 0.05 โดยสามาร์ถเขียนสมการ์พยากร์ณ์ได้ดังนี�

สมการ์พยากร์ณ์การ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�มีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ ช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

กำาหนดให้ X1 = ด้านคุณภาพ X2 = ด้านร์าคา

Y ควิามตั�งใจัซ่ี�อ = 0.175 + 0.172 X1 + 0.784 X2
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ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

จัากการ์วิิจััยเร่์�องการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์ร์ับร้้์ร์าคาของเคร์่�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�มีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา สามาร์ถสรุ์ปปร์ะเด็นสำาคัญมาอภิปร์ายได้ดังนี� ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศ

หญิง (76.1%) อายุน้อยกวิ�า25 ปี (48.1%) สถานภาพโสด (78.2%) ร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ (85.7%) มี

ร์ายได้ตำ�ากวิ�าหร่์อเท�ากับ 20,000 บาท (71.2%) และ อาชีพนิสิต/นักศ้กษา (45.2%) 

ผลการ์ศ้กษาการ์ร์ับร้้์คุณภาพเคร์่�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิง

สถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็น

ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย ได้แก� ด้านการ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�าน

ช�องทางออนไลน์มีคุณภาพเหน่อกวิ�าผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางทั�วิไปที�ขายตามร้์านขายยาส้งสุด การ์รั์บร้้์คุณ

ภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีคุณภาพดี การ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิ

เคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามโดดเด�น และ การ์รั์บร้้์คุณภาพผลิตภัณฑ์ิเคร่์�อง

สำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิามน�าเช่�อถ่อมายาวินาน ตามลำาดับ

ผลการ์ศ้กษาการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิง

สถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็น

ในร์ะดับเห็นด้วิยทุกข้อ ได้แก� ด้านการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มีควิาม

คุ้มค�ากับเงินที�จั�ายไปส้งสุด ร์องลงมาค่อการ์รั์บร้้์ร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์มี

ร์าคาที�สมเหตุสมผล และ การ์รั์บร้้์ร์าคาผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์เป็น

ไปตามสภาวิะเศร์ษฐกิจัในป้จัจุับัน ตามลำาดับ

ผลการ์ศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิง

สถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิด

เห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย ได้แก� แทนที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางทั�วิไปที�ขายตามร้์านขายยา ต้องการ์ที�

จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์ แบร์นด์เพ่�อใช้เป็นร์ะยะเวิลานาน เต็มใจัที�จัะจั�ายมากข้�นเพ่�อซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง

เคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ ตั�งใจัที�จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ในอนาคต เต็มใจัที�จัะ

จั�ายค�าใช้จั�ายในส�วินของค�าขนส�งเพิ�มเติมเพ่�อซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ และ 

จัะซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ ตามลำาดับ

การ์รั์บร้้์คุณภาพ ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของ

ผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า การ์รั์บร้้์คุณภาพมีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา สอดคล้องกับงานวิิจััยของชมพักตร์์ ชมทรั์พย์จัำาเริ์ญ (2563) ได้ศ้กษาเร่์�อง 

“ทัศนคติตร์าสินค้าร์ะดับโลกและการ์รั์บร้้์คุณภาพที�มีอิทธิพลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเวิชสำาอางของชาวิไทย” 

พบวิ�า ด้านการ์รั์บร้้์คุณภาพส�งผลต�อการ์ตั�งใจัซ่ี�อสินค้าเวิชสำาอางของชาวิไทย อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�

ร์ะดับ 0.05
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การ์รั์บร้้์ร์าคา ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้

บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า การ์รั์บร้้์ร์าคามีผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า การ์รั์บร้้์ร์าคามีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ผ�านช�อง

ทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา สอดคล้องกับงาน

วิิจััยของณัชชา ดวิงพลอย (2563) ได้ศ้กษาเร่์�อง “การ์รั์บร้้์ของผ้้บริ์โภคที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าเคร่์�องสำา

อางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ BSC ในห้างสร์ร์พสินค้าในเขตกรุ์งเทพมหานคร์และปริ์มณฑิล” พบวิ�า การ์รั์บร้้์ร์าคา

ของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์ และ ปริ์มณฑิล มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ 

อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามเห็นการ์รั์บร้้์คุณภาพ การ์รั์บร้้์ร์าคา และ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และ เพ่�อวิิเคร์าะห์อิทธิพลของการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาของ

เคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ 

COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยกลุ�มตัวิอย�าง ค่อ ผ้้บริ์โภคที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา จัำานวิน 385 คน ผ�านการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลแบบสอบถาม วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา ได้แก�  

ค�าเฉิลี�ย ควิามถี� ร้์อยละ และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่�อทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์

อิสร์ะและตัวิแปร์ตามสมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

ผลการ์วิิจััยพบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง อายุน้อยกวิ�า 25 ปี มีสถานภาพโสด ร์ะดับ

การ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์ มีอาชีพเป็นนิสิต/นักศ้กษา และมีร์ายได้ตำ�ากวิ�าหร่์อเท�ากับ 20,000 บาท จัากการ์

วิิเคร์าะห์การ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ 

ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�ม

ตัวิอย�างให้ร์ะดับควิามคิดเห็นการ์รั์บร้้์คุณภาพในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย ด้านการ์รั์บร้้์ร์าคาอย้�ในร์ะดับ

เห็นด้วิย มีควิามตั�งใจัซ่ี�อในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย ส�วินการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคาที�มีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�าการ์รั์บร้้์คุณภาพ และ การ์รั์บร้้์ร์าคามีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อเคร่์�อง

สำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ ผ�านช�องทางออนไลน์ของผ้้บริ์โภคช�วิงสถานการ์ณ์ COVID-19 ในอำาเภอหาดใหญ�  

จัังหวัิดสงขลา ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 
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ข�อเสนำอแนำะ 

ข�อเสนำอแนำะสำ�หรับัผู้้�ประกอบัก�ร

1. ในด้านของคุณภาพ ผ้้ปร์ะกอบการ์ควิร์ให้ควิามสนใจัในเร่์�องของการ์บริ์หาร์ช�องทางการ์จััด

จัำาหน�ายทางออนไลน์อย�างไร์ที�ทำาให้ผ้้บริ์โภคสามาร์ถรั์บร้้์คุณภาพของเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ให้ได้ 

เน่�องจัากวิ�าผ้้บริ์โภคไม�สามาร์ถสัมผัสหร่์อทดลองผลิตภัณฑ์ิได้เหม่อนช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายทางหน้าร้์าน 

ดังนั�นในช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายทางออนไลน์ ผ้้ปร์ะกอบการ์ควิร์มีการ์เพิ�มข้อม้ลเกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิมากข้�น 

ไม�วิ�าจัะเป็นเร่์�องของคุณสมบัติ การ์รั์บปร์ะกันสินค้า ตลอดจันควิร์เพิ�มการ์รี์วิิวิผลิตภัณฑ์ิจัากผ้้บริ์โภคที�ได้

ใช้ผลิตภัณฑ์ินั�นจัริ์งๆ และอาจัสอดแทร์กเน่�อหาการ์รี์วิิวิผลิตภัณฑ์ิจัากผ้้มีอิทธิพลบนสังคมออนไลน์ร์�วิมด้วิย

2. ในด้านของร์าคา ผ้้ปร์ะกอบการ์ควิร์ให้ควิามสนใจัในเร่์�องของการ์ปรั์บเปลี�ยนเง่�อนไขที�เกี�ยวิข้อง

กับร์าคาเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ให้มีควิามเหมาะสมกับสภาพเศร์ษฐกิจั การ์กำาหนดร์าคาของเคร่์�อง

สำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์ที�ควิามเหมาะสมเม่�อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ เทียบกับค้�แข�งในตลาดที�ใกล้

เคียงกันเพ่�อให้ผ้้บริ์โภคร้้์ส้กถ้งควิามคุ้มค�าในการ์ซ่ี�อเคร่์�องสำาอางเคาน์เตอร์์แบร์นด์
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด

ใน การ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา เพ่�อศ้กษา

ร์ะดับ ควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของ

ผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา และเพ่�อวิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างตัวิแปร์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสม

ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร์้านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก 

(Facebook Live) ของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา โดยกลุ�มตัวิอย�าง ค่อ ผ้้บริ์โภคที�อาศัยอย้�ในจัังหวัิดสงขลา 

จัำานวิน 385 คน ผ�านการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลแบบสอบถาม วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา ได้แก�  

ค�าเฉิลี�ย ค�าควิามถี� ค�าร้์อยละ ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่�อทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์

อิสร์ะและตัวิแปร์ตามด้วิยการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยพหุค้ณ (Multiple Regression Analysis) อย�างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี สถานภาพโสด อาชีพ

นักเรี์ยน/นักศ้กษา ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000 - 20,000 บาท และผลการ์ทดสอบสมมติฐาน พบวิ�า ควิาม

พ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด ได้แก� ด้านร์าคา ด้านช�องทางจััดจัำาหน�าย ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์

ตลาด และด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร้์านเดิม

ที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา ส�วินควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสม

ทางการ์ตลาด ได้แก� ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านกร์ะบวินการ์ และด้านบุคลากร์ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อ
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ซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา สามาร์ถนำาข้อม้ลที�ได้จัาก

การ์ศ้กษาควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอด

สดบนเฟีซีบุ๊กไปปรั์บใช้ เป็นแนวิทางในการ์ออกแบบการ์ทำากิจักร์ร์มผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กได้อย�าง

มีปร์ะสิทธิภาพและสร้์างควิามพ้งพอใจัให้แก�ผ้้บริ์โภค สร้์างฐานล้กค้าและร์ายได้ที�ยั�งย่นของธุร์กิจัในร์ะยะ

ยาวิ

คำำ�สำ�คัำญ : ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด, ควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อซีำ�า, เส่�อผ้า, 

     การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก, สงขลา

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the level of the satisfaction on the  

marketing mix factors in purchasing clothes from stores sold through Facebook Live of 

consumers in Songkhla province. To study the opinion level of consumers’ intentions to  

repurchase clothes from the same shop sold via Facebook Live in Songkhla Province and   

to study the relationship between the Satisfaction on Marketing Mix 7Ps of the customer’s  

purchase clothes influencing the customer’s intention to repurchase clothes from the same 

shop through Facebook live, Songkhla Province. The sample group is people who live 

in Songkhla, with 385 samples by the questionnaire method. Data were analyzed using  

descriptive statistics such as Mean, Frequency, Percentage, Standard Deviation. and using  

inferential statistics to test the influence of independent variables and variables followed 

by multiple regression with a statistically significant level of 0.05

The results most of the sample group is females, ages range from 20 to 30, single, 

education level is a bachelor’s degree, whose average monthly income is 10,000 to 20,000 

Baht. The results revealed hypothesis testing found the satisfaction on marketing mix 7Ps of 

the customer’s purchase clothes sold on Facebook live include Price, Place, Promotion and 

Physical evidence and Presentation have influenced the customer’s intention to repurchase 

clothes from the same shop sold on Facebook live, Songkhla Province. Part of the satisfaction 

on marketing mix 7Ps of the customer’s purchase buying clothes sold on Facebook includes 

Product, Process, and People have not influenced the customer’s intention to repurchase 

clothes from the same shop sold on Facebook live, Songkhla Province. Clothing business  

entrepreneurs who sold clothes through Facebook live can take suggestions from this research 

result as a guideline to effectively design Facebook live ‘s activities and well satisfy their  

customers. As a result, the business can retain their regular customers and lead to sustaining 

their business in the long run.

Keywords: The satisfaction on marketing mix 7Ps, Repurchase intention, Clothes, 

       Facebook Live, Songkhla
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บัทนำำ�

ป้จัจุับัน “อินเทอร์์เน็ต” ได้เป็นส�วินหน้�งในชีวิิตปร์ะจัำาวัินของผ้้คนจัำานวินมาก เช�น ด้านการ์ศ้กษา  

การ์ติดต�อส่�อสาร์ การ์ทำาธุร์กร์ร์ม การ์ซ่ี�อขายสินค้า (โชคชัย บุณยะกลัมพ, 2564) สังเกตได้จัากข้อม้ลสถิติ 

การ์ใช้อินเทอร์์เน็ตของคนไทยในปี 2563 พบวิ�าคนไทยใช้อินเทอร์์เน็ต เฉิลี�ยวัินละ 11 ชั�วิโมง 25 นาที เพิ�ม

ข้�นจัากปี 2562 ถ้ง 1 ชั�วิโมง 3 นาที โดยจัะใช้อินเทอร์์เน็ตเกี�ยวิกับส่�อสังคมออนไลน์เป็นส�วินใหญ� ซ้ี�งส่�อ

สังคมออนไลน์ที�ได้รั์บควิามนิยมมากที�สุด ค่อ เฟีซีบุ๊ก (Facebook) คิดเป็น 98.29% (สำานักงานพัฒินา

ธุร์กร์ร์มทางอิเล็กทร์อนิกส์, 2564)

ในปี 2563 ที�ผ�านมาในปร์ะเทศไทยมีจัำานวินผ้้ใช้งานเฟีซีบุ๊ก มากถ้ง 47 ล้านบัญชี (ณร์งค์ยศ มหิทธิ

วิาณิชชา, 2563) อีกทั�งยังเป็นช�องทางที�ีผ้้ขายสินค้าออนไลน์ใช้มากที�สุด โดยการ์ขายสินค้าในเฟีซีบุ๊กแฟีน

เพจั (Facebook Fanpage)  คิดเป็น 64.7% (สำานักงานพัฒินาธุร์กร์ร์มทางอิเล็กทร์อนิกส์, 2564) ในต้น

ปี 2563 นั�นการ์ขายสินค้าในเฟีซีบุ๊กแฟีนเพจัผ�านการ์ถ�ายทอดสดได้รั์บควิามนิยมเป็นอย�างมาก และอัตร์า

การ์เติบโตของปริ์มาณการ์สั�งซ่ี�อสินค้าในร้์ปแบบการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของปร์ะเทศไทยอย้�ที� 173% ถ่อ

เป็นการ์เติบโตที�ส้งที�สุดในทวีิปเอเชีย ซ้ี�งการ์ขายสินค้าผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก เป็นกลุ�มสินค้าเส่�อผ้า

มีมากที�สุดถ้ง 36% (ผ้้จััดการ์ออนไลน์, 2563)

ถ้งแม้การ์ขายสินค้าผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กจัะเติบโตมากข้�น แต�ยังมีการ์ร้์องเรี์ยนเกี�ยวิ

กับป้ญหาที�ผ้้บริ์โภคพบเจัอจัากการ์ซ่ี�อสินค้าผ�านช�องทางออนไลน์ ค่อ การ์ได้รั์บสินค้าที�ไม�มีคุณภาพ, ได้

รั์บสินค้าที�ไม�ตร์งตามข้อตกลง (ผิดสี ผิดขนาด) และการ์โฆ่ษณาเกินจัริ์ง (สำานักงานพัฒินาธุร์กร์ร์มทาง

อิเล็กทร์อนิกส์, 2564) โดยเฉิพาะสินค้าปร์ะเภทเส่�อผ้า จัากป้ญหาที�กล�าวิมาข้างต้นทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิด

ทัศนคติในด้านลบ และเกิดควิามไม�พอใจัในการ์เล่อกซ่ี�อสินค้าผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก ส�งผลให้ผ้้

บริ์โภคไม�กลับมาซ่ี�อซีำ�าในร้์านเดิมอีก (นนท์ธวัิช ไชยวัิง, 2563)

อย�างไร์ก็ตาม ยังมีป้จัจััยด้านการ์รั์บร้้์ควิามเสี�ยง การ์รั์บร้้์ควิามง�าย การ์รั์บร้้์ปร์ะโยชน์ และ ด้าน

ปร์ะสบการ์ณ์เป็นสิ�งที�ทำาให้ล้กค้าช่�นชอบการ์ซ่ี�อสินค้าผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีสบุ๊ก (ยิริ์น จัาง และ 

วิสันต์ กันอำ�า, 2563) จ้ังทำาให้มีค้�แข�งเข้าส้�ตลาดมากข้�นและเกิดการ์แย�งล้กค้าใหม� ๆ มากข้�น ดังนั�นเพ่�อ

รั์กษามาตร์ฐานร้์านและรั์กษาล้กค้าเดิม อีกทั�งเพ่�อศ้กษาป้จัจััยและพัฒินากลยุทธ์จัากปร์ะสบการ์ณ์การ์ซ่ี�อ

สินค้าของล้กค้าเดิมที�ซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กและป้จัจััยที�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อซีำ�าต�อไปใน

อนาคต

แต�เน่�องจัากยังไม�มีงานวิิจััยบ�งชี�ชัดเจันเกี�ยวิกับลักษณะควิามพ้งพอใจัของผ้้บริ์โภคในพ่�นที�สงขลา 

ทั�งนี�ผ้้วิิจััยได้เล็งเห็นถ้งควิามสำาคัญของป้ญหาดังกล�าวิ จ้ังมีควิามสนใจัศ้กษาควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วิน

ปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบน 

เฟีซีบุ๊ก (Facebook Live) ของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลาเพ่�อเป็นแนวิทางให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัขายเส่�อผ้า

การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก นำาผลการ์วิิจััยไปใช้ในการ์ปรั์บปรุ์งและพัฒินาร์้านเพ่�อทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิดควิามพ้ง

พอใจัในการ์ซ่ี�อสินค้าและกลับมาซ่ี�อซีำ�าอีกในอนาคต 
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วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขาย

ผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา 

2. เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ 

ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา 

3. เพ่�อศ้กษาควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างตัวิแปร์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผล

ต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิด

สงขลา

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

1. ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัเส่�อผ้าที�จัำาหน�ายเส่�อผ้าผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก สามาร์ถนำาข้อม้ล

ที�ได้จัากการ์ศ้กษาควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�าน

การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กไปปร์ับใช้ เพ่�อสร้์างกลยุทธ์ให้ตอบสนองควิามต้องการ์ผ้้บริ์โภคและสร์้างควิาม 

พ้งพอใจัให้กับผ้้บริ์โภค เพ่�อให้เกิดการ์ซ่ี�อสินค้าซีำ�า และเป็นการ์สร้์างร์ายได้ให้กับธุร์กิจัร์ะยะยาวิ 

2. เพ่�อสามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยในครั์�งนี�มาเป็นแนวิทางในการ์ศ้กษา ค้นคว้ิา และทำาการ์วิิจััยต�อยอด

เพิ�มเติมแก�ผ้้ที�สนใจัจัะศ้กษาในเร่์�องของการ์ตั�งใจักลับมาซ่ี�อซีำ�าผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม   

1. แนำวิคิำดและทฤษฎ่คำวิ�มพึิงพิอใจั

Kotler (อ้างถ้งใน วิรั์ทย์ วิิจัักขณ์ศิลป์, 2563) กล�าวิวิ�า ควิามพ้งพอใจั หมายถ้ง ร์ะดับควิามร้้์ส้ก

ของแต�ละบุคคล อันเป็นผลมากจัากการ์เปรี์ยบเทียบร์ะหวิ�างปร์ะสบการ์ณ์ที�ได้รั์บจัากการ์ซ่ี�อสินค้าและการ์

ใช้บริ์การ์ โดยร์ะดับควิามพ้งพอใจัแตกต�างกันตามควิามคาดหวัิง ได้รั์บการ์ตอบสนองตามควิามต้องการ์ของ

แต�ละบุคคล หากบุคคลได้รั์บการ์ตอบสนองน้อย จัะเกิดควิามร้้์ส้กและทัศนคติเชิงลบต�อสิ�งนั�น ในทางตร์งกัน

ข้าม  หากบุคคลได้รั์บการ์ตอบสนองตามควิามต้องการ์มาก จัะเกิดควิามร้้์ส้กและทัศนคติเชิงบวิกต�อสิ�งนั�น 

โดยร์ะดับควิามพ้งพอใจัแบ�งออกเป็น 3 ร์ะดับได้แก� ควิามร้้์ส้กไม�พ้งพอใจั ควิามร้้์ส้กพ้งพอใจั และควิามร้้์ส้ก

พ้งพอใจัมาก

Armstrong, et al. (2017) กล�าวิวิ�า ควิามพ้งพอใจัของล้กค้าข้�นอย้�กับปร์ะสิทธิภาพการ์รั์บร้้์ของ

ผลิตภัณฑ์ิที�สัมพันธ์กับควิามคาดหวัิงของผ้้ซ่ี�อ หากปร์ะสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ิไม�เป็นไปตามควิามคาด

หวัิง ล้กค้าจัะไม�พอใจั ถ้าผลงานตร์งตามควิามคาดหวัิง ล้กค้าก็พอใจั หากปร์ะสิทธิภาพเกินควิามคาดหมาย 

ล้กค้าจัะพ้งพอใจัหร่์อยินดีเป็นอย�างยิ�ง
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2. แนำวิคิำดและทฤษฎ่ส่วินำประสมท�งก�รตล�ด

Kotler (อ้างถ้งใน อัมพล ช้สนุก และคณะ, 2560, น. 35) กล�าวิวิ�า อิทธิพลของส�วินปร์ะสมทางการ์

ตลาดบริ์การ์ต�อควิามพ้งพอใจัของล้กค้า ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดบริ์การ์เป็นเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดที�

สามาร์ถตอบสนองควิามพ้งพอใจัของล้กค้ากลุ�มเป้าหมาย เม่�อผ้้ให้ผ้้บริ์การ์เล่อกใช้ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด

บริ์การ์ที�เหมาะสม ตร์งตามควิามคาดหวัิงของล้กค้าจัะนำาไปส้�ควิามพ้งพอใจัของล้กค้าในที�สุด

ศิริ์วิร์ร์ณ เสรี์รั์ตน์ (อ้างถ้งใน กร์กมล ลีลาธีร์ภัทร์, 2556, น. 21) ได้กล�าวิถ้ง แนวิคิดส�วินปร์ะสมการ์

ตลาดสำาหรั์บธุร์กิจับริ์การ์ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ิวิ�าเป็นแนวิคิดที�เกี�ยวิข้องกับธุร์กิจัที�ให้บริ์การ์

ซ้ี�งจัะได้ส�วินปร์ะสมการ์ตลาด (Marketing Mix) หร่์อ 7Ps ในการ์กำาหนดกลยุทธ์การ์ตลาด ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย 1. 

ด้านผลิตภัณฑ์ิ (Product) เป็นสิ�งซ้ี�งสนองควิามจัำาเป็นและควิามต้องการ์ของมนุษย์ได้ค่อ สิ�งที�ผ้้ขายต้องมอบ

ให้แก�ล้กค้าและล้กค้าจัะได้รั์บผลปร์ะโยชน์และคุณค�าของผลิตภัณฑ์ินั�น โดยทั�วิไปแล้วิผลิตภัณฑ์ิแบ�งเป็น 2. 

ลักษณะ ค่อ ผลิตภัณฑ์ิที�อาจัจัับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ิที�จัับต้องไม�ได้ 2. ด้านร์าคา (Price) หมายถ้ง คุณค�า

ผลิตภัณฑ์ิในร้์ปตัวิเงิน ล้กค้าจัะเปรี์ยบเทียบร์ะหวิ�างคุณค�า (Value) ของบริ์การ์ กับร์าคา (Price) ของบริ์การ์

นั�น ถ้าคุณค�าส้งกวิ�าร์าคาล้กค้าจัะตัดสินใจัซ่ี�อ ดังนั�นการ์กำาหนดร์าคาการ์ให้บริ์การ์ควิร์มีควิามเหมาะสมกับ

ร์ะดับการ์ให้บริ์การ์ชัดเจัน และง�ายต�อการ์จัำาแนกร์ะดับบริ์การ์ที�ต�างกัน 3. ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายหร่์อ

สถานที� (Place) เป็นกิจักร์ร์มที�เกี�ยวิข้องกับบร์ร์ยากาศสิ�งแวิดล้อมในการ์นำาเสนอบริ์การ์ให้แก�ล้กค้า ซ้ี�งมีผล

ต�อการ์รั์บร้้์ของล้กค้าในคุณค�าและคุณปร์ะโยชน์ของบริ์การ์ที�นำาเสนอ ซ้ี�งจัะต้องพิจัาร์ณาในด้านทำาเลที�ตั�ง 

(Location) และช�องทางในการ์นำาเสนอบริ์การ์ (Channels)  4. ด้านส�งเสริ์มการ์ตลาด (Promotion) เป็น

เคร่์�องม่อหน้�งที�มีควิามสำาคัญในการ์ติดต�อส่�อสาร์ให้ผ้้ใช้บริ์การ์ โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์ที�แจ้ังข�าวิสาร์หร่์อชักจ้ังให้

เกิดทัศนคติและพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ 5. ด้านบุคคล (People) หร่์อพนักงาน (Employee) ซ้ี�งต้องอาศัยการ์

คัดเล่อก การ์ฝึ่กอบร์ม การ์จ้ังใจั เพ่�อให้สามาร์ถสร้์างควิามพ้งพอใจัให้กับล้กค้าได้แตกต�างเหน่อค้�แข�งขันเป็น

ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างเจ้ัาหน้าที� ผ้้ให้บริ์การ์และผ้้ใช้บริ์การ์ต�าง ๆ ขององค์กร์ เจ้ัาหน้าที�ต้องมีควิามสามาร์ถ

มีทัศนคติที�สามาร์ถตอบสนองต�อผ้้ใช้บริ์การ์มีควิามคิดริ์เริ์�ม มีควิามสามาร์ถในการ์แก้ไขป้ญหา สามาร์ถสร้์าง

ค�านิยมให้กับองค์กร์ 6. ด้านการ์สร้์างและการ์นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and  

Presentation) เป็นการ์สร้์างคุณภาพโดยร์วิม ทั�งทางด้านกายภาพและร้์ปแบบการ์ให้บริ์การ์เพ่�อสร้์างคุณค�า

ให้กับล้กค้าไม�วิ�าจัะเป็น ด้านการ์แต�งกายสะอาด เรี์ยบร้์อย การ์เจัร์จัาต้องสุภาพอ�อนโยน และการ์ให้บริ์การ์

ที�ร์วิดเร็์วิหร่์อผลปร์ะโยชน์อ่�น ๆ ที�ล้กค้าควิร์ได้รั์บ 7. ด้านกร์ะบวินการ์ (Process) เป็นกิจักร์ร์มที�เกี�ยวิข้อง

กับร์ะเบียบวิิธีการ์และงานปฏิบัติในด้านการ์บริ์การ์ที�นำาเสนอให้กับผ้้ใช้บริ์การ์ เพ่�อมอบการ์ให้บริ์การ์อย�าง

ถ้กต้องร์วิดเร็์วิและทำาให้ผ้้ใช้บริ์การ์เกิดควิามปร์ะทับใจั

3. แนำวิคิำดและทฤษฎ่คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อซื้ำ��  

Chen et al.(2017) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัในการ์ซ่ี�อซีำ�า ค่อ การ์ตัดสินใจัส�วินบุคคลเกี�ยวิกับการ์ซ่ี�อ

บริ์การ์อีกครั์�ง เป็นการ์ตัดสินใจัที�จัะมีส�วินร์�วิมกับผ้้ให้บริ์การ์และผลของกิจักร์ร์มนี�ในอนาคตและควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าจัะข้�นอย้�กับสถานการ์ณ์ป้จัจุับันและสภาพควิามเป็นจัริ์งของแต�ละบุคคล จัากผลการ์วิิจััยทร์าบ

วิ�าควิามพ้งพอใจันั�นมีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าในธุร์กิจับริ์การ์ ควิามพ้งพอใจัของล้กค้านั�นสามาร์ถเพิ�มควิาม

สามาร์ถทำากำาไร์ให้แก�บริ์ษัทได้ด้วิย การ์พัฒินารั์กษาล้กค้าเก�า และยังส�งผลถ้งการ์ตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าโดยตร์ง
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เกศสิรี์ ป้�นธุร์ะ (อ้างถ้งใน รั์ศมาวิร์ร์ณ ละมัยเกศ, 2558 น. 14) อธิบายวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าของ 

ผ้้บริ์โภคปร์ะกอบไปด้วิย 4 องค์ปร์ะกอบ ค่อ 1. การ์เต็มใจัซ่ี�อซีำ�า (Willingness to Buy) หมายถ้งควิามเต็มใจัที�

จัะซ่ี�ออีกเม่�อมีโอกาส 2. ควิามเป็นไปได้ในการ์ซ่ี�อซีำ�า (Trend to Repurchase) หมายถ้ง แนวิโน้มการ์ซ่ี�อสินค้า

ต�อเน่�อง ซ่ี�อซีำ�าตร์าสินค้าเดิมที�เคยซ่ี�อและเจัาะจัง การ์พยายามค้นหาสินค้า 3. การ์ซ่ี�อซีำ�าปริ์มาณที�มากข้�น  

(Repurchase More Quantity) หมายถ้ง การ์แสดงพฤติกร์ร์มที�จัะซ่ี�อซีำ�าปริ์มาณเพิ�มข้�นกับผ้้ขายสินค้า  

4.  การ์ซ่ี�อซีำ�าสินค้าปร์ะเภทเดิม (Repurchase the Same Type of Product) หมายถ้ง การ์แสดงพฤติกร์ร์ม

ที�จัะซ่ี�อซีำ�าสินค้าเดิมจัากผ้้ขาย

4. แนำวิคิำดก�รถ่�ยทอดสดบันำเฟซื้บุ๊ัก

สุทธาทิพย์ สุธาวิา (2559) กล�าวิวิ�า การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กเป็นร้์ปแบบการ์ถ�ายทอดที�มี 

การ์รั์บ/ส�ง สัญญาณภาพและเสียงบนเคร่์อข�ายอินเทอร์์เน็ตที�ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์์เน็ตในการ์เข้าถ้งอุปกร์ณ์

ต�าง ๆ เพ่�อเพิ�มช�องทางการ์ส่�อสาร์และยอดผ้้เข้าชม ทำาให้มีปฏิสัมพันธ์ร์ะหวิ�างกันของผ้้ใช้งานเฟีซีบุ๊กโดย

การ์ถ�ายทอดสดกิจักร์ร์มหร่์อโฆ่ษณาให้ผ้้ติดตามหร่์อผ้้ใช้เฟีซีบุ๊กชมเพ่�อเพิ�มอร์ร์ถร์ส ผ้้ใช้สามาร์ถเล่อกควิาม

เป็นส�วินตัวิในการ์ถ�ายทอดสดได้

จิัดาภา ทัดหอม (2558) กล�าวิวิ�า การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กค่อ โปร์แกร์มถ�ายทอดสดผ�านทางเฟีซีบุ๊ก

ซ้ี�งเป็นการ์ถ�ายวีิดีโอและถ�ายทอด ณ เวิลานั�น และยังเป็นช�องทางในการ์สามาร์ถพ้ดคุย ทันทีทันใดร์ะหวิ�าง 

ผ้้ถ�ายทอดสดและผ้้ชม ร์วิมไปถ้งสามาร์ถแสดงควิามคิดเห็นของผ้้ชม ณ เวิลานั�น   

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

กร์กมล ลีลาธีร์ภัทร์ (2556) ได้ศ้กษาเร่์�อง ควิามพ้งพอใจัของผ้้บริ์โภคต�อผลิตภัณฑ์ิขนมไทยเก้าพี�

น้อง เคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล กลุ�มตัวิอย�างค่อ ผ้้บริ์โภคที�ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิขนมไทยเก้าพี�น้อง ที�ตลาด 

อ.ต.ก.(องค์การ์ตลาดเพ่�อเกษตร์กร์) ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ควิามพ้งพอใจัของผ้้บริ์โภคต�อผลิตภัณฑ์ิขนมไทยเก้า

พี�น้อง โดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด และผลการ์ศ้กษาเปรี์ยบเทียบร์ะดับควิามพ้งพอใจัของล้กค้ามีควิาม

พ้งพอใจัต�อผลิตภัณฑ์ิขนมไทยเก้าพี�น้องแตกต�างกัน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

พิชญ์ยุกต์ สุภาภัทร์านนท์ (2561) ได้ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้บริ์การ์

ร้์านอาหาร์ก้�งผับของผ้้ใช้บริ์การ์ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ เคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล กลุ�มตัวิอย�าง 

ค่อ ปร์ะชากร์ที�เคยใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ก้�งผับในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�าป้จัจััยส�วินปร์ะสม

ทางการ์ตลาด มีผลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ก้�งผับของผ้้ใช้บริ์การ์ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์

บุศริ์นทร์์ ถิร์โภไคย (2562) ได้ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าแฟีชั�น

ผ�านส่�อสังคมออนไลน์ของผ้้บริ์โภคในเขตกร์ุงเทพมหานคร์และปร์ิมณฑิล พบวิ�า เพศ อายุ อาชีพ ร์ะดับ

การ์ศ้กษา มีผลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าแฟีชั�นผ�านส่�อสังคมออนไลน์ของผ้้บริ์โภคใน เขต

กรุ์งเทพมหานคร์และปริ์มณฑิล พบวิ�าป้จัจััยที�ส�งผลต�อควิามพ้งพอใจัการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าแฟีชั�นผ�านส่�อสังคม

ออนไลน์ของผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์และปริ์มณฑิล ได้แก� คุณภาพการ์บริ์การ์ ควิามคาดหวัิง ของผ้้

บริ์โภค และทัศนคติของผ้้บริ์โภค
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กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำวิิจััย

การ์วิิจััยครั์�งนี�ใช้ร้์ปแบบการ์วิิจััยแบบการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) เก็บร์วิบร์วิม

ข้อม้ลโดยใช้แบบสอบถาม ปร์ะชากร์และกลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ค่อ ผ้้ที�อาศัยในจัังหวัิดสงขลา 

และเคยซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร์้านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ�๊ก เน่�องจัากไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้

จัริ์ง จ้ังต้องใช้ส้ตร์การ์คำานวิณขนาดของกลุ�มตัวิอย�างแบบไม�ทร์าบควิามน�าจัะเป็นของ Cochran จ้ังได้กลุ�ม

ตัวิอย�าง ค่อ 385 ตัวิอย�าง จ้ังใช้วิิธีการ์สุ�มตัวิอย�างแบบไม�ทร์าบควิามน�าจัะเป็น ได้แก� การ์สุ�มแบบเจัาะจัง  

(Purposive Sampling) โดยทำาการ์คัดกร์องเฉิพาะผ้้ที�ผ�านคำาถามคัดกร์อง ค่อ 1. ผ้้ที�อาศัยอย้�ในจัังหวัิด

สงขลา 2. ผ้้ที�เคยซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก โดยนำาแบบสอบถามจัำานวิน 30 

ชุดมาทดสอบ Cronbach’s Alpha ได้ค�าร์ะดับควิามเช่�อมั�นเท�ากับ 0.96 ซ้ี�งอย้�ในร์ะดับดีมาก แบบสอบถาม

ปร์ะกอบด้วิยคำาถาม 3 ส�วิน ได้แก�

ส�วินที� 1 เป็นคำาถามทางด้านปร์ะชากร์ศาสตร์์ที�เกี�ยวิข้องกับข้อม้ลส�วินบุคคลของผ้้ตอบ

แบบสอบถาม โดยเป็นคำาถามแบบเล่อกตอบ (Checklist)  ได้แก� เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และร์ายได้

เฉิลี�ยต�อเด่อน 

ส�วินที� 2 เป็นคำาถามเกี�ยวิกับควิามพ้งพอใจัต�อส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�

ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก ในด้านต�าง ๆ  7 ด้าน ค่อ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ิ 2. ด้านร์าคา 3. ด้านช�องทางการ์

จััดจัำาหน�าย 4. ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด 5. ด้านบุคลากร์ 6. ด้านการ์นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 7. ด้าน

กร์ะบวินการ์ โดยแบบสอบถามมาตร์าส�วิน Rating Scale แบ�งเป็น 5 ร์ะดับ ดังนี� 5 หมายถ้ง พ้งพอใจัอย�างยิ�ง  

4 หมายถ้ง พ้งพอใจั 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ 2 หมายถ้ง ไม�พ้งพอใจั 1 หมายถ้ง ไม�พ้งพอใจัอย�างยิ�ง โดยปรั์บปรุ์ง

คำาถามจัากวิิจััยควิามพ้งพอใจัของผ้้บริ์โภคต�อผลิตภัณฑ์ิขนมไทยเก้าพี�น้องของกร์กมล ลีลาธีร์ภัทร์ (2556) 

และคำาถามจัากวิิจััยป้จัจััยที�มีผลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ก้�งผับของผ้้ใช้บริ์การ์ ในเขต

กรุ์งเทพมหานคร์ ของพิชญ์ยุกต์ สุภาภัทร์านนท์
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ส�วินที� 3 เป็นคำาถามเกี�ยวิกับควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสด

บนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา โดยมีลักษณะเป็นคำาถามแบบมาตร์ส�วิน การ์ปร์ะเมินตัวิวัิด ของ 

Likert Scale ซ้ี�งแบ�งร์ะดับควิามคิดเห็นออกเป็น 5 ร์ะดับ ดังนี� 5 หมายถ้ง ควิามคิดเห็นในร์ะดับมากที�สุด 4 

หมายถ้งควิามคิดเห็นในร์ะดับมาก 3 หมายถ้ง ควิามคิดเห็นในร์ะดับปานกลาง 2 หมายถ้ง ควิามคิดเห็นในร์ะดับ 

น้อย 1 หมายถ้ง ควิามคิดเห็นในร์ะดับน้อยที�สุด โดยปร์ับปรุ์งคำาถามจัากวิิจััยการ์ร์ับร้้์คุณค�าของช�องทาง

ออนไลน์และสังคมพาณิชย์อิเล็กทร์อนิกส์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อซีำ�าในเว็ิบไซีต์ที�ให้บริ์การ์ร์วิมกลุ�มซ่ี�อ

ออนไลน์ของผ้้บริ์โภคในเขตกรุ์งเทพมหานคร์  ของรั์ศมาวิร์ร์ณ ละมัยเกศ (2558)

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ข�อม้ลทั�วิไปของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

จัากผลการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 89.6 เม่�อจัำาแนก

ตามอายุ พบวิ�าส�วินใหญ�มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้์อยละ 68.8 เม่�อจัำาแนกตามสถานภาพ พบวิ�าส�วินใหญ�มี

สถานภาพโสด คิดเป็นร้์อยละ 75.8 เม่�อจัำาแนกตามอาชีพ พบวิ�าส�วินใหญ�มีอาชีพนักเรี์ยน/นักศ้กษา คิดเป็น

ร้์อยละ 46.0 และเม่�อจัำาแนกตามร์ายได้ พบวิ�าส�วินใหญ�มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000-20,000 บาท คิดเป็น

ร้์อยละ 36.9

คำวิ�มพึิงพิอใจัต่อปัจัจััยส่วินำประสมท�งก�รตล�ดในำก�รซ่ื้�อเส่�อผู้��จั�กร��นำท่�ข�ยผู่้�นำ ก�ร

ถ่�ยทอดสดบันำเฟซื้บุ๊ัก

ต�ร�งท่� 1 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานและร์ะดับควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสม 

    ทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภค 

    จัังหวัิดสงขลา 

              (n = 385)
คำวิ�มพึิงพิอใจัต่อปัจัจััยส่วินำประสมท�งก�รตล�ด  S�D� แปลผู้ล

ด้านผลิตภัณฑ์ิ 4.00 0.59 มาก

ด้านร์าคา 3.99 0.67 มาก

ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย 4.08 0.71 มาก

ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด 3.86 0.68 มาก

ด้านบุคลากร์ 4.17 0.68 มาก

ด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.00 0.69 มาก

ด้านกร์ะบวินการ์ 4.10 0.69 มาก

รวิม 4.04 0.58 ม�ก
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จัากตาร์างที� 1 กลุ�มตัวิอย�างให้ร์ะดับควิามสำาคัญกับควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์

ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิม

อย้�ในร์ะดับมาก (4.04) โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับด้านบุคลากร์ (4.17) ร์องลงมา ค่อ ด้านกร์ะบวินการ์ (4.10), 

ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย (4.08), ด้านผลิตภัณฑ์ิ (4.00), ด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(4.00), ด้านร์าคา (3.99) และด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด (3.86) น้อยที�สุด ตามลำาดับ

คำวิ�มตั�งใจักลับัม�ซื้่�อเส่�อซื้ำ��จั�กร��นำเดิมท่�ข�ยผู่้�นำก�รถ่�ยทอดสดบันำเฟซื้บุ๊ักของผู้้�บัริโภคำ

จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 2 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�า 

              จัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา 

              (n = 385)

คำวิ�มพึิงพิอใจัต่อปัจัจััยส่วินำประสมท�งก�รตล�ด  S�D� แปลผู้ล

หากเป็นไปได้ท�านตั�งใจัจัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�าน

การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก

3.96 .81 มาก

ท�านวิางแผนที�จัะกลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์

ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกในอนาคต

4.01 .79 มาก

ท�านมีแนวิโน้มที�จัะยังคงซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์

ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกในอนาคต

4.03 .79 มาก

ท�านมีแนวิโน้มเป็นอย�างมากจัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อ

ผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก

4.03 .79 มาก

รวิม 4.01 .66 ม�ก

จัากตาร์างที� 2 กลุ�มตัวิอย�างมีร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร้์านเดิมที�

ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก (4.01) โดยมีค�า

เฉิลี�ยเกี�ยวิกับมีแนวิโน้มที�จัะยังคงซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�เคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกในอนาคต 

(4.03) และมีแนวิโน้มเป็นอย�างมากจัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�เคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก 

(4.03) ร์องลงมา ค่อ วิางแผนที�จัะกลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�เคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก

ในอนาคต (4.01) และตั�งใจัจัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�เคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกน้อยที�สุด 

(3.96)  
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คำวิ�มพึิงพิอใจัต่อปัจัจััยส่วินำประสมท�งก�รตล�ดท่�ม่ผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจักลับัม�ซ่ื้�อเส่�อผู้��ซื้ำ��

จั�กร��นำเดิมท่�ข�ยผู่้�นำก�รถ่�ยทอดสดบันำเฟซื้บุ๊ักของผู้้�บัริโภคำในำจัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 3 แสดงควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างตัวิแปร์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อ 

              ควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคใน 

              จัังหวัิดสงขลา โดยการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยพหุค้ณ 

              (n = 385) 
คำวิ�มพึิงพิอใจัต่อปัจัจััยส่วินำประสมท�งก�รตล�ด คำวิ�มตั�งใจักลับัม�ซ่ื้�อเส่�อผู้��ซื้ำ��

B SE Beta t Sig

ค�าคงที� 0.575 0.152 3.775 0.000*

ด้านผลิตภัณฑ์ิ(X
1
) - 0.011 0.060 - 0.010 - 0.186 0.852

ด้านร์าคา (X
2
) 0.231 0.062 0.235 3.747 0.000*

ด้านช�องทางจััดจัำาหน�าย (X
3
) 0.211 0.062 0.231 3.415 0.001*

ด้านการ์ส�งสริ์มการ์ตลาด (X
4
) 0.129 0.043 0.134 2.976 0.003*

ต�ร�งท่� 3 แสดงควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างตัวิแปร์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อ 

              ควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคใน 

              จัังหวัิดสงขลา โดยการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยพหุค้ณ (ต�อ)

คำวิ�มพึิงพิอใจัต่อปัจัจััยส่วินำประสมท�งก�รตล�ด คำวิ�มตั�งใจักลับัม�ซ่ื้�อเส่�อผู้��ซื้ำ��

B SE Beta t Sig

ด้านบุคลากร์ (X
5
) 0.052 0.060 0.055 0.878     0.381

ด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะ ทางกายภาพ (X
6
) 0.283 0.048 0.299 5.862 0.000*

ด้านกร์ะบวินการ์ (X
7
) - 0.042 0.067 - 0.045 - 0.0630 0.529

R = 0.790     R2 = 0.625     Adjusted R2= 0.618      SE = 0.40692

จัากตาร์างที� 3 แสดงผลการ์ทดสอบควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิาม

ตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร์้านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวิัดสงขลา  

โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยพหุค้ณ (Multiple Regression Analysis) พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์

ทำานาย (Coefficient of determination or R2) เท�ากับ 0.625 หร่์อร้์อยละ 62.5 แสดงถ้งควิามสัมพันธ์ของ

ตัวิแปร์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร์้านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสด

บนเฟีซีบุ๊กสามาร์ถอธิบายควิามแปร์ปร์วินในตัวิแปร์ควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร์้านเดิมที�ขายผ�านการ์

ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา โดยมีด้านร์าคา ด้านช�องทางจััดจัำาหน�าย ด้านการ์ส�งส

ริ์มการ์ตลาด และด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัาก

ร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 

ส�วินด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านกร์ะบวินการ์ และด้านบุคลากร์ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร้์านเดิมที�

ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 โดยสามาร์ถ

เขียนสมการ์พยากร์ณ์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้า
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ซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา ได้ดังนี�  

Y
ควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�า 

= 0.575 + 0.231 X2 + 0.211 X3 + 0.129 X4 + 0.283 X6

อภิปร�ยผู้ล

การ์ศ้กษาร์ะดับควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์าน ที�ขาย

ผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามสำาคัญในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มาก ได้แก� ด้านบุคลากร์  ด้านกร์ะบวินการ์ ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านการ์สร้์างและ

นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านร์าคา และด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด ตามลำาดับ ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััย

ของ กร์กมล ลีลาธีร์ภัทร์ (2556) ได้ศ้กษา ควิามพ้งพอใจัของผ้้บริ์โภคต�อผลิตภัณฑ์ิขนมไทยเก้าพี�น้อง และ

พิชญ์ยุกต์ สุภาภัทร์านนท์ (2561) ได้ศ้กษา ป้จัจััยที�มีผลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ก้�งผับ

ของ พบวิ�า ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด ด้านบุคลากร์ ด้านกร์ะบวินการ์ ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย  

ด้านผลิตภัณฑ์ิ กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามสำาคัญในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก

การ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�าน การ์ถ�ายทอด

สดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลา พบวิ�า ผ้้บริ์โภคให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิม อย้�ในร์ะดับมาก 

ได้แก� มีแนวิโน้มที�จัะยังคงซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกในอนาคต มี

แนวิโน้มเป็นอย�างมากจัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊ก อีก วิางแผนที�

จัะกลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�เคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกในอนาคต และตั�งใจัจัะซ่ี�อเส่�อผ้า

จัากร้์านเดิมที�เคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก ตามลำาดับ ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ พิชญ์ยุกต์ 

สุภาภัทร์านนท์ (2561) ได้ศ้กษา ป้จัจััยที�มีผลต�อควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้บริ์การ์ร้์านอาหาร์ก้�งผับของผ้้ใช้

บริ์การ์ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ พบวิ�า ผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยมากในเร่์�องแนวิโน้มเป็นอย�างมากจัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัาก

ร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก 

วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างตัวิแปร์ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผล

ต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิด

สงขลา ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อ

เส่�อซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา ได้แก� ด้านร์าคา มีค�า 

Sig. = 0.000, ด้านช�องทางจััดจัำาหน�ายมีค�า Sig. = 0.001, ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด มีค�า Sig. = 0.003 

และด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค�า Sig. = 0.000 ซ้ี�งทั�ง 4 ป้จัจััยมีค�า Sig. น้อยกวิ�าค�า

ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 จ้ังมีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร้์านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบน

เฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา
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ส�วินอีก 3 ป้จัจััย ได้แก� ด้านผลิตภัณฑ์ิ มีค�า Sig. = 0.852 ด้านกร์ะบวินการ์ มีค�า Sig. = 0.529 

และด้านบุคลากร์ มีค�า Sig. = 0.381 ซ้ี�งมีค�า Sig. มากกวิ�าค�าร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 จ้ังไม�มีผล

ต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร์้านที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวิัดสงขลา 

ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ บุญไทย แสงสุพร์ร์ณ (2562) ได้ศ้กษาเร่์�อง คุณค�าของตร์าสินค้าและป้จัจััยส�วิน

ปร์ะสมการ์ตลาดบริ์การ์ที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อซีำ�าของผ้้บริ์โภคกาแฟีร้์านคาเฟ่ีอเมซีอนสาขาในห้างสร์ร์พ

สินค้า จัังหวัิดปทุมธานี ของบุญไทย แสงสุพร์ร์ณ โดยพบวิ�า มี 5 ป้จัจััย ได้แก� ด้านผลิตภัณฑ์ิและบริ์การ์ ด้าน

ร์าคา ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยผลการ์วิิจััย

สะท้อนวิ�า ป้จัจััยด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาดส�งผลต�อตัวิแปร์ตามมากที�สุด ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 

บัทสรุป 

การ์ศ้กษาเร่์�อง ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดในการ์ซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านที�ขายผ�าน

การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวิัดสงขลา และศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นของควิามตั�งใจักลับ

มาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร์้านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวิัดสงขลา สร์ุปผลได้

ดังนี� กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุร์ะหวิ�าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด อาชีพนักเรี์ยน / นักศ้กษา 

และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000 - 20,000 บาท พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างให้ควิามสำาคัญกับป้จัจััยส�วินปร์ะสม 

ทางการ์ตลาดในภาพร์วิมที�ร์ะดับสำาคัญมาก โดยให้ควิามสำาคัญด้านบุคลากร์มากที�สุด ร์องลงมา ค่อ ด้าน

กร์ะบวินการ์ ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ด้านร์าคา และด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด เป็นส�วินที�กลุ�มตัวิอย�างให้ควิามสำาคัญน้อยสุดเม่�อเทียบกับ ส�วิน

ปร์ะสมการ์ตลาดอ่�น ๆ และมีร์ะดับควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�าน

การ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กในภาพร์วิม พบวิ�าข้อที�มีค�าเฉิลี�ยส้งสุด ค่อ ท�านมีแนวิโน้มที�จัะยังคงซ่ี�อเส่�อผ้าจัาก

ร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีกในอนาคต ร์องลงมา ค่อ ท�านมีแนวิโน้มเป็นอย�าง

มาก  ที�จัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก และหากเป็นไปได้ท�านตั�งใจั

จัะซ่ี�อเส่�อผ้าจัากร้์านเดิมที�ท�านเคยซ่ี�อผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กอีก ตามลำาดับ

 และจัากการ์ทดสอบสมมติฐานควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิาม

ตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อผ้าซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลาพบ

วิ�า ควิามพ้งพอใจัต�อป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด ได้แก� ด้านร์าคา ด้านช�องทางจััดจัำาหน�าย ด้านการ์ส�ง

เสริ์มการ์ตลาด และด้านการ์สร้์างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อซีำ�าจัาก

ร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา ส�วินควิามพ้งพอใจัต�อส�วินปร์ะสม

ทางการ์ตลาด ได้แก� ด้านผลิตภัณฑ์ิ ด้านกร์ะบวินการ์ และด้านบุคลากร์ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจักลับมาซ่ี�อเส่�อ

ซีำ�าจัากร้์านเดิมที�ขายผ�านการ์ถ�ายทอดสดบนเฟีซีบุ๊กของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา

ข�อเสนำอแนำะ

1. จัากผลการ์ศ้กษาปร์ากฎวิ�าป้จัจััยด้านร์าคา ช�องทางจััดจัำาหน�าย การ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด และ
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 ทัศคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ดท่�ส่งผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์เห็ดหลินำจ่ัอเพ่ิ�อ

สุขภ�พิ  ชุนิำดแคำปซ้ื้ลของผู้้�บัริโภคำในำกลุ่มเจัเนำอเรชัุ�นำวิ�ย  (Generation Y)  

ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

The attitudes towards marketing communication affecting the purchase  

intention of the Lingzhi mushroom capsules product for health of  

Generation Y consumers in Hat Yai, Songkhla province
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1คณะวิิทยาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตหาดใหญ� 
1Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus

บัทคัำดย่อ

การ์วิิจััยครั์�งนี�มุ�งเน้นการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ของผ้้บริ์โภคในกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y)  

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณด้วิยวิิธีการ์สำาร์วิจัและเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยเก็บ

แบบสอบถามจัากผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา จัำานวิน 385 คน วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาและสมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุค้ณที�

ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อ

สุขภาพ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล อย้�

ในร์ะดับปานกลาง การ์ศ้กษาร์ะดับป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นใน

ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับปานกลาง โดยให้ร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด ได้แก� ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้านการ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ และด้านการ์โฆ่ษณา ส�วินป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ ด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด ด้านการ์โฆ่ษณา ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้านการ์

ขายโดยใช้พนักงาน และด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ ส�วินด้านการ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ ซ้ี�งผลของการ์วิิจััยครั์�งนี�จัะสามาร์ถนำาข้อม้ลไปใช้ปรั์บปรุ์ง

และพัฒินาผลิตภัณฑ์ิต�อไป

คำำ�สำ�คัำญ : ทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด, ควิามตั�งใจัซ่ี�อ, 

     ผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล



224

Abstract

This research aims to study the attitudes towards marketing communication  

affecting the purchase intention of the Lingzhi mushroom capsules product for the health of  

Generation Y consumers in Hat Yai, Songkhla. It is quantitative research by using survey and data  

collection methods. The tool’s questionnaire was collected from 385 consumers resident 

in Hat Yai, Songkhla. The data was analyzed using descriptive statistics and multiple linear  

regression with a statistical significance level of 0.05 to test the influence between variables. 

The results revealed that the sample group gave a moderate level of opinion on 

the study and the purchase intention of the Lingzhi mushroom capsules for health. The  

level of attitudinal factors regarding the marketing communication of the product has mostly  

resulted in a moderate level of overall opinion. By giving the highest level of opinions, i.e., sales  

promotion, public relations, and advertising, respectively. As for the factors of attitude  

towards marketing communication affecting the purchase intention of the product, i.e., attitude  

towards marketing communication, advertising, sales promotion, personal selling, and direct 

and digital marketing, affect the purchase intention of the product. However, public relation 

does not affect the purchase intention of the product. The results of this research will be 

able to use the information to improve and develop products further.

Keywords: The attitudes towards marketing communication, purchase intention,  

       the Lingzhi mushroom capsules product for health
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บัทนำำ�

ป้จัจุับันสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ทำาให้คนไทยใส�ใจัด้แลสุขภาพและ

บริ์โภคผลิตภัณฑ์ิเพ่�อสุขภาพเพิ�มมากข้�น โดยเฉิพาะกลุ�มคนรุ์�นใหม� ที�ให้ควิามสนใจัต�อผลิตภัณฑ์ิสมุนไพร์ 

ทำาให้ในปี 2560-2563 ส�งผลต�อม้ลค�าของผลิตภัณฑ์ิสมุนไพร์ภายในปร์ะเทศ มีอัตร์าการ์เติบโตเฉิลี�ย 10.3% 

(กร์ะทร์วิงเกษตร์และสหกร์ณ์, 2564) 

โดยสมุนไพร์ที�ได้ช่�อวิ�าเป็นร์าชาแห�งสมุนไพร์และเป็นยาอายุวัิฒินะที�ใช้สำาหร์ับเพ่�อบำารุ์งร์�างกายนั�น

ค่อ เห็ดหลินจ่ัอ หร่์อร้้์จัักกันในอีกช่�อหน้�งวิ�า เห็ดหม่�นปี ซ้ี�งในป้จัจัุบันมีการ์วิิจััยจัากหลายปร์ะเทศร์วิมถ้ง

ปร์ะเทศไทยจัากผลวิิจััยต�างสรุ์ปในทิศทางเดียวิกันวิ�าเห็ดหลินจ่ัอมีคุณสมบัติที�สามาร์ถเสริ์มภ้มิคุ้มกัน ลดไข

มันในเล่อด ช�วิยผ�อนคลายร์ะบบปร์ะสาทและกล้ามเน่�อ ส�งผลให้มีสุขภาพที�ดีข้�น (NowZz, 2560)

จัากการ์สัมภาษณ์ผ้้ปร์ะกอบการ์ผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพของบริ์ษัทอัล-มัชร้์ม จัำากัด ใน

อำาเภอยะรั์ง จัังหวัิดป้ตตานี ม้ฮัมหมัดติลมีซีี กอและ. (การ์ส่�อสาร์ส�วินบุคคล, 21 กร์กฎาคม 2564) พบวิ�า 

ส�วินใหญ�กลุ�มที�ใช้ผลิตภัณฑ์ิเพ่�อสุขภาพเห็ดหลินจ่ัอ ชนิดแคปซ้ีล เป็นกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นเอกซ์ี (Generation X) 

ข้�นไป ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ขาดโอกาสและมีควิามต้องการ์ในการ์ขยายตลาดไปยังกลุ�มผ้้บริ์โภคกลุ�มอ่�นโดย

เฉิพาะใน กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) อีกทั�งผ้้ปร์ะกอบการ์ยังขาดศักยภาพในการ์ส่�อสาร์ทางการ์

ตลาด เน่�องจัากการ์ใช้พนักงานขายเพียงอย�างเดียวิ ทำาให้ไม�สามาร์ถที�จัะขยายตลาดไปยังผ้้บริ์โภคกลุ�มอ่�น

ได้

กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) อายุ 25-39 ปี เป็นกลุ�มคนที�อย้�ในวัิยทำางานเต็มตัวิ ส�วินใหญ�

จัะเล่อกทำางานโดยเน้นการ์ทำางานอย้�บ้านหร่์องานอิสร์ะมากข้�น การ์นั�งทำางานโดยไม�ได้ขยับร์�างกาย และ

การ์ใช้เวิลาไปกับการ์เสพส่�อบนอินเทอร์์เน็ต  จ้ังเป็นเหตุให้สุขภาพร์�างกายถดถอยเม่�ออายุมากข้�นแบบไม�ร้้์ตัวิ  

(โร์งพยาบาลสมิติเวิช, 2561) อีกทั�งกลุ�มผ้้บริ์โภคเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) เกิดมาพร้์อมมลพิษ โร์คภัย จ้ัง

มีพฤติกร์ร์มเล่อกบริ์โภคอาหาร์เสริ์มสุขภาพเฉิพาะด้าน (Functional Drink/Food) ที�มีสาร์ต้านอนุม้ลอิสร์ะ  

(Anti-Oxidant) เช�น สมุนไพร์ ผลไม้ ผัก สาหร์�าย ยีสต์ และจุัลินทรี์ย์ ร์วิมทั�งค�านิยมในการ์ใช้พ่ชเพ่�อบำาบัด

รั์กษา ทำาให้อาหาร์เหล�านี�เป็นที�น�าสนใจัของคนกลุ�มนี�มากข้�น (อุตสาหกร์ร์มพัฒินาม้ลนิธิเพ่�อสถาบันอาหาร์, 

2563) และจัากงานวิิจััยของ Adipon พบวิ�า กลุ�มผ้้บริ์โภคเจันเนอเร์ชั�นวิาย เป็นกลุ�มเป้าหมายหลักของ

นักการ์ตลาด เพร์าะเป็นกลุ�มที�เป็นผ้้บริ์โภคมากที�สุดในบร์ร์ดาทุกๆ Generations แต�ยังเป็นกลุ�มที�เข้าถ้ง

ได้ยาก เน่�องจัากกร์ะแสโลกาภิวัิตน์ในป้จัจุับัน ทำาให้ผ้้บริ์โภคกลุ�มนี�เป็นป้จัเจักบุคคล มีควิามเชี�ยวิชาญและ

สนใจัช�องทางใหม�ๆ ในการ์ใช้ส่�อมากข้�น หากใช้กลยุทธ์การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดแบบเดิมๆ ในการ์นำาเสนอ

อาจัไม�ได้ผล (อดิพล เอ่�อจัรั์สพันธ์ุ, 2561)

โดย การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด หมายถ้ง  การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดเพ่�อแจ้ังข�าวิสาร์ จ้ังใจั สร้์างทัศนคติ 

และพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ ซ้ี�งเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด สามาร์ถใช้ในการ์ขยายตลาดและกร์ะตุ้นยอด

ขายของธุร์กิจัได้ (ลภัสวัิฒิน์ ศุภผลกุลนันทร์์, ม.ป.ป., น. 287-288) การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด ตามแนวิคิดของ 

Philip Kotler และ Gary Armstrong (2018 , น. 425) ปร์ะกอบด้วิย 1.การ์โฆ่ษณา (Advertising) 2.การ์ส�งเสริ์ม

การ์ขาย (Sales promotion) 3.การ์ขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) 4.การ์ปร์ะชาสัมพันธ์ (Public  

relations) 5. การ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล (Direct and digital marketing)
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จัากเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดข้างต้น ส�งผลต�อทัศนคติของผ้้บริ์โภค ซ้ี�ง  Gibson (2000) 

อธิบายวิ�า ทัศนคติ หมายถ้ง ตัวิกำาหนดพฤติกร์ร์มที�เช่�อมโยงกับการ์รั์บร้้์ บุคลิกภาพ และแร์งจ้ังใจั โดย

ทัศนคติเกิดจัากสภาวิะจิัตใจัที�พร้์อมเรี์ยนร้้์หร่์อจััดการ์ได้โดยใช้ปร์ะสบการ์ณ์ เพ่�อตอบสนองต�อบุคคล 

สิ�งของ หร่์อสถานการ์ณ์ ซ้ี�งสามาร์ถเป็นได้ทั�งเชิงบวิกและเชิงลบ กล�าวิค่อ หากผ้้บริ์โภคมีควิามพอใจัก็จัะมี

ทัศนคติในเชิงบวิก หากไม�พอใจัก็จัะมีทัศนคติในเชิงลบ

ดังนั�น ทางผ้้วิิจััยมีควิามจัำาเป็นที�จัะศ้กษาเกี�ยวิกับทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ส�งผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ของผ้้บริ์โภคในกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Gener-

ation Y) ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากในป้จัจุับันกลุ�มผ้้บริ์โภคเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation 

Y) สามาร์ถเล่อกการ์เข้าถ้งหร่์อตอบสนองต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ตร์งกับทัศนคติของตนเองได้หลาก

หลายร้์ปแบบ ดังนั�นเพ่�อให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ ตัวิแทนจัำาหน�าย นักการ์ตลาด หร่์อผ้้ที�สนใจัสามาร์ถนำาข้อม้ล

เกี�ยวิกับการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดไปพัฒินา และปร์ะยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้อง และตร์งกับทัศนคติของ

ผ้้บริ์โภคในกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) และเพ่�อเพิ�มควิามสามาร์ถในการ์แข�งขัน การ์กร์ะตุ้นยอด

ขายและขยายตลาดให้มีปร์ะสิทธิภาพมากที�สุดต�อไป

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อของผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในกลุ�มผ้้บริ์โภค 

เจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อศ้กษาทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดและควิามตั�งใจัซ่ี�อ ของผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อ

สุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในกลุ�มผ้้บริ์โภคเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ในอำาเภอ หาดใหญ�  จัังหวัิด สงขลา

3. เพ่�อวิิเคร์าะห์ ทัศนคติ ต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอ

เพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในกลุ�มผ้้บริ์โภคเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ในอำาเภอ หาดใหญ�  จัังหวัิด สงขลา

ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

ผลของการ์วิิจััยครั์�งนี�ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบธุร์กิจัเกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล 

และผ้้ที�สนใจัเข้าใจัถ้งการ์เล่อกใช้การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอ

เพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ให้เหมาะสมกับทัศนคติของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ซ้ี�งจัะ

สามาร์ถนำาข้อม้ลไปใช้ปรั์บปรุ์งและพัฒินาการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดเพ่�อสร้์างยอดขายและขยายตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ให้เพิ�มมาก

ข้�นได้ หร่์อนำาข้อม้ลไปใช้ในด้านการ์ศ้กษาต�อไป
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ทบัทวินำวิรรณกรรม

ก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ด

การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด หมายถ้ง การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดเพ่�อแจ้ังข�าวิสาร์ จ้ังใจั สร้์างทัศนคติ 

และพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ ซ้ี�งเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด สามาร์ถใช้ในการ์ขยายตลาดและกร์ะตุ้นยอด

ขายของธุร์กิจัได้ (ลภัสวัิฒิน์ ศุภผลกุลนันทร์์, ม.ป.ป., น. 287-288) และ Philip Kotler และ Gary Arm-

strong (2018, น. 431) กล�าวิวิ�า ในการ์ส่�อสาร์อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ ต้องเข้าใจัในวิิธีการ์ทำางานของการ์

ส่�อสาร์ กร์ะบวินการ์ส่�อสาร์ต้องมีควิามสอดคล้องกัน อย�างไร์ก็ตาม ในการ์ส่�อสาร์อย�างมีปร์ะสิทธิภาพนั�น

ต้องเข้าใจัปร์ะสบการ์ณ์ของล้กค้า

ทัศนำคำติ

Gibson (2000) อธิบายวิ�า ทัศนคติ หมายถ้ง ตัวิกำาหนดพฤติกร์ร์มที�เช่�อมโยงกับการ์รั์บร้้์ บุคลิกภาพ 

และแร์งจ้ังใจั โดยทัศนคติเกิดจัากสภาวิะจิัตใจัที�พร้์อมเรี์ยนร้้์หร่์อจััดการ์ได้โดยใช้ปร์ะสบการ์ณ์ เพ่�อตอบ

สนองต�อบุคคล สิ�งของ หร่์อสถานการ์ณ์ ซ้ี�งสามาร์ถเป็นได้ทั�งเชิงบวิกและเชิงลบและ Schiffman และ Ka-

nuk (1991) อธิบายวิ�า ทัศนคติ ค่อ แนวิโน้มเอียงที�เกิดจัากการ์เรี์ยนร้้์ที�นำาไปส้�พฤติกร์ร์มที�ตร์งกับวิิถีที�ชอบ

หร่์อไม�ชอบของบุคคล (อ้างถ้งใน  สุชาวิดี ณร์งค์ชัย, 2563)

ดังนั�น อาจัสรุ์ปได้วิ�า ทัศนคติเป็นควิามร้้์ส้กและควิามโน้มเอียงของจิัตใจัที�มีต�อผ้้คนที�อย้�ร์อบข้าง 

การ์ปร์ะเมินสิ�งใดสิ�งหน้�ง เช�น บุคคล วัิตถุ สถานการ์ณ์ต�างๆ ซ้ี�งบ�งชี�วิ�าเป็นสิ�งที�พอใจัหร่์อไม�พอใจั ชอบหร่์อ

ไม�ชอบ เห็นด้วิยหร่์อไม�เห็นด้วิย ร้้์ส้กเฉิยๆ เป็นตัวิเช่�อมร์ะหวิ�างควิามร้้์และพฤติกร์ร์ม (ช้ชัย สมิทธิไกร์, 2561 

อ้างถ้งใน สุชาวิดี ณร์งค์ชัย, 2563)

ทัศนำคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ด

ในงานวิิจััยฉิบับนี� จ้ังให้ควิามหมายต�อทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดวิ�า เป็นการ์ส่�อสาร์

ทางการ์ตลาดเพ่�อแจ้ังข�าวิสาร์ จ้ังใจั สร้์างทัศนคติ ที�บ�งชี�ถ้งควิามพ้งพอใจัหร่์อไม�พอใจั ชอบหร่์อไม�ชอบ หร่์อ

ร้้์ส้กเฉิยๆ ของบุคคล เพ่�อตอบสนองต�อป้จัจััยแวิดล้อมต�างๆ สามาร์ถเป็นได้ทั�งเชิงบวิกและเชิงลบ และทำาให้

เกิดพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ โดยใช้เคร่์�องม่อส่�อสาร์ทางการ์ตลาด 

เคำร่�องม่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ด

 การ์โฆ่ษณา (Advertising)  หมายถ้ง การ์นำาเสนอแบบไม�มีตัวิตนและการ์ส�งเสริ์มแนวิคิด สินค้า หร่์อ

บริ์การ์ใดๆ โดยผ้้สนับสนุนที�ร์ะบุ, การ์ส�งเสริ์มการ์ขาย (Sales promotion) หมายถ้ง สิ�งจ้ังใจัร์ะยะสั�นเพ่�อ

ส�งเสริ์มการ์ซ่ี�อหร่์อขายผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์, การ์ขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) หมายถ้ง การ์นำา

เสนอส�วินบุคคลโดยทีมขายของบร์ิษัทเพ่�อด้งด้ดล้กค้าที�ทำาการ์ขาย และสร์้างควิามสัมพันธ์กับล้กค้า, การ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถ้ง การ์สร้์างควิามสัมพันธ์อันดีกับสาธาร์ณชนต�างๆ ของบริ์ษัท โดย

การ์ปร์ะชาสัมพันธ์ที�ดี การ์สร้์างภาพลักษณ์ที�ดีขององค์กร์ การ์ขจััดข�าวิล่อ และเหตุการ์ณ์ที�ไม�เอ่�ออำานวิย, 

การ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล (Direct and digital marketing) หมายถ้ง การ์มีส�วินร์�วิมโดยตร์งกับผ้้บริ์โภค

แต�ละร์าย เพ่�อให้ได้การ์ตอบสนองทันทีและสร้์างควิามสัมพันธ์กับล้กค้าที�ยั�งย่น  (Philip Kotler and Gary  

Armstrong, 2018, น.425)
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คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ 

ควิามตั�งใจัซ่ี�อ หมายถ้ง การ์คิด พิจัาร์ณาในเร่์�องร์าวิเกี�ยวิกับสินค้าหร่์อบริ์การ์อย�างถี�ถ้วิน มีแนวิโน้ม 

ที�มั�นใจั และตัดสินใจัศ้กษาหาเหตุผลเพ่�อที�จัะซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์ของผ้้บริ์โภค ซ้ี�งควิามตั�งใจัซ่ี�อเป็นเคร่์�อง

ม่อเพ่�อทำานายหร่์อพยากร์ณ์กร์ะบวินการ์ซ่ี�อสินค้า หร่์อบริ์การ์ได้ (Parengkuan, 2017 อ้างถ้งใน นันทพร์  

เขียนดวิงจัันทร์์ และขวัิญกมล ดอนขวิา)

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

นันทพร์ เขียนดวิงจัันทร์์ และขวัิญกมล ดอนขวิา (2562) กล�าวิวิ�า ทัศนคติ และควิามตั�งใจัที�มี

อิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภค ในการ์ซ่ี�อสินค้าผ�านไลน์ พบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�ให้ควิามสำาคัญ

กับปร์ะเด็นดังต�อไปนี� ป้จัจััยด้านทัศนคติในการ์ซ่ี�อสินค้า ให้ควิามสำาคัญกับปร์ะเด็นด้านควิามสะดวิกสบาย 

ด้านปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ซ่ี�อสินค้า และด้านควิามปร์ะหยัดเวิลา ป้จัจััยด้านควิามตั�งใจั ให้ควิามสำาคัญกับ

ปร์ะเด็นด้านการ์พิจัาร์ณา ป้จัจััยด้านพฤติกร์ร์มผ้้บริ์โภคในการ์ซ่ี�อสินค้าผ�านไลน์ ให้ควิามสำาคัญกับปร์ะเด็น

ด้านควิาม ปร์ะหยัดเวิลา ด้านการ์โต้ตอบทันที ด้านการ์เปรี์ยบเทียบข้อม้ลสินค้า และด้านการ์เข้าถ้งข้อม้ล

กตัญชลี ลอยสกุล (2559) กล�าวิวิ�า ควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคที�มีต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์การ์ตลาด

และพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ ร้์านอาหาร์บาร์์บีคิวิพลาซี�า ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�

มีควิามคิดเห็นอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย มาก โดยควิามคิดเห็นต�อการ์ส่�อสาร์ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย การ์ใช้

พนักงานขาย การ์ส่�อสาร์ด้านโฆ่ษณา การ์ส่�อสาร์ด้านปร์ะชาสัมพันธ์ และการ์ส่�อสาร์ด้านการ์ตลาดทางตร์ง 

อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย มากทั�งสิ�น

ชญร์ร์ค์กร์ ทิพย์มณี (2559) กล�าวิวิ�า การ์ส่�อสาร์การ์ตลาดที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�ออาหาร์เพ่�อ

สุขภาพของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า ตัวิแปร์ที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�ออาหาร์เพ่�อ

สุขภาพของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา มีทั�งหมด 3 ตัวิแปร์ เรี์ยงตามลำาดับจัากตัวิแปร์ที�ส�งผล

ต�อควิามตั�งใจัมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด ดังนี� ทัศนคติที�มีต�ออาหาร์เพ่�อสุขภาพ การ์คล้อยตามกลุ�มอ้างอิง และ

การ์ขายโดยใช้พนักงาน

กรอบัแนำวิคิำดวิิจััย

ภ�พิท่� 1 กร์อบแนวิคิดวิิจััย
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การ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง ทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลิน

จ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ของผ้้บริ์โภคในกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา เป็นการ์วิิจััยเชิงสำาร์วิจั (Survey Research) โดยใช้การ์เก็บข้อม้ลด้วิยแบบสอบถามจัากกลุ�มตัวิอย�าง

ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง 

ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ค่อ ผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ที�ไม�เคยซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 

กลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์ศ้กษาครั์�งนี� ค่อ ตัวิแทนปร์ะชากร์ผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Genera-

tion Y) ที�ไม�เคยซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

วิิธ่ิก�รสุ่มตัวิอย่�ง

การ์วิิจััยครั์�งนี�ใช้วิิธีการ์สุ�มตัวิอย�างไม�ทร์าบควิามน�าจัะเป็น (Nonprobability sampling) แบบ

เจัาะจัง (Purposive  sampling) ค่อ ใช้แบบสอบถามในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล จัำานวิน 385 คน และจัะ

ทำาการ์คัดกร์องคำาตอบเฉิพาะผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ที�ไม�เคยซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลิน

จ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยคำานวิณจัากส้ตร์ของคอแคร์น (Co-

chran) เพ่�อปร์ะมาณจัำานวินกลุ�มตัวิอย�าง (Cochran, 1963) ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% และควิามคลาด

เคล่�อนในการ์สุ�ม 5% ดังนี�

จัากส้ตร์ 

โดยที� n = ขนาดของกลุ�มตัวิอย�างที�ต้องการ์ศ้กษา Z = ร์ะดับควิามเช่�อมั�นที� 95% p = สัดส�วิน

ปร์ะชากร์ปร์ะมาณการ์ q = 1-p e = ค�าควิามคลาดเคล่�อนของกลุ�มตัวิอย�างที�ยอมรั์บได้ ค่อ 0.05 ดังนั�น 

จัากการ์คำานวิณจัำานวินกลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์ศ้กษา ค่อ 385 คน

เคำร่�องม่อท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย

ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ผ้้วิิจััยใช้เคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิมร์วิมข้อม้ลในการ์วิิจััย ค่อ แบบสอบถาม โดยแบ�ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส�วิน ดังนี� ส�วินที� 1 ข้อม้ลทั�วิไป ใช้ข้อคำาถามแบบหลายตัวิเล่อก (Multiple-Choice 

Question) ส�วินที� 2 ข้อม้ลเกี�ยวิกับการ์ตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล และส�วิน

ที� 3 ข้อม้ลเกี�ยวิกับทัศนคติต�อเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดจัะใช้มาตร์วัิดลิเคิร์์ท (Likert Scale) โดย

ปรั์บปรุ์งคำาถามจัากงานวิิจััยของกตัญชลี ลอยสกุล (2559) สุชาวิดี ณร์งค์ชัย (2563) และกุลธิดา ก้าวิสัมพันธ์ 

(2560) 
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ก�รทดสอบัเคำร่�องม่อ

โดยการ์ทดสอบควิามตร์งของเน่�อหา (Content Validity) ผ้้วิิจััยได้นำาแบบสอบถามให้อาจัาร์ย์

ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิพิจัาร์ณาและตร์วิจัสอบควิามตร์งเชิงเน่�อหาของข้อคำาถามและจุัดปร์ะสงค์ หลังจัากนั�นจ้ังได้นำา

คำาถามมาจััดทำาแบบสอบถามออนไลน์ ซ้ี�งเป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลของกลุ�มตัวิอย�าง ทั�งนี�ผ้้

วิิจััยทำาการ์ทดสอบควิามเช่�อมั�น (Reliability) โดยการ์นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 

30 ชุด เพ่�อหาค�าควิามเช่�อมั�นที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�อัลฟีา (Alpha Coefficient) ของคร์อนบาค (Cronbach, 

1970) จัากการ์พิจัาร์ณาค�าดังกล�าวิ พบวิ�า มีค�าอย้�ที� 0.937 ซ้ี�งมีค�ามากกวิ�า 0.7 แสดงวิ�าแบบสอบถามนี�มี

ควิามเช่�อมั�นในร์ะดับที�ยอมรั์บได้ 

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

1. การ์วิิเคร์าะห์สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) ใช้การ์หาร้์อยละ การ์หาค�าเฉิลี�ย และ

การ์หาค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ในการ์อธิบายข้อม้ลด้านปร์ะชากร์ของกลุ�มตัวิอย�าง ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ร์ะดับการ์ศ้กษา และร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน

2. การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การ์ศ้กษาวิิจััยนี� ใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่�อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะและตัวิแปร์ตาม วัิตถุปร์ะสงค์ของการ์ทำาวิิจััยนี� ค่อ ทัศนคติของผ้้บริ์โภค

ในกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย (Generation Y) ต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ด

หลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา สถิติเชิงอนุมานที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อ การ์วิิเคร์าะห์

สมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ข�อม้ลทั�วิไปของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

จัากการ์วิิจััย พบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง (61.6%) อายุ 25-29 ปี (51.2%) 

อาชีพธุร์กิจัส�วินตัวิ (31.9 %) สถานภาพโสด (60.3%) และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000-20,000 บาท 

(39.7%)

1. ปัจัจััยด��นำประชุ�กรกับัคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ จัำ�แนำกต�ม เพิศ อ�ยุ อ�ชุ่พิ สถ�นำภ�พิ และม่ร�ยได�

เฉล่�ยต่อเด่อนำ

ต�ร�งท่� 1 การ์เปรี์ยบเทียบป้จัจััยด้านปร์ะชากร์กับควิามตั�งใจัซ่ี�อ จัำาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ  

              และมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน
ปัจัจััยด��นำประชุ�กรศ�สตร์ แหล่งคำวิ�มแปรปรวินำ df MS F Sig.

เพศ ร์ะหวิ�างกลุ�ม 12 0.140 0.485 0.923

ภายในกลุ�ม 372 0.289

ร์วิม 384

อายุ ร์ะหวิ�างกลุ�ม 12 1.407 2.475 0.004

ภายในกลุ�ม 372 0.569

ร์วิม 384

สถานภาพ ร์ะหวิ�างกลุ�ม 12 0.769 2.389 0.006

ภายในกลุ�ม 372 0.322

ร์วิม 384

อาชีพ ร์ะหวิ�างกลุ�ม 12 4.645 1.697 0.065

ภายในกลุ�ม 372 2.737

ร์วิม 384

ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน ร์ะหวิ�างกลุ�ม 12 4.586 3.877 0.000

ภายในกลุ�ม 372 1.183

ร์วิม 384

จัากตาร์างที� 1 ผลการ์วิิเคร์าะห์เปรี์ยบเทียบป้จัจััยด้านปร์ะชากร์ศาสตร์์กับควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

เห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีอายุ สถานภาพและร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน มีควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลแตกต�างกัน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 

0.05 และกลุ�มตัวิอย�างที�มีเพศและอาชีพ มีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิด

แคปซ้ีลไม�แตกต�างกัน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05
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2. ปัจัจััยด��นำทัศนำคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ดผู้ลิตภัณฑ์์เห็ดหลินำจ่ัอเพิ่�อสุขภ�พิ 

ชุนิำดแคำปซ้ื้ล

ต�ร�งท่� 2 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน และร์ะดับควิามสำาคัญของป้จัจััยด้านทัศนคติต�อ 

              การ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล
ปัจัจััยด��นำทัศนำคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ด S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. ด้านการ์โฆ่ษณา 3.42 1.082 มาก

2. ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย 3.49 1.011 มาก

3. ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน 3.09 1.144 ปานกลาง

4. ด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ 3.46 0.997 มาก

5. ด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล 2.72 1.050 ปานกลาง

รวิม 3.24 0.892 ป�นำกล�ง

จัากตาร์างที� 2 พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างให้ควิามสำาคัญกับร์ะดับป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์

ตลาดผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับปานกลาง (3.24) โดยมีค�าเฉิลี�ย

ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขายส้งสุด (3.49) ร์องลงมาค่อด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ (3.46) และด้านการ์ตลาดทางตร์ง

และดิจิัทัลอย้�ในร์ะดับตำ�าที�สุด (2.72) 

3. คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์เห็ดหลินำจ่ัอเพ่ิ�อสุขภ�พิ ชุนิำดแคำปซ้ื้ล 

ต�ร�งท่� 3 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์าฐาน และร์ะดับควิามสำาคัญของควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ 

              เห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล
คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. ท�านมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล 3.18 1.269 ปานกลาง

2. ท�านมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ถ้งแม้จัะมีร์าคาที�เพิ�มส้งข้�น 2.88 1.289 ปานกลาง

3. ท�านจัะแนะนำาผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลให้กับคนที�ร้้์จััก 3.06 1.296 ปานกลาง

รวิม 3.04 1.214 ป�นำกล�ง

จัากตาร์างที� 3 พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล  

ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับปานกลาง (3.04) มีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ 

ชนิดแคปซ้ีลมากที�สุด (3.18) ร์องลงมาค่อ การ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลให้กับ

คนที�ร้้์จััก (3.06) และมีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ถ้งแม้จัะมีร์าคาที�เพิ�มส้ง

ข้�น (2.88) ตามลำาดับ
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4. ปัจัจััยด��นำทัศนำคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ดท่�ม่ผู้ลต่อคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์เห็ดหลินำจ่ัอ

เพ่ิ�อสุขภ�พิ ชุนิำดแคำปซ้ื้ล

ต�ร�งท่� 4 แสดงป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ด 

              หลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล โดยการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

ทัศนำคำติต่อก�รส่�อส�รท�งก�รตล�ด
คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ

B SE Beta t Sig

ค�าคงที� -0.125 0.164  -0.761 0.447

1.ด้านการ์โฆ่ษณา (X
1
) 0.403 0.063 0.359 6.425 0.000

2.ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย (X
2
) 0.241 0.065 0.200 3.693 0.000

3.ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน (X
3
) 0.196 0.058 0.185 3.371 0.001

4.ด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ (X
4
) -0.020 0.067 -0.017 -0.305 0.760

5.ด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล (X
5
) 0.151 0.060 0.131 2.544 0.011

*SIG ≤0.05 R = 0.742* R2 = 0.550 ADJUST R = 0.554 SE = 0.81996

จัากตาร์างที� 4 แสดงผลการ์ทดสอบป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

(Multiple Linear Regression) พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานาย (Coefficient of determination or 

R2) เท�ากับ 0.55 หร่์อ ร้์อยละ 55 แสดงถ้งตัวิแปร์ป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด สามาร์ถ

อธิบายควิามแปร์ปร์วินในตัวิแปร์ควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล โดยมีด้าน

การ์โฆ่ษณา ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน และด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัลมีผล

ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 ส�วินด้าน

ด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล อย�างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที� 0.05 โดยสามาร์ถเขียนสมการ์พยากร์ณ์ ได้ดังนี�

สมการ์พยากร์ณ์ป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

เห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล  โดยกำาหนดให้ X
1
 = ด้านโฆ่ษณา  X

2
 = ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย  X

3
 

= ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน X
5
= ด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล

Y
ควิามตั�งใจัซ่ี�อ

 = -0.125 + 0.403X
1
 + 0.241X

2
 + 0.196 X

3
 + 0.151X

5

อภิปร�ยผู้ลและสรุปผู้ลวิิจััย

อภิปร�ยผู้ล

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�องทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ด

หลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ร้์อยละ 61.6 เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี ร้์อย

ละ 51.2 อาชีพธุร์กิจัส�วินตัวิ ร้์อยละ 31.9 สถานภาพโสด ร้์อยละ 60.3 และร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000-

20,000 บาท ร้์อยละ 39.7 ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสามาร์ถนำามาอภิปร์ายผลได้ดังนี�
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1. การ์ศ้กษาป้จัจััยด้านปร์ะชากร์ศาสตร์์กับควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิด

แคปซ้ีล พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีอายุ สถานภาพและร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน มีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิผลิตภัณฑ์ิ

เห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลแตกต�างกัน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 และกลุ�มตัวิอย�างที�มีเพศ

และอาชีพ มีควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลไม�แตกต�างกัน อย�างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที� 0.05

2. การ์ศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วิน

ใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นอย้�ในร์ะดับปานกลาง ได้แก� ควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิด

แคปซ้ีล ร์องลงมาค่อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ถ้งแม้จัะมีร์าคาที�เพิ�งส้ง

ข้�น และการ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลให้กับคนที�ร้้์จัักตามลำาดับ

3. การ์ศ้กษาร์ะดับป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ 

ชนิดแคปซ้ีลพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับปานกลาง โดยกลุ�ม

ตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นมาก ได้แก� ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ และด้าน

การ์โฆ่ษณา ตามลำาดับ ร์ะดับควิามคิดเห็นปานกลาง ได้แก� ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน และด้านการ์ตลาด

ทางตร์งและดิจิัทัล ตามลำาดับ จ้ังควิร์มุ�งเน้นการ์ใช้เคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้านการ์

ปร์ะชาสัมพันธ์ และด้านการ์โฆ่ษณา เพ่�อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทัศนคติของผ้้บริ์โภค สามาร์ถสร้์าง

ควิามพ้งพอใจัและเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

4. ป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อ

สุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล พบวิ�า ป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาด ด้านการ์โฆ่ษณา ด้านการ์ส�ง

เสริ์มการ์ขาย ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน และด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ ส�วิน

ป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ โดยเม่�อเรี์ยง

ลำาดับจัากเคร่์�องม่อที�มีผลมากที�สุดไปหาเคร่์�องม่อที�ผลน้อยที�สุด ดังนี� ด้านการ์โฆ่ษณา ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์

ขาย ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงาน และด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัลตามลำาดับ ซ้ี�งด้านการ์โฆ่ษณาส�งผล

ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิมากที�สุด สอดคล้องกับงานวิิจััยของ นันทพร์ เขียนดวิงจัันทร์์ และขวัิญกมล ดอน

ขวิา (2562) พบวิ�า ผ้้บริ์โภคจัะเกิดควิามตั�งใจัซ่ี�อก็ต�อเม่�อเกิดทัศนคติที�ดีต�อการ์โฆ่ษณา ซ้ี�งป้จัจััยที�มีอิทธิพล

ต�อการ์โฆ่ษณาค่อ การ์ให้ข้อม้ลข�าวิสาร์ที�ดีแก�ผ้้บริ์โภค ทั�งนี�ยังต้องมีป้จัจััยด้านควิามบันเทิงเพ่�อให้ผ้้บริ์โภค

ได้เกิดควิามเพลิดเพลินในการ์อ�านโฆ่ษณา ร์วิมไปถ้งป้จัจััยด้านการ์สร้์างควิามร์บกวินร์ก็เป็นป้จัจััยที�สำาคัญ 

กล�าวิค่อต้องไม�ทำาให้ผ้้บริ์โภคร้้์ส้กวิ�าการ์โฆ่ษณาสร้์างควิามร์บกวิน และสุดท้ายค่อต้องมีการ์สร้์างควิามน�า

เช่�อถ่อให้กับผ้้บริ์โภคเพ่�อให้ผ้้บริ์โภคเกิดทัศนคติที�ดีและทำาให้เกิดแนวิโน้มที�อยากจัะซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์

ได้ ในส�วินของด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ไม�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ   สอดคล้องกับแนวิคิดของเสรี์ วิงษ์

มณฑิา (2540) กล�าวิวิ�า การ์ปร์ะชาสัมพันธ์มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อสร้์างทัศนคติควิามเช่�อและภาพลักษณ์ที�ดี

ต�อองค์การ์หร่์อผลิตภัณฑ์ิตลอดจันเป็นการ์ให้ควิามร้้์ในเร่์�องใดเร่์�องหน้�งซ้ี�งจัากผลการ์ทดสอบสมมติฐานดัง

กล�าวิการ์ส่�อสาร์การ์ตลาดด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์จ้ังอาจัจัะทำาให้ไม�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ใช้ซ่ี�อหร่์อการ์ใช้

บริ์การ์ (อ้างถ้งใน กตัญชลี ลอยสกุล, 2559)
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สรุปผู้ล

การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี� มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาและวิิเคร์าะห์ทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดและ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อของผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล โดยกลุ�มตัวิอย�างค่อ กลุ�มผ้้บริ์โภคเจัเนอ

เร์ชั�นวิาย (Generation Y) ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน ผ�านการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

แบบสอบถาม วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา ได้แก� ค�าเฉิลี�ย ควิามถี� ร้์อยละ และส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพ่�อทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะและตัวิแปร์ตามด้วิยสมการ์ถดถอยเชิง

เส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศเป็นเพศหญิง อายุ 25-29 ปี ศาสนาอิสลาม ร์ะดับ

การ์ศ้กษาอย้�ในร์ะดับปริ์ญญาตรี์ อาชีพธุร์กิจัส�วินตัวิ สถานภาพโสด และร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000-

20,000 บาทที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 การ์ศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ 

ชนิดแคปซ้ีล พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นอย้�ในร์ะดับปานกลาง ได้แก� ควิามตั�งใจั

ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ร์องลงมาค่อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อ

สุขภาพ ชนิดแคปซ้ีล ถ้งแม้จัะมีร์าคาที�เพิ�มส้งข้�น และการ์แนะนำาผลิตภัณฑ์ิเห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิด

แคปซ้ีลให้กับคนที�ร้้์จััก ตามลำาดับ การ์ศ้กษาร์ะดับป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดผลิตภัณฑ์ิ

เห็ดหลินจ่ัอเพ่�อสุขภาพ ชนิดแคปซ้ีลพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะ

ดับมปานกลาง โดยกลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นมาก ได้แก� ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้าน

การ์ปร์ะชาสัมพันธ์ และด้านการ์โฆ่ษณา ตามลำาดับ ร์ะดับควิามคิดเห็นปานกลาง ได้แก� ด้านการ์ขายโดย

ใช้พนักงาน และด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัล ตามลำาดับ ส�วินป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์

ตลาดที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ  พบวิ�า ป้จัจััยด้านทัศนคติต�อการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดด้านการ์

โฆ่ษณา ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ด้านการ์ขายโดยใช้พนักงานและด้านการ์ตลาดทางตร์งและดิจิัทัลมีผลต�อ

ควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 ส�วินด้านด้านการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ ไม�มีผลต�อควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิทัศนคติ และการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิ เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา 2. เพ่�อวิิเคร์าะห์ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ 

และทัศนคติที�มี ผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา 

เป็นการ์วิิจััย เชิงปริ์มาณด้วิยวิิธีการ์สำาร์วิจัและเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยเก็บแบบสอบถามจัากผ้้บริ์โภคที�อาศัย

อย้�ใน จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา และสมการ์ถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุค้ณ เพ่�อทดสอบอิทธิพลร์ะหวิ�างตัวิแปร์ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง ส�วิน

ใหญ�อายุ ร์ะหวิ�าง 20-30 ปี เป็นนักเรี์ยน/นักศ้กษา ร์ายได้เฉิลี�ยส�วินใหญ�น้อยกวิ�าหร่์อเท�ากับ 15,000 บาท

ต�อเด่อน 

จัากการ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นของป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิและทัศนคติ ที�มีผลต�อการ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�อ ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา พบวิ�า ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ  

(ร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ, ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ) และทัศนคติมีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�อง

สำาอาง ปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 ซ้ี�งป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ

กลุ�ม ตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากโดย ผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยกับด้าน

ผลิตภัณฑ์ิ ที�คาดหวัิงมากที�สุด  และทัศนคติ พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิม

อย้�ใน ร์ะดับมากที�สุด โดยผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยกับด้านควิามร้้์ส้กมากที�สุด ดังนั�นธุร์กิจั เคร่์�องสำาอางปร์ะเภท

ลิปสติก ควิร์เน้นการ์พัฒินาด้านร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติเป็นหลัก เพ่�อ

ปรั์บปรุ์ง และพัฒินาผลิตภัณฑ์ิ ให้น�าจัดจัำาและเป็นตัวิเล่อกเเร์กในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค

คำำ�สำ�คัำญ: ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ, ทัศนคติ, การ์ตัดสินใจัซ่ี�อ, เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก
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Abstract 

This research aims to 1) study the product factor and attitudes on purchase  

decisions towards lipstick cosmetics of consumers in Songkhla Province and 2) analyze  

product factors and attitudes affecting purchasing decisions towards lipstick cosmetic  

products of consumers in Songkhla Province. This research is quantitative research by survey 

and data collection. A questionnaire was collected from 385 consumers living in Songkhla  

province. Data analysis includes using descriptive statistics and Multiple Linear Regression  

Analysis to test an influence between variables.The research results were found that most of the  

samples were female, aged between of 20-30 years. Most of them were students with the average  

income of less than or equal to 15,000 baht per month. 

According to the study of opinion levels of product factors and attitudes affect the  

purchase decision Cosmetic products in the category of lipsticks of consumers in  

Songkhla province found that product factors (product shape, product potential) and attitude 

 influences the purchasing decision of cosmetic products. Types of lipsticks of consumers 

in Songkhla Province with statistical significance at 0.05 which the product group factor. 

Most of the examples gave a high level of overall opinion. Consumers agreed on the most  

expected product and attitudes. The overall opinion is at the highest level. The consumer 

agreed with the most emotional aspect. Therefore, the lipstick cosmetics business should focus 

on the development of tangible product, potential product and attitude as the main points to  

improve and develop product to be memorable and the first choice in the purchasing decision of  

consumers.

Keyword: Product factor, Attitudes, Purchase decisions, Lipstick cosmetics
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บัทนำำ�

จัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ที�เกิดข้�น ทำาให้ในแต�ละพ่�นที�มีการ์ดำาเนินการ์

ต�างๆ หน้�งในมาตร์การ์ที�นำามาใช้ค่อ มาตร์การ์เว้ินร์ะยะห�างทางสังคมเพ่�อยับยั�งการ์แพร์�กร์ะจัายของเช่�อ

ไวิรั์ส จ้ังเกิดการ์ Work from home ส�งผลกร์ะทบต�อร์ะบบสังคมและร์ะบบเศร์ษฐกิจั (กองทุนการ์ออมแห�ง

ชาติ, 2563) ดังนั�น เม่�อผ้้คนอย้�บ้านมากข้�นการ์ใช้ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางจ้ังลดน้อยลง (กรุ์งเทพธุร์กิจั, 2564) 

กลุ�มอุตสาหกร์ร์มเคร์่�องสำาอางปร์ะเมินวิ�าหากสถานการ์ณ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ยังต�อเน่�อง

ไปจันถ้งสิ�นปีนี� คาดการ์ณ์วิ�า จัะทำาให้ภาพร์วิมตลาดเคร่์�องสำาอางไทยที�มีม้ลค�า 300,000 ล้านบาท มีโอกาส

ที�ยอดขายลดลงร้์อยละ 10 (สมาคมผ้้ผลิตเคร่์�องสำาอางไทย, 2564) ซ้ี�งเคร่์�องสำาอางที�ได้รั์บผลกร์ะทบมาก

ที�สุดค่อ เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก โดยยอดขายลดลงร้์อยละ 58 ในเด่อนเมษายน 2563 เม่�อเทียบกับ

ช�วิงเวิลาเดียวิกันในปี 2562 (ธนาคาร์กรุ์งเทพ, 2563)

จัากข้อม้ลการ์สัมภาษณ์ผ้้บริ์โภคที�เคยซ่ี�อเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกเม่�อ วัินที� 25 สิงหาคม 

2564  ในจัังหวัิดสงขลา พบวิ�า สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 ทำาให้การ์ซ่ี�อลิปสติกลดลง

จัริ์ง เน่�องจัากลิปสติกเป็นสินค้าฟุ่ีมเฟืีอย และมาตร์การ์เว้ินร์ะยะห�างทางสังคมทำาให้ผ้้คนต้องสวิมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวิลา ลิปสติกจ้ังมีควิามจัำาเป็นในการ์ใช้งานน้อยลงไปด้วิย จัากป้ญหาดังกล�าวิ ธุร์กิจัเคร่์�อง

สำาอางได้นำาเคร์่�องม่อทางการ์ตลาดมาใช้ (ไทยวิินเนอร์์, 2021) แต�ยังคงปร์ะสบกับป้ญหายอดขายน้อยลง

เช�นเดิม และเคร่์�องม่อทางการ์ตลาดที�สามาร์ถช�วิยแก้ป้ญหานี�ได้ ก็ค่อ ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ ทำาให้สามาร์ถ

เข้าใจัจุัดเด�นและจัุดขายเพ่�อนำาเสนอสินค้าและบร์ิการ์ได้ดียิ�งข้�น (Chaiwong, 2020) และอีกหน้�งแนวิคิดที�

นำามาใช้ร์�วิมกันเพ่�อแก้ไขป้ญหาได้ถ้กต้องยิ�งข้�น ก็ค่อ ทัศนคติ ซ้ี�งเป็นหน้�งในตัวิชี�วัิดสำาคัญถ้งการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์   (มณีรั์ตน์..อนุโลมสมบัติ, 2560) 

ด้วิยเหตุนี�คณะวิิจััยจ้ังเล่อกศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติ ที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อ เคร์่�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวิัดสงขลา เพ่�อที�จัะนำาข้อม้ลที�ได้จัากการ์วิิจััยไปเป็น

แนวิทางให้ แก�ผ้้ปร์ะกอบการ์ในการ์วิางแผนการ์ตลาดและกำาหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ิ โดยนำาข้อม้ล

มาพัฒินา และออกแบบผลิตภัณฑ์ิให้ตอบโจัทย์ผ้้บริ์โภคในการ์เล่อกซ่ี�อลิปสติก และเพ่�อให้เกิดทัศคติที�ดีต�อ

ผลิตภัณฑ์ิหร่์อต�อเเบร์นด์

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ ทัศนคติ และการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภท

ลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอาง

ปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา
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ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

ในการ์ศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิและทัศนคติที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางปร์ะเภท

ลิปสติกของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสงขลาเพ่�อเป็นปร์ะโยชน์แก�ผ้้ปร์ะกอบการ์ สามาร์ถนำาผลของการ์วิิจััยไปใช้

เป็นแนวิทางในการ์พัฒินาธุร์กิจั ปรั์บปรุ์ง พัฒินาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ิให้น�าจัดจัำาและเป็นแนวิทางในการ์

สร้์างทัศนคติที�ดีต�อผ้้บริ์โภคทำาให้สามาร์ถเป็นตัวิเล่อกเเร์กในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

แนวิคิดและทฤษฎีส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดด้านผลิตภัณฑ์ิ

ส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาด (Kotler & Armstrong, 2014) หมายถ้ง กลุ�มเคร่์�องม่อที�นำามาใช้เพ่�อช�วิย

ให้เกิดควิามเหมาะสมกับวัิตถุปร์ะสงค์ขององค์กร์และสภาพแวิดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป

โดย (ศิริ์วิร์ร์ณ เสรี์รั์ตน์, 2560) ได้ให้ควิามหมายของผลิตภัณฑ์ิ หมายถ้ง สิ�งที�มีตัวิตนและไม�มีตัวิ

ตนซ้ี�งอาจัเป็นสินค้าหร่์อบริ์การ์ ที�จัำาหน�ายเพ่�อตอบสนองควิามต้องการ์หร่์อสร้์างควิามพ้งพอใจัให้แก�ล้กค้า

ผลิตภัณฑ์ิเป็นตัวิบ�งชี�ควิามพร์้อมที�จัะดำาเนินธุร์กิจั โดยผลิตภัณฑ์ิดังกล�าวิต้องสามาร์ถตอบสนอง

ควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภค ซ้ี�งพิจัาร์ณาจัากองค์ปร์ะกอบของผลิตภัณฑ์ิได้ ดังนี� (Kotler & Keller, 2016)

1) ผลิตภัณฑ์ิหลัก หมายถ้ง ผลปร์ะโยชน์พ่�นฐานของผลิตภัณฑ์ิที�ผ้้ผลิตเสนอขายให้กับผ้้บริ์โภค

2) ร้์ปร์�างของผลิตภัณฑ์ิ หมายถ้ง ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ิที�สามาร์ถจัับต้องและรั์บร้้์ได้

3) ผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิง หมายถ้ง กลุ�มของคุณสมบัติและเง่�อนไขที�ผ้้บริ์โภคคาดหวัิงจัะได้รั์บ

4) ผลิตภัณฑ์ิควิบ หมายถ้ง ผลปร์ะโยชน์เพิ�มเติมหร่์อบริ์การ์ที�ผ้้บริ์โภคจัะได้รั์บพร้์อมกับการ์ซ่ี�อ

สินค้า

5) ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ หมายถ้ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ิ�ที�มีการ์เปลี�ยนแปลงหร่์อพัฒินา

อีกเเนวิคิดสำาคัญที�ผ้้บริ์โภคจัะพิจัาร์ณาก�อนการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้า ค่อ แนวิคิดด้านทัศนคติ  

แนวิคิดเกี�ยวิกับทัศนคติ

ช้ชัย สมิทธิไกร์ (2561) ได้กล�าวิไว้ิวิ�า ทัศนคติ เป็นควิามร้้์ส้กและควิามโน้มเอียงของจิัตใจัที�มีต�อ

ผ้้คนที�อย้�ร์อบข้าง การ์ปร์ะเมินสิ�งใดสิ�งหน้�ง ซ้ี�งบ�งชี�วิ�าเป็นสิ�งที� พอใจัหร่์อไม�พอใจั ชอบหร่์อไม�ชอบ เห็นด้วิย

หร่์อไม�เห็นด้วิย ร้้์ส้กเฉิย ๆ เป็นตัวิเช่�อมร์ะหวิ�างควิามร้้์และพฤติกร์ร์ม

องค์ปร์ะกอบของทัศนคติ

Schiffman และ Kanuk (1994 อ้างถ้งใน เจันจิัร์า แสงสุ�ม, 2562, น. 22) ได้ร์ะบุวิ�า ทัศนคติ ค่อ การ์

แสดงออกถ้งแนวิโน้มที�เรี์ยนร้้์ เพ่�อให้มีพฤติกร์ร์มไปในทางเดียวิกันกับควิามพ้งพอใจัหร่์อไม�พ้งพอใจัต�อสิ�งใด

สิ�งหน้�ง โดยโมเดลองค์ปร์ะกอบของทัศนคติมี 3 ร้์ปแบบ  ดังนี�  

1)  ควิามเข้าใจั  

2)  ควิามร้้์ส้ก  

3)  พฤติกร์ร์ม
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หลังจัากพิจัาร์ณาทั�งสองแนวิคิดที�กล�าวิมาขั�นต้นแล้วิ แนวิคิดที�สำาคัญที�สุดที�จัะทำาให้ผ้้บริ์โภคซ่ี�อ

สินค้า ค่อ แนวิคิดและทฤษฎีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ เป็นขั�นตอนสุดท้ายในการ์ตัดสินใจัวิ�าจัะซ่ี�อหร่์อไม� 

แนวิคิดและทฤษฎีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ 

การ์ตัดสินใจั (จัารุ์วิดี แก้วิมา, 2561, น. 68) หมายถ้ง กร์ะบวินการ์ในการ์เล่อกที�จัะกร์ะทำาสิ�งใด

สิ�งหน้�งจัากทางเล่อกต�างๆ ที�มีอย้� ซ้ี�งผ้้บริ์โภคมักจัะต้องตัดสินใจัในทางเล่อกต�างๆ ของสินค้าและบริ์การ์อย้�

เสมอโดยที�เขาจัะเล่อกสินค้าหร่์อบริ์การ์ตามข้อม้ลและข้อจัำากัดของสถานการ์ณ์ กร์ะบวินการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

ปร์ะกอบด้วิยการ์รั์บร้้์ถ้งควิามต้องการ์หร่์อป้ญหา, การ์แสวิงหาข้อม้ล, การ์ปร์ะเมินทางเล่อก, การ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อ, พฤติกร์ร์มภายหลังการ์ซ่ี�อ Schiffman และ Kanuk (1994) กล�าวิวิ�าการ์ตัดสินใจัซ่ี�อนั�นเป็นหน้�ง ในขั�น

ตอนการ์เล่อกซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิโดยผ้้บริ์โภคจัะมีทางเล่อกสองทางข้�นไป ในการ์ตัดสินใจัในแต�ละครั์�ง ผ้้บริ์โภค

จัะมีพฤติกร์ร์มทางกายภาพและทางจิัตใจัเข้ามาเกี�ยวิข้องกับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ซ้ี�งพฤติกร์ร์มทางด้านกายภาพ

และด้านจิัตใจัจัะเกิดข้�นในช�วิงขณะหน้�ง และสิ�งเหล�านั�นก็จัะส�งผลทำาให้เกิดการ์ซ่ี�อ ร์วิมถ้งพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิตามบุคคลอ่�นได้

เน่�องจัากในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผ้้บริ์โภคต้องพิจัาร์ณาป้จัจััยหลายป้จัจััย ซ้ี�งหน้�งในป้จัจััยที�ผ้้บริ์โภคจัะ

พิจัาร์ณาก�อนในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ค่อ ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติ เน่�องจัากผลิตภัณฑ์ิเป็นสิ�งแร์กที�ผ้้

บริ์โภคมองเห็นการ์ปรั์บปรุ์งผลิตภัณฑ์ิให้น�าสนใจัจ้ังเป็นสิ�งสำาคัญที�ทางธุร์กิจัต้องศ้กษาและทำาควิามเข้าใจั   

ในส�วินของทัศนคติเป็นตัวิช�วิยในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ซ้ี�งทัศนคติที�ดีต�อผลิตภัณฑ์ิจัะทำาให้ผ้้บริ์โภคเกิดการ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�ออย�างร์วิดเร็์วิ ดังนั�น คณะวิิจััยจ้ังเล่อกที�จัะศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติ ที�มีผลต�อการ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ร้์ปแบบการ์วิิจััยงานวิิจััยชิ�นนี�เป็นงานวิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม

ที�ผ้้วิิจััยสร้์างและพัฒินาข้�นสามาร์ถตีค�าการ์วัิดเป็นตัวิเลขได้โดยเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างแล้วินำา

ไปวิิเคร์าะห์และสรุ์ปผลข้อม้ลตามวัิตถุปร์ะสงค์และกร์อบแนวิคิดที�วิางไว้ิ  โดยใช้กลุ�มปร์ะชากร์ที�อาศัยอย้�

ในจัังหวัิดสงขลาที�เคยซ่ี�อเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ซ้ี�งไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แน�นอน ผ้้วิิจััยจ้ังได้ใช้

ส้ตร์ของ Cochran’s formula ในการ์หาขนาดกลุ�มตัวิอย�างโดยกำาหนดค�า Z=1.96, p=0.50, q=1-0.50 และ 

e= 0.052  ซ้ี�งกลุ�มตัวิอย�างที�คำานวิณได้ มีค�า 384.16 เพ่�อลดควิามคลาดเคล่�อนผ้้วิิจััยจ้ังกำาหนดให้มีกลุ�มตัวิ

อย�างจัำานวิน 385 คน การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์ศ้กษาวิิจััยเชิงสำาร์วิจั (Survey method) โดยทำาการ์สุ�ม

ตัวิอย�างตามควิามสะดวิก (Convenience Sampling)  และใช้คำาถามคัดกร์องในเคร่์�องม่อวิิจััย โดยมีการ์นำา

แบบสอบถามจัำานวิน 30 ชุด มาทดสอบ Cronbach’s Alpha ได้ค�าร์ะดับควิามเช่�อมั�นเท�ากับ 0.90 ซ้ี�งอย้�

ในเกณฑ์ิที�ยอมรั์บได้ (Kuder & Richardson, 1937) ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลที�ใช้ในการ์ศ้กษาวิิจััยในครั์�งนี�

ข้อม้ลที�ใช้วิิจััยมีทั�งข้อม้ล แบบปฐมภ้มิและข้อม้ลทุติยภ้มิ ซ้ี�งข้อม้ลแต�ละชนิดใช้วิิธีที�แตกต�างกันไปในการ์เก็บ

ร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยแบ�งเป็น

1. ข้อม้ลปฐมภ้มิ เป็นข้อม้ลที�ได้จัากการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยการ์ใช้แบบสอบถามที�สร้์างข้�นเป็น

เคร่์�องม่อจัำานวิน 385 ชุด ในการ์เก็บข้อม้ลจัาก กลุ�มตัวิอย�าง ในเขตพ่�นที�จัังหวัิดสงขลา
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2. ข้อม้ลแบบทุติยภ้มิ เป็นข้อม้ลที�ได้จัากการ์ศ้กษาเอกสาร์ สิ�งพิมพ์ และค้นคว้ิาจัากหน�วิยงาต�างๆ 

ผ�านอินเตอร์์เน็ต  และทางผ้้วิิจััยได้ใช้ข้อม้ลจัากการ์ตอบแบบสอบถามวิิเคร์าะห์ผลการ์วิิจััยตามสถิติต�อไป

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ค่อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกำาหนดปร์ะเด็นและสาร์ะ

สำาคัญของแบบสอบถามให้เป็นไปตามกร์อบแนวิคิดการ์วิิจััย..โดยแบ�งข้อคำาถามออกเป็น 4 ส�วิน ดังนี�  

ส่วินำท่� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวิกับข้อม้ลทั�วิไป และภ้มิหลังของกลุ�มตัวิอย�างที�ตอบแบบสอบถาม 

โดยมีลักษณะคำาข้อควิามถามเป็นแบบเล่อก ได้แก�.เพศ.อายุ.อาชีพ.และร์ายได้  

ส่วินำท่� 2  ข้อคำาถามเกี�ยวิกับป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ใช้แบบมาตร์าส�วิน

ปร์ะมาณค�า.(Likert  Scale) จัำานวิน 18 ข้อ ซ้ี�งดัดแปลงมาจัาก ป่ติภัทร์ เกษวิิริ์ยะการ์ (2560)

ส่วินำท่� 3 ข้อคำาถามเกี�ยวิกับทัศนคติต�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ใช้แบบมาตร์าส�วิน

ปร์ะมาณค�า (Likert Scale) จัำานวิน 11 ข้อ ซ้ี�งดัดแปลงมาจัาก ดวิงสมร์ หรั์�งช้าง (2562) 

ส่วินำท่� 4 ข้อคำาถามเกี�ยวิกับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ใช้แบบ

มาตร์าส�วินปร์ะมาณค�า.(Likert  Scale). จัำานวิน 7 ข้อ ซ้ี�งดัดแปลงมาจัาก นัทธมน ตั�งเม่องทอง (2561)

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล 

1. เชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้การ์แจักแจังควิามถี� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และส�วิน

เบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และแปล ควิามหมายของคะแนนเฉิลี�ยตามเกณฑ์ิ  

2. เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที�ใช้ ค่อ การ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงพหุ (Regres-

sion Analysis) โดยกำาหนดร์ะดับควิามมีนัยสำาคัญไว้ิที� 0.05

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบเเบบสอบถาม

จัากข้อม้ลของผ้้ตอบแบบสอบถามจัำานวิน 412 คน ผลการ์วิิจััยพบวิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามส�วินใหญ� 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 91.5 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้์อยละ 67 และปร์ะกอบอาชีพนักเรี์ยน/นักศ้กษา 

คิดเป็นร้์อยละ 49 มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนน้อยกวิ�าหร่์อเท�ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้์อยละ 55.3 ส�วินเพศ

ชายนั�นมีการ์ซ่ี�อลิปสติกในอัตร์าส�วินน้อยกวิ�าเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 8.5 โดยส�วินใหญ�จัะซ่ี�อเพ่�อเป็นของ

ขวัิญ และบางส�วินซ่ี�อไปใช้เอง

ข้อม้ลเกี�ยวิกับแบร์นด์เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกที�ผ้้ตอบเเบบสอบถามซ่ี�อครั์�งล�าสุด

จัากผลการ์วิิจััยพบวิ�าแบร์นด์เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกที�ผ้้ตอบแบบสอบถามซ่ี�อล�าสุดส�วินใหญ� 

ค่อแบร์นด์  4U2 คิดเป็นร้์อยละ 25.7 ร์องลงมา ค่อ แบร์นด์ Maybelline คิดเป็นร้์อยละ 14.1 และเเบร์นด์ 

ที�ผ้้ตอบแบบสอบถามซ่ี�อน้อยที�สุดค่อแบร์นด์ Dare me คิดเป็นร้์อยละ 1.5

วัิตถุปร์ะสงค์ข้อที� 1. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ ทัศนคติ และการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เคร่์�อง

สำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล 
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ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ 

สรุ์ปได้วิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามมีร์ะดับควิามคิดเห็นวิ�าป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย ป้จัจััย

ด้าน ผลิตภัณฑ์ิหลัก ป้จัจััยด้านร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิง ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ

ควิบ และป้จัจััยด้านศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก โดยป้จัจััยที�มีร์ะดับควิามคิด

เห็นเฉิลี�ยมากที�สุด ค่อ ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิง ร์องลงมาค่อป้จัจััยด้านร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ ป้จัจััยด้าน

ศักยภาพ ที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิหลัก และป้จัจััยที�มีร์ะดับควิามคิดเห็นเฉิลี�ยน้อยที�สุด ค่อ 

ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิควิบ โดยมีร์ายละเอียดในแต�ละป้จัจััย ดังนี� 

ต�ร�ง 1: ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของผ้้ตอบแบบสอบถาม จัำาแนกตามป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ
ปัจัจััยด��นำผู้ลิตภัณฑ์์ S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1.ผลิตภัณฑ์ิหลัก 3.85 0.78 มาก

2.ร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ 4.38 0.56 มากที�สุด

3.ผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิง 4.60 0.55 มากที�สุด

4.ผลิตภัณฑ์ิควิบ 3.50 0.41 มาก

5.ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ 4.25 0.73 มากที�สุด

รวิม 4.12 0.60 ม�ก

ทัศนคติ

สรุ์ปได้วิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามมีร์ะดับควิามคิดเห็นวิ�าทัศนคติ ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย ด้านควิามเข้าใจั ด้าน

ควิามร้้์ส้ก ด้านพฤติกร์ร์ม ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมากที�สุด โดยด้านที�มีร์ะดับควิามคิดเห็นเฉิลี�ยมากที�สุด ค่อ

ทัศนคติด้านควิามร้้์ส้ก ร์องลงมา ค่อ ทัศนคติด้านควิามเข้าใจั และด้านที�มีร์ะดับควิามคิดเห็นเฉิลี�ยน้อยที�สุด 

ค่อด้านพฤติกร์ร์ม โดยมีร์ายละเอียด ดังนี�

ต�ร�ง 2: ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของผ้้ตอบแบบสอบถาม จัำาแนกตามทัศนคติ
ทัศนำคำติ S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1.ด้านควิามเข้า 

2.ด้านควิามร้้์ส้ก 

3.ด้านพฤติกร์ร์ม

4.39 

4.43 

4.05

0.61 

0.58 

0.74

มากที�สุด 

มากที�สุด 

มาก

รวิม 4.29 0.64 ม�กท่�สุด

การ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก

สรุ์ปได้วิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีร์ะดับควิามคิดเห็นวิ�าการ์ตัดสินใจัซ่ี�อในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก 

โดยควิาม พ้งพอใจัด้านร์าคามีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกมากที�สุด เพร์าะผ้้บริ์โภค

ต้องการ์ควิามคุ้มค�าจัากการ์ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ ร์องลงมา ค่อ ควิามพ้งพอใจั ในผลิตภัณฑ์ิ  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ 

บร์ร์จุัภัณฑ์ิของผลิตภัณฑ์ิ ช่�อเสียงของแบร์นด์ คำาแนะนำาจัากคนร์อบข้าง และที�มีผลน้อยที�สุด ค่อ คุณ

ปร์ะโยชน์ของผลิตภัณฑ์ิ โดยมีร์ายละเอียด ดังนี�
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ต�ร�ง 3: ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของผ้้ตอบแบบสอบถาม จัำาแนกตามการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ
ก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อผู้ลิตภัณฑ์์เคำร่�องสำ�อ�งประเภทลิปสติก  S�D� ระดับัคำวิ�มคิำดเห็นำ

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ิ 

2.ควิามพ้งพอใจัในผลิตภัณฑ์ิ 

3. ควิามพ้งพอใจัด้านร์าคา 

4. ช่�อเสียงของแบร์นด์ 

5. คุณปร์ะโยชน์ของผลิตภัณฑ์ิ 

6. คำาแนะนำาจัากคนร์อบข้าง 

7. บร์ร์จุัภัณฑ์ิของผลิตภัณฑ์ิ

4.11 

4.43 

4.65 

4.04 

3.50 

3.93 

4.05

0.98 

0.58 

0.64 

1.07 

1.33 

1.18 

0.74

มาก 

มากที�สุด 

มากที�สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก

รวิม 4.10 0.93 ม�ก

วัิตถุปร์ะสงค์ที� 2. เพ่�อวิิเคร์าะห์ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

ผลิตภัณฑ์ิ เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา

ต�ร�ง 4: ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภท 

             ลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา โดยการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

ปัจัจััยด��นำผู้ลิตภัณฑ์์เเละทัศนำคำติ
ก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อ

B SE Beta t Sig

ค�าคงที� 0.242 0.168 1.440 0.151

ผลิตภัณฑ์ิหลัก -0.004 0.026 -0.005 -0.135 0.893

ร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ 0.318 0.046 0.322 6.881 0.00*

ผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิง 0.001 0.043 0.001 0.016 0.988

ผลิตภัณฑ์ิควิบ 0.077 0.049 0.056 1.593 0.112

ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ 0.131 0.032 0.170 4.140 0.00*

ทัศนคติ 0.414 0.049 0.398 8.486 0.00*

*P-value ≤0.05 R = 0.808 R2 = 0.653 SE = 0.330

จัากตาร์าง 4 แสดงผลการ์ทดสอบป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อ ผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลาโดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอย

เชิงเส้น แบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานาย (Coefficient of 

determination or R2) เท�ากับ 0.653 แสดงถ้งป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติ สามาร์ถอธิบายการ์

เปลี�ยนแปลงของการ์ ตัดสินใจัซ่ี�อได้ร้์อยละ 65.3 อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 โดยสามาร์ถเขียนสมการ์

พยากร์ณ์ป้จัจััยด้าน ผลิตภัณฑ์ิและทัศนคติที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก 

ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิด สงขลาได้ ดังนี�

   Y
การ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

 = 0.242 + 0.318 ร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ + 0.131 ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ + 0.414 ทัศนคติ
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ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�องป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติ ที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง    

ปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 91.5 

เม่�อจัำาแนกตามอายุพบวิ�าส�วินใหญ�อย้�ในช�วิงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้์อยละ 67 ปร์ะกอบอาชีพ นักเรี์ยน/

นักศ้กษา คิดเป็นร้์อยละ 49 มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนน้อยกวิ�าหร่์อเท�ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้์อยละ 55.3

1. การ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นของป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับ

ควิาม คิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก โดยผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยกับด้านผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิงมากที�สุด (ลิปสติก

ช�วิยคลายควิามกังวิลเกี�ยวิกับป้ญหาริ์มฝี่ปากคลำ�า) ร์องลงมา ค่อ ด้านร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิ (แบร์นด์ของลิปสติก

เป็นที�จัดจัำา, ลิปสติกมีบร์ร์จุัภัณฑ์ิที�สวิยงาม) ด้านศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ (ลิปสติกมีควิามติดทน) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ิหลัก (ลิปสติกช�วิยกลบริ์มฝี่ปากคลำ�า) และด้านผลิตภัณฑ์ิควิบ (ลิปสติกมีการ์รั์บร์องคุณภาพ) ตาม

ลำาดับ 

2. การ์ศ้กษาร์ะดับควิามคิดเห็นของทัศนคติ พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นใน 

ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ มากที�สุด โดยผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยกับด้านควิามร้้์ส้กมากที�สุด (ลิปสติกช�วิยเสริ์มควิามมั�นใจั

ให้เพิ�มมากข้�น) ร์องลงมา ค่อ ด้านควิามเข้าใจั (ลิปสติกไม�มีผลกร์ะทบที�เป็นอันตร์าย) เเละด้านพฤติกร์ร์ม 

(ทาลิปสติกก�อนออกจัากสถานที�พักอาศัย) ตามลำาดับ 

3. การ์ศ้กษาการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิด

สงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิม อย้�ในร์ะดับมาก ในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

ลิปสติกของท�าน อันดับแร์กที�ท�านคำาน้งถ้งค่อควิามพ้งพอใจัด้านร์าคา (ร์าคาเหมาะสมกับคุณภาพ) ร์องลงมา 

ค่อ ควิาม พ้งพอใจัในผลิตภัณฑ์ิ คุณภาพของ  ผลิตภัณฑ์ิ บร์ร์จุัภัณฑ์ิ ช่�อเสียงของแบร์นด์ คำาแนะนำาจัากคน

ร์อบข้าง เเละคุณปร์ะโยชน์ของผลิตภัณฑ์ิ ตามลำาดับ

4. ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภท

ลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา พบวิ�า 

ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภค 

จัังหวัิดสงขลา ค่อ ด้านร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิมีค�าเฉิลี�ยร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด และร์องลงมา ค่อ ด้าน

ศักยภาพที�เกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิ ทั�งสองด้านมีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิเคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก 

ของผ้้บริ์โภค จัังหวัิดสงขลาอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 และด้านที�ไม�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ

เคร่์�องสำาอาง ปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภค จัังหวัิดสงขลา ค่อ ด้านผลิตภัณฑ์ิหลัก ด้านผลิตภัณฑ์ิที�คาดหวัิง 

และด้านผลิตภัณฑ์ิควิบ สอดคล้องกับแนวิคิดด้านผลิตภัณฑ์ิ โดย ลภัสวัิฒิน์ ศุภผลกุลนันทร์์ (2561) กล�าวิ

วิ�า ผลิตภัณฑ์ิ เป็นสินค้าหร่์อบริ์การ์ที�เร์าเสนอ ให้กับล้กค้า โดยด้จัากควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภคหาควิาม

ต้องการ์ที�แท้จัริ์ง ผลิตภัณฑ์ิต้องมีอร์ร์ถปร์ะโยชน์ (Utility) และม้ลค�า (Value) ในสายตาของผ้้บริ์โภค และ

ในส�วินของทัศนคติ มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิ เคร่์�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ของผ้้บริ์โภคจัังหวัิด

สงขลา โดยผ้้บริ์โภค เห็นด้วิยกับทัศนคติด้านควิามร้้์ส้ก ในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อมากที�สุด ร์องลงมา ค่อ ด้านควิาม

เข้าใจั และด้าน พฤติกร์ร์ม ตามลำาดับ ซ้ี�งสอดคล้องกับ งานวิิจััยของ  ชิสา โชติลดาคีติกา (2559) พบวิ�า 

ทัศนคติค่อการ์แสดง ออกของควิามร้้์ส้กที�อย้�ภายใน ซ้ี�งเป็น ควิามร้้์ส้กน้กคิดของบุคคล ที�มีต�อบุคคล สิ�งของ 

หร่์อควิามคิดที� ต้องการ์ และงานวิิจััยของ คณิศา สุดสงค์ (2563) พบวิ�า ทัศนคติด้านควิามร้้์ส้ก หร่์อค�านิยม
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ส�งผลต�อการ์ ตัดสินใจัในการ์เล่อกซ่ี�อ ผลิตภัณฑ์ิ หากผ้้บริ์โภคมีทัศนคติด้านควิามร้้์ส้กที�ดีต�อผลิตภัณฑ์ิก็จัะ

ส�งผลต�อ ควิามเช่�อมั�นในผลิตภัณฑ์ิเช�นกัน  

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ และทัศนคติ ที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง 

ปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง เน่�องจัากเพศหญิง

ค�อน ข้างใส�ใจัในเร่์�องควิามงาม จ้ังต้องด้แลภาพลักษณ์ของตนเองให้ด้ดีอย้�เสมอ เพ่�อเพิ�มควิามมั�นใจัในการ์

ใช้ชีวิิต     ปร์ะจัำาวัิน ซ้ี�งสอดคล้องกับผลการ์วิิจััยป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิและทัศนคติ ที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

เคร่์�องสำาอาง ปร์ะเภทลิปสติกของผ้้บริ์โภคจัังหวัิดสงขลา  พบวิ�า

1. ป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิ เพศหญิงมักซ่ี�อลิปสติก เพร์าะลิปสติกช�วิยคลายควิามกังวิลเกี�ยวิกับป้ญหา

ริ์มฝี่ปากคลำ�า, แบร์นด์ของลิปสติกเป็นที�จัดจัำา, ลิปสติกมีบร์ร์จุัภัณฑ์ิที�สวิยงามมีควิามติดทน ลิปสติกมีการ์

รั์บร์องคุณภาพและมีร้์ปร์�างผลิตภัณฑ์ิที�หลากหลายทำาให้ด้งด้ดสายตาผ้้บริ์โภค  

2. ทัศนคติ กล�าวิค่อ การ์รั์บร้้์ที�ผ้้บริ์โภคมีต�อสินค้าและบริ์การ์ เป็นหน้�งในตัวิชี�วัิดสำาคัญของการ์

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์แบร์นด์นั�นๆ ซ้ี�งจัากการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้บริ์โภคมักซ่ี�อลิปสติกด้วิยอาร์มณ์ ควิาม

ร้้์ส้กเป็นหลัก เน่�องจัากลิปสติกช�วิยเสริ์มควิามมั�นใจัให้เพิ�มมากข้�น ร์องลงมา ค่อ ด้านควิามเข้าใจั เน่�องจัาก

ลิปสติกไม�มีผลกร์ะทบที�เป็นอันตร์าย เเละด้านพฤติกร์ร์ม เน่�องจัากผ้้บริ์โภคมักทาลิปสติกก�อนออกจัาก

สถานที�พักอาศัย 

ดังนั�นจ้ังสรุ์ปได้วิ�า การ์ศ้กษาป้จัจััยด้านผลิตภัณฑ์ิและทัศนคติ ถ่อเป็นส�วินปร์ะกอบหลักในการ์ทำา 

ธุร์กิจัทำาให้สามาร์ถเข้าใจัจุัดเด�นและจุัดขาย เพ่�อนำาเสนอสินค้า และบริ์การ์ได้เข้าใจักลุ�มเป้าหมายได้ดียิ�งข้�น 

ส�งผลให้ผ้้บริ์โภคเกิดการ์ตัดสินใจัซ่ี�อได้ง�ายข้�น จัากที�กล�าวิมาข้างต้น ผ้้วิิจััยจ้ังมีข้อเสนอแนะที�สามาร์ถทำาให้

เข้าใจัผ้้บริ์โภคได้มากข้�น ดังนี� 

1. การ์วิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์ศ้กษาวิิจััยเชิงปริ์มาณโดยการ์ใช้แบบสอบถามกับกลุ�มตัวิอย�างซ้ี�งเป็นผ้้

บริ์โภคที�ซ่ี�อและใช้เคร่์�องสำาอาง ควิร์ศ้กษาโดยใช้วิิธีวิิจััยเชิงคุณภาพร์�วิมด้วิย เช�น การ์เก็บข้อม้ลด้วิยการ์

สัมภาษณ์ หร่์อการ์สังเกตการ์ณ์เกี�ยวิกับพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อเคร่์�องสำาอาง เพ่�อให้ได้ข้อม้ลที�ละเอียดและ

ชัดเจัน มากยิ�งข้�น

2. จัากบทสรุ์ปงานวิิจััยผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัเคร์่�องสำาอางปร์ะเภทลิปสติก ควิร์เน้นไปที�การ์พัฒินา

ใน ส�วินของผลิตภัณฑ์ิเป็นหลัก โดยเน้นการ์สร้์างจุัดเด�นของตัวิสินค้า และสร้์างคุณภาพให้ล้กค้ามีควิามพ้ง

พอใจั มากที�สุด ทั�งนี�ควิร์มีการ์ศ้กษาต�อเพ่�อเจัาะล้กถ้งควิามต้องการ์ของกลุ�มล้กค้าในตัวิผลิตภัณฑ์ิอย�าง

แท้จัริ์งด้วิย การ์ทำาการ์วิิจััยเชิงคุณภาพต�อไป
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามสำาคัญแร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์ง

ขับ แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายและควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ ร์วิมถ้งศ้กษาแร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของ

ไวิรั์สโควิิด-19 เป็นการ์ศ้กษาเชิงเชิงพร์ร์ณนาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล 

กลุ�มตัวิอย�างเป็นผ้้ที�สนใจัใช้บริ์การ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์ส

โควิิด-19 จัำานวิน 385 ตัวิอย�าง สถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลได้แก� ควิามถี� ร้์อยละ ค�าส�วิน ส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐานและทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์ด้วิย Multiple Regression ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ซ้ี�งใช้

วิิธีการ์สุ�มตัวิอย�างโดยควิามสะดวิก

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิงร้์อยละ 55.3 ส�วินใหญ�มีอายุอย้�ที� 21 ปี คิด

เป็นร้์อยละ 14.8 มีสถานะโสด ร้์อยละ 84.2 ซ้ี�งส�วินใหญ�ศ้กษาในร์ะดับปริ์ญญาตรี์ ร้์อยละ 86.2 และเป็น

นักศ้กษาเป็นร้์อยละ 46.2 โดยมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนตำ�ากวิ�า 10,000 บาท คิดเป็นร้์อยละ 35.6 เม่�อทดสอบ

สมมติฐานด้วิยสถิติการ์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบวิ�า แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ และ

แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายมีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ใน

อำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 โดยที�แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์มีผลมากที�สุด แร์ง

จ้ังใจัด้านเป้าหมายร์องลงมา และแร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับมีผลน้อยที�สุด เพ่�อให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านแวิ�นสายตา

สามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยไปใช้ในการ์พัฒินาต�อยอดธุร์กิจัได้อย�างเหมาะสมและเพิ�มจัำานวินผ้้บริ์โภค ร์วิมถ้ง

โอกาสทางการ์ขาย

คำำ�สำ�คัำญ : แร์งจ้ังใจั, ควิามตั�งใจัซ่ี�อ, แวิ�นสายตาออนไลน์, กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย



252

Abstract

The purpose of this research was to study the level of importance, demand  

motivation, drive motivation, goal motivation and online eyeglass purchase intent, as 

well as to examine the motivation influencing online eyeglass purchase intent among  

participants. Consumption of Generation Y in Hat Yai during the COVID-19 epidemic was 

a descriptive study using a questionnaire as a tool to collect data. The 385 statistical  

samples used in data analysis were frequency, percentage, standard deviation, and variable 

influence test with Multiple Regression at 0.05 level of statistical significance and using a  

convenient sampling method.  

The study found that the majority of the sample group was 55.3 percent female, 

most were 21 years old, 14.8% were single, 84.2 percent were single, 86.2 percent were 

bachelor’s degree, and 46.2% were students.  The average monthly income is less than 

10,000 baht, representing 35.6%. Targeted and targeted motivation influences online  

purchase intention of eyeglasses among Generation Y consumers in Hat Yai District during 

the COVID-19 pandemic. Need motivation has the greatest effect. Then goal motivation 

and drive motivation has the least effect, so optical shop operators can apply the research 

results to develop their business appropriately and increase the number of consumers and 

sales opportunities.

Keywords : motivation, purchase intention, glasses.  Eyes Online, Generation Y Group
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บัทนำำ�

จัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 ทำาให้มีจัำานวินผ้้ติดเช่�อเพิ�มมากข้�นในหลายกลุ�ม

วัิยและหลายอาชีพ ซ้ี�งได้ติดเช่�อจัากสถานที�ต�างๆ ไม�วิ�าจัะเป็นสถานที�ทำางาน หร่์อสถานปร์ะกอบการ์ โดย

สถานที�เหล�านี�จัะมีกลุ�มวัิยทำางานที�มีโอกาสนำาพาควิามเสี�ยงโร์คโควิิด-19 ไปส้�การ์ติดเช่�อของสมาชิกภายใน

คร์อบครั์วิ หร่์อในชุมชน รั์ฐบาลจ้ังได้ปร์ะกาศให้มีมาตร์การ์ปฏิบัติงานนอกสถานที�ตั�งหร่์อที�บ้าน (Work 

Form Home) เพ่�อลดควิามเสี�ยงจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คโควิิด-19 (ศ้นย์ส่�อสาร์สาธาร์ณะ, 2564)

การ์ใช้มาตร์การ์ Work from home ส�งผลให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากข้�น ทั�งในด้านการ์ส่�อสาร์

และการ์ทำางานร์�วิมกันภายในองค์กร์ ซ้ี�งส่�ออิเล็กทร์อนิกส์ที�ใช้ในการ์ทำางานส�วินใหญ�จัะเป็นคอมพิวิเตอร์์ 

โทร์ศัพท์ม่อถ่อ อินเตอร์์เนต็ และโปร์แกร์มการ์ส่�อสาร์ต�างๆ เพ่�อให้เกิดการ์ส่�อสาร์ที�สะดวิกและมปีร์ะสิทธิภาพ 

(ธนชาติ นุ�มมนท์, 2563) โดยในป้จัจัุบันอินเตอร์์เน็ตมีควิามสำาคัญต�อการ์ทำางาน และจัากสถิติการ์ใช้งาน

อินเตอร์์เน็ตย้อนหลัง 2 ปี พบวิ�า กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิายหร่์อกลุ�มวัิยทำางาน ซ้ี�งเป็นกลุ�มที�มีช�วิงอายุตั�งแต� 20-39 

ปี  มีปริ์มาณการ์ใช้อินเตอร์์เน็ตมากที�สุด โดยในปี 2562 มีการ์ใช้อินเตอร์์เน็ตอย้�ที� 10 ชั�วิโมง 36 นาที และในปี 

2563 มีการ์ใช้อินเตอร์์เน็ตอย้�ที� 12 ชั�วิโมง 26 นาที ซ้ี�งมีอัตร์าเพิ�มข้�น 1 ชั�วิโมง 50 นาที (ETDA, 2563) เม่�อผ้้

บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิายมีการ์ใช้อินเตอร์์เน็ตและจ้ัองหน้าจัออุปกร์ณ์อิเล็กทร์อนิกส์เป็นร์ะยะเวิลานาน ส�ง

ผลให้  กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิายเกิดป้ญหาสุขภาพสายตา เช�น สายตาผิดปกติ (โร์งพยาบาลเปาโล โชคชัย4, 2562)  

ซ้ี�งวิิธีการ์ ที�ง�ายและสะดวิกกวิ�าวิิธีอ่�นๆสำาหรั์บการ์แก้ไขป้ญหาสายตาผิดปกติ ค่อ การ์ใส�แวิ�นสายตา  

(โร์งพยาบาลจัักษุ รั์ตนิน, 2562)

จัากการ์สัมภาษณ์ของทีมคณะวิิจััย ในวัินที� 19 สิงหาคม 2564 กับผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านแวิ�น

สายตา ในอำาเภอหาดใหญ� พบวิ�า จัากสถานการ์ณ์โควิิด-19 ส�งผลให้ทางร้์านปร์ะสบกับป้ญหายอดขายที�

ลดลงเน่�องจัากผ้้บริ์โภคเกิดควิามหวิาดร์ะแวิงต�อการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 ปร์ะกอบกับร์ายได้ที�

ไม�มั�นคง ผ้้บริ์โภคจ้ังลดปริ์มาณค�าใช้จั�ายและหลีกเลี�ยงที�จัะมาใช้บริ์การ์ที�หน้าร้์าน ทางร้์านจ้ังนำาเคร่์�อง

ม่อทางการ์ตลาด มาปรั์บใช้ ค่อ ปรั์บเปลี�ยนผลิตภัณฑ์ิให้ตร์งตามควิามต้องการ์ของกลุ�มนักศ้กษาและวัิย

ทำางาน การ์ปรั์บลดร์าคาและการ์ส�งเสริ์มการ์ขาย ร์วิมถ้งการ์เข้าร์�วิมโคร์งการ์ของภาครั์ฐ แต�ก็ยังคงปร์ะสบ

กับป้ญหายอดขาย ที�น้อยลงเช�นเดิม ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านแวิ�นสายตาใช้เคร่์�องม่อทางการ์ตลาดเพียง สามส�วิน

หลัก แต�ยังขาดในส�วินของช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย โดยเฉิพาะช�องทางออนไลน์ 

จัากการ์สำาร์วิจัในปี 2563 พบวิ�า ปริ์มาณการ์ซ่ี�อสินค้าออนไลน์ของผ้้บริ์โภค มีอัตร์าการ์เพิ�มข้�น  

67.3 % จัากปี 2562 (ETDA ,2563) ทั�งนี�เน่�องจัากการ์เกิดตลาดอิเล็กทร์อนิกส์ (Electronic Market-

ing) ซ้ี�งเป็นตลาดค้าขายผ�านเว็ิบไซีต์ของร์ะบบอินเตอร์์เน็ต ทำาให้การ์ดำาเนินกิจักร์ร์มทางการ์ตลาดกับกลุ�ม

เป้าหมายเป็นไปได้อย�างสะดวิกร์วิดเร็์วิและกว้ิางขวิาง (กิตติ สิริ์พัลลภ,2543) ร์วิมไปถ้งช�องทางออนไลน์

ยังมีแร์งจ้ังใจัที�ก�อให้เกิดการ์ซ่ี�อสินค้าของผ้้บริ์โภค (Mandala, 2563) โดยแร์งจ้ังใจัเป็นควิามต้องการ์

เกิดข้�นอย�างรุ์นแร์งภายในจิัดใจั เพ่�อให้บร์ร์ลุวัิตถุปร์ะสงค์หร่์อเป้าหมายในการ์ตอบสนองควิามต้องการ์

ที�เกิดข้�นนั�นในทางการ์ตลาดแร์งจ้ังใจัมีควิามสำาคัญมากเพร์าะเป็นสิ�งที�อย้�เบ่�องหลังการ์ตัดสินใจัของผ้้

บริ์โภค (สมใจั ลักษณะ, 2543) ซ้ี�งแร์งจ้ังใจัสามาร์ถแบ�งได้ 3 องค์ปร์ะกอบ ได้แก�  แร์งจ้ังใจัด้านควิาม

ต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ และแร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมาย (สุขุม รั์ตนเสรี์เกียร์ติ, ม.ป.ป.) โดยจัากสถานการ์ณ์
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การ์แพร์�ร์ะบาดผ้้ปร์ะกอบการ์ต�างๆ มีการ์ปรั์บเปลี�ยนช�องทางการ์ขายจัากออฟีไลน์เป็นออนไลน์ ทำาให้ตลาด

พาณิชย์อิเล็กทร์อนิกส์ในไทยขยายตัวิ ส�งผลให้เกิดการ์แข�งขันในช�องทางออนไลน์ที�เพิ�มส้งข้�น (ธนาคาร์

กรุ์งเทพ, 2563) ธุร์กิจัจ้ังจัำาเป็นจัะต้องทำาควิามเข้าใจัวิ�ามีแร์งจ้ังใจัตัวิใดบ้างที�จัะสามาร์ถด้งด้ดควิามสนใจั

ของล้กค้า เพิ�มปร์ะสิทธิภาพและโอกาสทางการ์ขายผ�านช�องทางออนไลน์ (VTAC E-Commerce Thailand, 

2561)

ดังนั�น เพ่�อเพิ�มจัำานวินผ้้บริ์โภคและโอกาสทางการ์ขาย จ้ังมีควิามจัำาเป็นต้องศ้กษาแร์งจ้ังใจั                         

ที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิง

การ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19   เพ่�อให้ผ้้ปร์ะกอบการ์นำาข้อม้ลงานวิิจััยไปปร์ะยุกต์ใช้เป็นแนวิทาง ในการ์

วิางแผน ดำาเนินการ์ปรั์บปรุ์ง พัฒินา และต�อยอดได้อย�างเหมาะสม ร์วิมไปถ้งมีควิามสอดคล้องกับแร์งจ้ังใจั

ของผ้้บริ์โภค

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามสำาคัญแร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ และแร์งจ้ังใจัด้าน

เป้าหมายในการ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�

ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19

2. เพ่�อศ้กษาควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� 

ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19

3. เพ่�อวิิเคร์าะห์แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ และแร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายที�มี

อิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์

แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19

คำำ�ถ�มก�รวิิจััย

แร์งจ้ังใจัมีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอ

หาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 หร่์อไม�

สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

แร์งจ้ังใจัมีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอ

หาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

เพ่�อให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านแวิ�นสายตาและนักการ์ตลาดที�มีควิามต้องการ์ศ้กษาการ์ขายสินค้าผ�าน

ช�องทางออนไลน์ ทร์าบถ้งแร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจั

เนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 ซ้ี�งผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านแวิ�นสายตา

และนักการ์ตลาดสามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยไปใช้ในการ์พัฒินาต�อยอดธุร์กิจัได้อย�างเหมาะสม เพ่�อเพิ�มจัำานวินผ้้

บริ์โภคและโอกาสทางการ์ขาย
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ทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัแรงจ้ังใจั

Lovell, R.B. (1980) ให้ควิามหมายของแร์งจ้ังใจัวิ�า เป็นกร์ะบวินการ์ที�ชักนำาโน้มน้าวิให้บุคคล 

เกิดควิามมานะพยายามเพ่�อที�จัะสนองตอบควิามต้องการ์บางปร์ะการ์ให้บร์ร์ลุผลสำาเร็์จั

สมใจั ลักษณะ (2543) กล�าวิวิ�า แร์งจ้ังใจั (Motivation) เป็นควิามต้องการ์ (Need) เกิดข้�นอย�าง

รุ์นแร์งภายในจิัดใจัทำาให้เกิดควิามเครี์ยดกร์ะตุ้นบุคคล ให้กร์ะทำาหร่์อไม�กร์ะทำาหร่์อไม�กร์ะทำาพฤติกร์ร์ม

อย�างใดอย�างหน้�งเพ่�อให้บร์ร์ลุวิัตถุปร์ะสงค์หร่์อเป้าหมายเพ่�อตอบสนองควิามต้องการ์ที�เกิดข้�นนั�นใน

ทางการ์ตลาดแร์งจ้ังใจัมีควิามสำาคัญมากเพร์าะเป็นสิ�งที�อย้�เบ่�องหลังการ์ตัดสินใจัของผ้้บริ์โภค

ปทิตตา สัณหภักดี (2550) ได้กล�าวิไว้ิวิ�า แร์งจ้ังใจันั�นมีองค์ปร์ะกอบ 3 ที�มีควิามสัมพันธ์กัน ค่อ

1. ควิามต้องการ์ (Need) ค่อ ควิามไม�พอปร์ะมาณ ถ้ามองในด้านสภาวิะสมดุลในด้านของคนเร์า 

ควิามต้องการ์จัะเกิดข้�นหากเกิดควิามไม�สมดุลในด้านร์�างกายหร่์อด้านจิัตใจั

2. แร์งขับ (Drive) ค่อ การ์สร้์างเพ่�อที�จัะให้ควิามต้องการ์นั�นลดลง หร่์อเรี์ยกอีกอย�างง�ายๆ ควิามไม�

พอเพียงกับทิศทาง

3. เป้าหมาย (Goals) ค่อ เป็นอะไร์ก็ได้ที�จัะลดควิามควิามต้องการ์ ดังนั�นการ์มีเป้าหมายอันหน้�งจัะ

หมายถ้ง การ์ทำาให้สภาพด้านร์�างกายกับจิัตใจัฟืี�นฟ้ีกลับส้�สภาพที�เกิดควิามสมดุล ลดแร์งขับให้น้อยลง

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัคำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ

Shiffman & Kanuk (2007) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อ หมายถ้ง ควิามทุ�มเทและควิามพยายามใน

การ์แสดงพฤติกร์ร์มใดพฤติกร์ร์มหน้�ง โดยหากมีควิามตั�งใจัมากเพียงใด จัะส�งผลต�อแนวิโน้มในการ์แสดง

พฤติกร์ร์มนั�นมากข้�นเท�านั�น ซ้ี�งจัะมีลักษณะการ์แสดงออกผ�านควิามสนใจั ควิามพยายาม และการ์วิางแผน

ที�จัะซ่ี�อสินค้า

อดุลย์ จัาตุร์งคกุล (2546) กล�าวิวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อ (Purchase Intention) เป็นขั�นตอนที�อย้�ร์ะหวิ�าง

ขั�นตอนการ์ปร์ะเมินทางเล่อกและการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ซ้ี�งโดยทั�วิไปการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคมักจัะมีการ์

ทำาการ์ซ่ี�อตร์าสินค้าที�ตนเองชอบมากที�สุด ดังนั�นก�อนที�ผ้้บริ์โภคจัะมีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า ผ้้บริ์โภค จัะต้อง

มีควิามตั�งใจัซ่ี�อก�อนและควิามตั�งใจัซ่ี�อนั�นจัะมาจัากป้จัจััยต�างๆ เช�น ควิามชอบ เป็นต้น

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับักลุ่มเจัเนำอเรชัุ�นำวิ�ย

Sengupta (2018) กล�าวิวิ�า กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิายอย้�ในช�วิงอายุ 20-39 ปี เป็นกลุ�มล้กค้าที�เกิดข้�นใหม�

และมีอัตร์าการ์เติบโตที�เพิ�มข้�นในอนาคต การ์ตัดสินใจัซ่ี�อหร่์อใช้สินค้าจัะให้ควิามสำาคัญกับข้อม้ล ข�าวิสาร์

ที�มา จัากบุคคล เช�น เพ่�อน สมาชิกในคร์อบครั์วิ หร่์อแม้แต�การ์รี์วิิวิสินค้าจัากบุคคลอ่�นที�ไม�ร้้์จัักบนสังคม

ออนไลน์ ซ้ี�งไม�ได้เป็นแค�ข้อม้ลที�เกี�ยวิข้องกับสินค้าหร่์อบริ์การ์เท�านั�น แต�ร์วิมไปถ้งปร์ะสบการ์ณ์ตร์งที�ได้รั์บ

จัากการ์บริ์โภคหร่์อการ์ใช้สินค้าอีกด้วิย 
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ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง 

ธนกิตติ� จิัตต์ปร์ะสงค์ (2561) ได้ศ้กษาเร่์�อง “แร์งจ้ังใจั ทัศนคติ และการ์ยอมรั์บเทคโนโลยี ที�

มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคสโทร์ศัพท์ผ�านทางออนไลน์ของปร์ะชากร์ในกรุ์งเทพมหานคร์” ใช้การ์สุ�ม

ตัวิอย�างแบบเจัาะจังและใช้การ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงพหุอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 โดย

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า             ปร์ะชากร์ให้ควิามสำาคัญในด้านแร์งจ้ังใจัโดยร์วิมในร์ะดับมาก มีทัศนคติ

และการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีมีอิทธิพลต�อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคสโทร์ศัพท์ผ�านทางออนไลน์ของปร์ะชากร์ใน

กรุ์งเทพมหานคร์ ร้์อยละ 69.4 อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

พิศุทธิ� อุปถัมภ์ (2556) ได้ศ้กษาเร่์�อง “ควิามไว้ิวิางใจัและลักษณะธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์ส�งผล

ต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์” โดยผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ควิามไว้ิวิางใจัและลักษณะธุร์กิจัผ�าน

ส่�อสังคมออนไลน์ด้านปร์ะโยชน์ทางเศร์ษฐกิจัและด้านการ์บอกต�อส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคม

ออนไลน์ อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์มาก

ที�สุด ร์องลงมาค่อ ควิามไว้ิวิางใจัต�อธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์ และลักษณะธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์

ด้านควิามเป็นไปได้ ทางเศร์ษฐกิจั ตามลำาดับ แต�ลักษณะธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์ด้านขนาด ช่�อเสียงการ์

ส่�อสาร์ควิามปลอดภัย ในการ์ทำาธุร์กร์ร์ม และคุณภาพข้อม้ล ไม�ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคม

ออนไลน์

กิตติวัิฒิน์ จิัตร์วัิตร์ (2559) ได้ศ้กษาเร่์�อง “ป้จัจััยการ์ซ่ี�อสินค้าออนไลน์และคุณภาพเว็ิบไซีต์ที�ส�ง

ผลต�อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าจัากเว็ิบไซีต์ลาซีาด้าของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์” โดยผลการ์ศ้กษา พบ

วิ�า ป้จัจััยแร์งจ้ังใจัในการ์ซ่ี�อสินค้าออนไลน์ คุณภาพการ์บริ์การ์ชอปป่�งออนไลน์และคุณภาพเว็ิบไซีต์ส�งผล

ต�อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าจัากเว็ิบไซีต์ลาซีาด้าของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์ คิดเป็นร้์อยละ 65.1 อย�าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 และป้จัจััยพฤติกร์ร์มการ์ซ่ี�อสินค้าออนไลน์ ปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ซ่ี�อสินค้า

ออนไลน์ การ์แสดงตนในการ์ซ่ี�อสินค้าออนไลน์ และการ์ปร์ะม้ลสินค้าออนไลน์ ไม�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

สินค้าจัากเว็ิบไซีต์ลาซีาด้าของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์



257

กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง แร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�ม                        

เจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 เป็นการ์วิิจััยเชิงพร์ร์ณนา  

(Descriptive Research) ซ้ี�งเป็นการ์วิิจััยเชิงสำาร์วิจั (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่์�องม่อ

ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลผ�านช�องทางออนไลน์ 

ประชุ�กร

ปร์ะชากร์ ค่อ ผ้้บริ์โภคที�มีอายุตั�งแต� 20 - 39 ปี ที�ไม�เคยซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ซ้ี�งอาศัยอย้�ใน                       

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

กลุ่มตัวิอย่�ง

เน่�องจัากไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์ง การ์กำาหนดขนาดของกลุ�มตัวิอย�างที�เป็นตัวิแทนของ

ปร์ะชากร์ดังกล�าวิ จ้ังใช้ส้ตร์การ์คำานวิณขนาดกลุ�มตัวิอย�างแบบไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ของ W.G. Co-

Chran (1953 p.178) ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% และค�าควิามคลาดเคล่�อน 5% ซ้ี�งได้ขนาดกลุ�มตัวิอย�าง

เป็นจัำานวิน 385 คน
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ก�รสุ่มตัวิอย่�ง

ในการ์วิิจััยครั์�งนี� มีการ์สุ�มตัวิอย�างแบบไม�ทร์าบควิามน�าจัะเป็น (Nonprobability Sampling) 

ซ้ี�ง ใช้วิิธี การ์สุ�มตัวิอย�างโดยควิามสะดวิก (Convenience Sampling) จัากการ์โพสต์ลงในกลุ�ม Facebook 

ได้แก� HatYaiZ, Hatyai Life Society, หาดใหญ� Shop, ซ่ี�อ-ขาย ของกินของใช้ หาดใหญ�สงขลา

เคำร่�องม่อวิิจััย

ส�วินที� 1 ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบปลายป่ด (Close-End-

ed Question) ให้เล่อกคำาตอบเดียวิจัากหลายตัวิเล่อก (Multiple Choice) โดยจัะมีคำาถามทั�งหมด 6 ข้อ 

ได้แก� เพศ, อายุ, สถานภาพสมร์ส, ร์ะดับการ์ศ้กษา, อาชีพ และร์ะดับร์ายได้ต�อเด่อน

ส�วินที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวิกับแร์งจ้ังใจัในการ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ เป็นลักษณะแบบสอบถาม

แบบปลายป่ด (Close-Ended Question) โดยปรั์บปรุ์งงานวิิจััยของ ธนกิตติ� จิัตต์ปร์ะสงค์ (2561, น.44) 

ปร์ะกอบไปด้วิย 3 แร์งจ้ังใจั ค่อ แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์, แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ, แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมาย ร์วิม

คำาถามทั�งหมด 10 คำาถาม โดยใช้แบบ Likert Scale ร์ะดับการ์วัิดข้อม้ลปร์ะเภทอันตร์ภาคชั�น (Interval Scale) 

มีทั�งหมด 5 ร์ะดับ ซ้ี�งกำาหนดร์ะดับคะแนน ดังนี� ร์ะดับควิามคิดเห็น 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ร์ะดับควิาม

คิดเห็น 4 หมายถ้ง เห็นด้วิย ร์ะดับควิามคิดเห็น 3 หมายถ้ง เฉิยๆ ร์ะดับควิามคิดเห็น 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย  

ร์ะดับควิามคิดเห็น 1 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

ส�วินที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวิกับควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบ

ปลายป่ด (Close-Ended Question) โดยปรั์บปรุ์งงานวิิจััยของ พิศุทธิ� อุปถัมภ์ (2556, น.96) โดยมีคำาถาม

ทั�งหมด 4 คำาถาม โดยใช้แบบ Likert Scale ร์ะดับการ์วัิดข้อม้ลปร์ะเภทอันตร์ภาคชั�น (Interval Scale) มี

ทั�งหมด 5 ร์ะดับ ซ้ี�งกำาหนดร์ะดับคะแนน ดังนี� ร์ะดับควิามคิดเห็น 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง ร์ะดับควิาม

คิดเห็น 4 หมายถ้ง เห็นด้วิย ร์ะดับควิามคิดเห็น 3 หมายถ้ง เฉิยๆ ร์ะดับควิามคิดเห็น 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย 

ร์ะดับควิามคิดเห็น 1 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

การ์ตร์วิจัสอบคุณภาพของเคร่์�องม่องานวิิจััย โดยผ้้วิิจััยได้นำาแบบสอบถามที�เสร็์จัสมบ้ร์ณ์แล้วิไป

ทำาการ์ทดสอบก�อนนำาไปใช้จัริ์ง (Pre-test) ใช้กลุ�มตัวิอย�างที�มีคุณลักษณะเช�นเดียวิกันเป็นจัำานวิน 30 

ตัวิอย�าง นำาไปทดสอบหาควิามเที�ยงของเคร่์�องม่อ (Reliability) โดยวิิธีการ์หาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของค

ร์อนบัค ได้ค�าร์ะดับควิามเช่�อมั�นเท�ากับ 0.853 ซ้ี�งมีค�ามากกวิ�า 0.7 แสดงวิ�าแบบสอบถามนี�มีควิามเช่�อมั�นใน

ร์ะดับที�ยอมรั์บได้

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

จัากการ์ที�ผ้้วิิจััยได้ร์วิบร์วิมข้อม้ล เพ่�อจััดทำาการ์ปร์ะเมินผลและวิิเคร์าะห์ผลลัพธ์ทางสถิติ

เร่์�อง แร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอ

หาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 โดยสามาร์ถสรุ์ปผลการ์วิิจััยได้ ดังนี�
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ลักษณะทั�วิไปของกลุ่มตัวิอย่�ง 

กลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 ตัวิอย�าง คิดเป็นผ้้หญิงร้์อยละ 55.3 ผ้้ชายร้์อยละ 34.8 ไม�ต้องการ์ร์ะบุ 

ร้์อยละ 9.9 โดยส�วินใหญ�มีอายุอย้�ที� 21 ปี คิดเป็นร้์อยละ 14.8 สถานะโสดคิดเป็นร้์อยละ 84.2 มีการ์ศ้กษา

ในร์ะดับปริ์ญญาตรี์ คิดเป็นร้์อยละ 86.2 เป็นนักศ้กษา คิดเป็นร้์อยละ 46.2 โดยมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนตำ�ากวิ�า 

10,000 บาท คิดเป็นร้์อยละ 35.6 

ต�ร�งท่� 1 แสดงค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของ แร์งจ้ังใจัในการ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ 

              ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19

แรงจ้ังใจัในำก�รซ่ื้�อแว่ินำส�ยต�ออนำไลน์ำ ค่ำ�เฉล่�ย ส่วินำเบ่ั�ยงเบันำ คำวิ�มหม�ย

แรงจ้ังใจัด��นำคำวิ�มต�องก�ร

1.ท�านสนใจักร์อบแวิ�นสายตาที�มีการ์ออกแบบร้์ปทร์งที�สวิยงาม 4.46 0.62 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

2.ท�านคิดวิ�าแวิ�นสายตามีควิามหลากหลาย 4.31 0.77 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

3.ท�านคิดวิ�าแวิ�นสายตามีควิามน�าสนใจัต�อการ์เล่อกซ่ี�อ 4.20 0.90 เห็นด้วิย

4.ท�านมีอิสร์ะในการ์พิจัาร์ณาเล่อกสินค้าอย�างไม�จัำากัด 4.12 0.96 เห็นด้วิย

แรงจ้ังใจัด��นำแรงขับั

1.แวิ�นสายตาบอกร์ายละเอียดอย�างคร์บถ้วิน 4.30 0.64 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

2.ส่�อออนไลน์มีการ์อัพเดตข้อม้ลใหม�ๆของแวิ�นสายตาอย้�ตลอดเวิลา 4.29 0.78 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

3.ดาร์า นักร้์องหร่์อบุคคลที�มีช่�อเสียงมีการ์รี์วิิวิ แนะนำา ทำาให้ร้้์ส้กคล้อยตาม 4.25 0.89 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

แรงจ้ังใจัด��นำเป้�หม�ย

1.แวิ�นสายตามี คุณภาพที�ดีเหมาะสมกับร์าคา 4.45 0.58 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

2.แวิ�นสายตาที�ได้รั์บมีควิามถ้กต้องตร์งตามที�ทางร้์านได้ลงขาย 4.39 0.76 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

3.ส่�อออนไลน์มีควิามปลอดภัยในการ์สั�งซ่ี�อและโอนเงิน 4.17 0.92 เห็นด้วิย

4.ผ้้ขายแวิ�นสายตาออนไลน์มีข้อตกลง เง่�อนไข การ์รั์บปร์ะกันอย�างชัดเจัน 4.43 0.67 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

รวิม 4�43 0.77 เห็นำด�วิยอย่�งยิ�ง

จัากตาร์างที� 1 พบวิ�าโดยเฉิลี�ยผ้้บริ์โภคให้คะแนนร์ะดับควิามคิดเห็นต�อแร์งจ้ังใจัในการ์ซ่ี�อแวิ�น

สายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-

19 อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�งโดยมีคะแนนเฉิลี�ย 4.43 จัากคะแนนเต็ม 5.00 ตามมาตร์วัิดมาตร์าส�วิน

ปร์ะมาณค�า (Rating Scale) โดยมีร์ะดับควิามคิดเห็นในแต�ละด้านเฉิลี�ย ดังนี� โดยเฉิลี�ยผ้้บริ์โภคให้คะแนน

ร์ะดับควิามคิดเห็นต�อแร์งจ้ังใจัในการ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยโดยมีคะแนนเฉิลี�ย 4.43 

จัากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีร์ะดับควิามคิดเห็นในแต�ละด้านเฉิลี�ย ดังนี� ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ 

โดยด้จัากกร์อบแวิ�นสายตาที�มีการ์ออกแบบร้์ปทร์งที�สวิยงาม (4.46) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ 

โดยด้จัากควิามหลากหลาย (4.31) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากควิามน�าสนใจั (4.20) 

ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากอิสร์ะในการ์พิจัาร์ณาเล่อกสินค้าอย�างไม�จัำากัด (4.12) ผ้้บริ์โภค

จัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากร์ายละเอียดคร์บถ้วิน (4.30) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้

จัากการ์อัพเดตข้อม้ลใหม�ๆอย้�ตลอดเวิลา (4.29) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากดาร์า นักร้์อง

หร่์อบุคคลที�มีช่�อเสียงมีการ์รี์วิิวิ แนะนำา (4.25) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากคุณภาพที�ดี
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เหมาะสมกับร์าคา (4.45) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากควิามถ้กต้องตร์งตามที�ทางร้์านได้ลง

ขาย (4.39) ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากควิามปลอดภัยในการ์สั�งซ่ี�อและโอนเงิน (4.17) ผ้้

บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ โดยด้จัากข้อตกลง เง่�อนไข การ์รั์บปร์ะกัน (4.43)

ต�ร�งท่� 2 แสดงค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภค 

              กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19

คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อ ค่ำ�เฉล่�ย ส่วินำเบ่ั�ยงเบันำม�ตรฐ�นำ คำวิ�มหม�ย

1.ท�านอาจัจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ 3.78 0.89 เห็นด้วิย

2.หากมีโอกาส ท�านจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ในอนาคต 3.79 0.93 เห็นด้วิย

3.ท�านมีควิามตั�งใจัที�จัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ 3.54 1.11 เห็นด้วิย

4.ท�านซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์อย�างแน�นอน 3.46 1.18 เห็นด้วิย

รวิม 3.64 1.03 เห็นำด�วิย

จัากตาร์างที� 2 พบวิ�าโดยเฉิลี�ยผ้้บริ์โภคให้คะแนนร์ะดับควิามคิดเห็นต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตา

ออนไลน์อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยโดยมีคะแนนเฉิลี�ย 3.64 จัากคะแนนเต็ม 5.00 ตามมาตร์วัิดมาตร์าส�วินปร์ะมาณ

ค�า (Rating Scale) โดยมีร์ะดับควิามคิดเห็นในแต�ละด้านเฉิลี�ย ดังนี� โดยมีร์ะดับควิามคิดเห็นในแต�ละด้าน

เฉิลี�ย ดังนี� ผ้้บริ์โภคอาจัจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ (3.78) หากมีโอกาส ผ้้บริ์โภคจัะซ่ี�อแวิ�นสายตา

ผ�านช�องทางออนไลน์ในอนาคต (3.79) ผ้้บริ์โภคมีควิามตั�งใจัที�จัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ (3.54)  

ผ้้บริ์โภคซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์อย�างแน�นอน (3.46)

ต�ร�งท่� 3 ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามถดถอยเชิงพหุค้ณ ( Multiple Regression Analysis ) ของแร์งจ้ังใจัที�มี 

    อิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� 

    ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19
ปัจัจััย คำวิ�มตั�งใจัซ่ื้�อแว่ินำส�ยต�ออนำไลน์ำของผู้้�บัริโภคำกลุ่มเจัเนำอเรชัุ�นำวิ�ย

B Std� Error Beta t Sig.

(ค�าคงที�) -1.892 .278 -6.812 .000

แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ .535 .070 .371 7.693 .000

แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ .348 .075 .211 4.649 .000

แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมาย .409 .074 .265 5.490 .000

Sig = 0.05 R = 0.730 R2 = 0.533

จัากตาร์างที� 3 เม่�อพิจัาร์ณาค�านำ�าหนักคะแนนของแร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตา

ออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 โดยใช้

การ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยแบบพหุค้ณ (Multiple Regression) พบวิ�า มีแร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจั

ด้านแร์งขับ แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายสามาร์ถอธิบายควิามตั�งใจัซ่ี�อผลิตภัณฑ์ิแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภค

กลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 ได้ร้์อยละ 53.3 (R2=0.533) 

ซ้ี�งมีค�าสัมปร์ะสิทธิ�สหสัมพันธ์พหุค้ณ (R) เท�ากับ 0.730 อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 สามาร์ถ
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เขียนเป็นตามสมการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอย ได้ดังนี� Y=-1.892+0.535X
1
+0.348X

2
+0.409X

3
 โดยที� Y ค่อ 

ควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย, X
1
 ค่อ แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ , X

2
 

ค่อ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับและ X
3
 ค่อ แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมาย

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

ผลการ์วิิเคร์าะห์วัิตถุปร์ะสงค์ข้อที� 1 สรุ์ปวิ�า แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ และ

แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายในการ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ�                      

ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�า จัากการ์ปร์ะเมินควิามคิดเห็นของกลุ�มตัวิอย�างมีร์ะดับเห็นด้วิย

อย�างยิ�งต�อกร์อบแวิ�นสายตาที�มีการ์ออกแบบร้์ปทร์งที�สวิยงาม ที�ร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด ซ้ี�งสอดคล้อง

กับงานวิิจััยของธนกิตติ� จิัตต์ปร์ะสงค์ (2561) ศ้กษาเร่์�อง แร์งจ้ังใจั ทัศนคติ และการ์ยอมรั์บเทคโนโลยี ที�มี

อิทธิพลต�อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคสโทร์ศัพท์ผ�านทางออนไลน์ของปร์ะชากร์ในกร์ุงเทพมหานคร์ ซ้ี�งผลการ์ศ้กษา

พบวิ�าปร์ะชากร์ให้ควิามสำาคัญในด้านแร์งจ้ังใจัโดยร์วิมในร์ะดับมาก มีทัศนคติและการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีมี

อิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคสโทร์ศัพท์ผ�านทางออนไลน์ของปร์ะชากร์ในกรุ์งเทพมหานคร์

ผลการ์วิิเคร์าะห์วัิตถุปร์ะสงค์ข้อที� 2 สรุ์ปวิ�า ควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�ม                        

เจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�า จัากการ์ปร์ะเมินควิามคิด

เห็นของกลุ�มตัวิอย�างมีร์ะดับเห็นด้วิยต�อหากมีโอกาสจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ในอนาคต ที�

ร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของพิศุทธิ� อุปถัมภ์ (2556) ศ้กษาเร่์�อง ควิามไว้ิวิางใจั

และลักษณะธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์ ผลการ์ศ้กษาพบ

วิ�า ควิามไว้ิวิางใจัและลักษณะธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์ด้านปร์ะโยชน์ทางเศร์ษฐกิจัและด้านการ์บอกต�อ

ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์ ส�งผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อสินค้าผ�านส่�อสังคมออนไลน์มาก

ที�สุด ร์องลงมาค่อ ควิามไว้ิวิางใจัต�อธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์ และลักษณะธุร์กิจัผ�านส่�อสังคมออนไลน์

ด้านควิามเป็นไปได้ ทางเศร์ษฐกิจั ตามลำาดับ

ผลการ์วิิเคร์าะห์วัิตถุปร์ะสงค์ข้อที� 3 สรุ์ปวิ�า การ์วิิเคร์าะห์แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจั                         

ด้านแร์งขับ และแร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�ม                      

เจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�าป้จัจััยที�มีผลต�อควิามตั�งใจั

ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ ได้แก� แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์มีผลมากที�สุด แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายร์องลงมา 

และแร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับมีผลน้อยที�สุด ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของธนกิตติ� จิัตต์ปร์ะสงค์ (2561) ศ้กษาเร่์�อง 

แร์งจ้ังใจั ทัศนคติ และการ์ยอมรั์บเทคโนโลยี ที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคสโทร์ศัพท์ผ�านทางออนไลน์

ของปร์ะชากร์ในกร์ุงเทพมหานคร์ ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาพบวิ�าปร์ะชากร์ให้ควิามสำาคัญในด้านแร์งจ้ังใจัโดยร์วิมใน

ร์ะดับมาก มีทัศนคติและการ์ยอมรั์บเทคโนโลยีมีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเคสโทร์ศัพท์ผ�านทางออนไลน์

ของปร์ะชากร์ในกรุ์งเทพมหานคร์
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บัทสรุป

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามสำาคัญแร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์ง

ขับ แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายและควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ ร์วิมถ้งศ้กษาแร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิาม

ตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย ในอำาเภอหาดใหญ� ช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของ

ไวิรั์สโควิิด-19 โดยเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลของกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 ตัวิอย�าง โดยสามาร์ถสรุ์ปผลการ์วิิจััยได้

ดังนี�

ร์ะดับควิามสำาคัญแร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ แร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับ แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายของกลุ�ม

ตัวิอย�างโดยเฉิลี�ยร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง เม่�อพิจัาร์ณาแร์งจ้ังใจัในการ์ซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ที�มี

ร์ะดับควิามคิดเห็นมากที�สุด ค่อ แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์ ค่อ กร์อบแวิ�นสายตาที�มีการ์ออกแบบร้์ปทร์งที�

สวิยงาม

ควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตาออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิายของกลุ�มตัวิอย�างโดยเฉิลี�ยร์วิม

อย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย โดยกลุ�มตัวิอย�างมีควิามตั�งใจัซ่ี�อมากที�สุด ค่อ หากมีโอกาสจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�อง

ทางออนไลน์ในอนาคต อาจัจัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์ มีควิามตั�งใจัที�จัะซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�อง

ทางออนไลน์ ซ่ี�อแวิ�นสายตาผ�านช�องทางออนไลน์อย�างแน�นอน

ผลการ์ทดสอบสมมติฐานการ์วิิจััย พบวิ�าภาพร์วิมแร์งจ้ังใจัที�มีอิทธิพลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อแวิ�นสายตา

ออนไลน์ของผ้้บริ์โภคกลุ�มเจัเนอเร์ชั�นวิาย แร์งจ้ังใจัที�มีผลต�อควิามตั�งใจัซ่ี�อ ได้แก� แร์งจ้ังใจัด้านควิามต้องการ์

มีผลมากที�สุด แร์งจ้ังใจัด้านเป้าหมายร์องลงมา และแร์งจ้ังใจัด้านแร์งขับมีผลน้อยที�สุด ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทาง

สถิติ 0.05 
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Brand Awareness Influencing Consumers’ Decision to Purchase Furniture 

Products in Hat Yai District, Songkhla Province
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามสำาคัญการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าและการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค และเพ่�อวิิเคร์าะห์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยเก็บแบบสอบถามจัากผ้้บริ์โภค

ที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนาและ

สมการ์ถดถอยเชิงเส้นอย�างง�าย โดยมีร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�

เป็นผ้้หญิง มีอายุร์ะหวิ�าง 30 - 39 ปี มีสถานภาพโสด ปร์ะกอบอาชีพนักธุร์กิจัหร่์อเจ้ัาของกิจัการ์ และมี

ร์ายได้ในช�วิง 35,000 - 45,000 บาท อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยกลุ�มตัวิอย�างเกิดการ์

ตร์ะหนักร้้์จัากการ์จัดจัำาสัญลักษณ์ตร์าสินค้าได้มากที�สุด ร์องลงมา ค่อ ตร์าสินค้าที�ใช้เป็นตร์าสินค้าที�ได้รั์บ

การ์ยอมรั์บ การ์น้กถ้งตร์าสินค้าที�ช่�นชอบเป็นอันดับแร์ก การ์รั์บร้้์ในตร์าสินค้าจัากส่�อต�าง ๆ และตร์าสิน

ค้าที�ใช้เป็นตร์าสินค้าที�ใด้รั์บควิามนิยม ตามลำาดับ และมีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัากร์ะดับร์ายได้มาก

ที�สุด ร์องลงมา ค่อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัากปร์ะโยชน์ที�จัะได้รั์บ การ์ได้รั์บการ์บริ์การ์หลังการ์ขาย

ที�ดี การ์ค้นหาข้อม้ลของผลิตภัณฑ์ิ ควิามช่�นชอบส�วินบุคคลที�มีต�อตร์าสินค้า และพิจัาร์ณาจัากบุคคลที�มีช่�อ

เสียงในการ์ใช้ผลิตภัณฑ์ิ ตามลำาดับ ผลการ์ทดสอบสมมติฐานพบวิ�าการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีอิทธิพลต�อ

การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา อย�างมีร์ะดับนัยสำาคัญทาง

สถิติที� 0.05 ข้อเสนอแนะของงานวิิจััยในครั์�งนี� ผ้้ปร์ะกอบการ์ควิร์มีการ์ศ้กษาตัวิแปร์อ่�น ๆ ร์�วิมด้วิย ไม�วิ�า

จัะเป็นการ์รั์บร้้์คุณค�าของตร์าสินค้า (Brand Equity) การ์รั์บร้้์คุณค�าส�วินบุคคล (Personal values) หร่์อ

ทัศนคติที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค เพ่�อนำาข้อม้ลที�ได้มาพัฒินากลยุทธ์ของตร์าสินค้าได้มาก 

ยิ�งข้�น
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Abstract

The purpose of this research was to study the importance of brand awareness 

and consumer’s decision to purchase furniture products and to analyze brand awareness  

influencing consumer’s decision to purchase furniture products in Hat Yai District, Songkhla 

Province. A questionnaire was collected from 385 consumers living in Hat Yai District, Songkhla 

Province. Data were analyzed using descriptive statistics and a simple linear regression with  

a statistically significant level of 0.05 The results showed that most of the samples were  

women, aged between 30 - 39 years old, single status, working as a businessman or business 

owner, had income in the range of 35,000 - 45,000 Baht, living in Hat Yai District, Songkhla  

Province. The results showed that the sample group had the most awareness from brand 

symbol recognition, followed by the brand that was accepted. Think of your favorite 

brand first. Brand awareness from various media and popular brands, respectively, and the  

purchase decision was made based on the highest level of income, followed by the  

purchase decision based on the benefits. Getting good after-sales service Product  

information search personal preference for the brand and consider from famous people 

using the products, respectively. The hypothesis testing revealed that brand awareness 

influenced the consumer’s decision to purchase furniture in Hat Yai District, Songkhla  

Province with a statistically significant level of 0.05 . The suggestion of this research is that  

entrepreneurs should study other variables, such as brand equity, personal values, or attitudes that  

influence consumer purchasing decisions to use the information acquired to develop a 

brand strategy.

Keywords : Brand Awareness, Decision to Purchase, Furniture Products



267

บัทนำำ�

จัากการ์ดำาร์งชีวิิตในวิิถีใหม� (New Normal) ซ้ี�งเป็นผลจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คร์ะบาด 

COVID-19 ที�ทำาให้ปร์ะชาชนจัำาเป็นต้องลดการ์สังสร์ร์ค์นอกบ้านแล้วิหันมาใช้ชีวิิตปร์ะจัำาวัิน ร์วิมถ้งการ์

ทำางานที�บ้าน (Work from Home) กันมากข้�น ทำาให้เฟีอร์์นิเจัอร์์กลายเป็นอีกหน้�งสินค้าที�ผ้้บริ์โภคหัน

มานิยมมากข้�น (กร์มเจัร์จัาการ์ค้าร์ะหวิ�างปร์ะเทศ, 2564) ดังนั�นผ้้บริ์โภคจ้ังเริ์�มมีแนวิคิดที�จัะตกแต�งบ้าน

หร่์อห้องทำางานมากข้�น โดยการ์ใช้เฟีอร์์นิเจัอร์์ในการ์ตกแต�งให้เข้ากับร้์ปแบบการ์ดำาเนินชีวิิตของผ้้บริ์โภค 

สาเหตุนี�เองทำาให้แบร์นด์เฟีอร์์นิเจัอร์์ทั�งร์ายใหญ� และแบร์นด์เฟีอร์์นิเจัอร์์ร์ายย�อยมีการ์เติบโตมากข้�น (Nal-

isa, 2564) โดยมีการ์เติบโตสวินทางกับภาวิะเศร์ษฐกิจัถดถอย ซ้ี�งพบวิ�าสินค้าในหมวิดเฟีอร์์นิเจัอร์์ของ

ปร์ะเทศไทยในปี 2564 ที�มีม้ลค�าตลาดส้งข้�นอย�างต�อเน่�อง จัากเดิมในเด่อนมีนาคมมีม้ลค�าตลาดอย้�ที� 2,770 

ล้านบาท จัากนั�นในเด่อนเมษายนมีม้ลค�าเพิ�มข้�นเป็น 3,546 ล้านบาท จันมีม้ลค�าส้งถ้ง 3,900 ล้านบาทใน

เด่อนพฤษภาคม (ธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย, 2564) โดยป้จัจััยข้างต้นส�งผลให้ดัชนีผลผลิตหมวิดเฟีอร์์นิเจัอร์์ 

เด่อนพฤษภาคมเม่�อเปรี์ยบเทียบร์ะหวิ�างปี 2563 กับปี 2564 ขยายตัวิถ้ง 31.1% และเม่�อเปรี์ยบร์ะหวิ�าง

เด่อนเมษายนกับเด่อนพฤษภาคม ปี 2564 มีการ์เติบโตเพิ�มข้�น 4.0% (ธนาคาร์กรุ์งเทพ, 2564)

จัากการ์สัมภาษณ์ของกลุ�มผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 22 กร์กฎาคม 2564 จัากผ้้ปร์ะกอบการ์เฟีอร์์นิเจัอร์์ บาง

ร์าย ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ� พบวิ�า จัากการ์ดำาร์งชีวิิตในวิิถีใหม� (New Normal) ผ้้คนจ้ังจัำาเป็นต้องทำางาน

ที�บ้าน (Work From Home)  ส�งผลให้ธุร์กิจัเฟีอร์์นิเจัอร์์มีการ์เติบโตและเกิดการ์แข�งขันที�ส้งข้�น ดังนั�น

ธุร์กิจัต้องหาวิิธีในการ์ด้งด้ดล้กค้าและสร้์างการ์ตร์ะหนักร้้์ให้กับล้กค้าร์ายใหม� อย�างไร์ก็ตามต้นทุนที�ใช้ใน

การ์หาฐานล้กค้าใหม�มีต้นทุนส้งกวิ�าการ์รั์กษาฐานล้กค้าเดิม ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์จัำาเป็นที�จัะต้องรั์กษา

สมดุลร์ะหวิ�างล้กค้าร์ายใหม�กับฐานล้กค้าเดิม โดยใช้วิิธีการ์บริ์หาร์ควิามสัมพันธ์ของล้กค้าแบบผสมผสาน 

(CRM) เพ่�อเพิ�มควิามสัมพันธ์กับล้กค้าที�มีอย้�และเป่ดรั์บล้กค้าใหม�ได้เร็์วิยิ�งข้�น (สถาบันพัฒินาและสนับสนุน

ผ้้ปร์ะกอบการ์ SME, 2561) 

Keller (อ้างถ้งใน ผณินทร์ สุทธิสาร์ากร์, 2559, น. 25) กล�าวิวิ�า การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า (Brand 

Awareness) เป็นการ์ร์ะล้กหร่์อจัดจัำาได้ถ้งตร์าสินค้าที�มีอย้�ในควิามทร์งจัำาของผ้้บริ์โภค ซ้ี�งผ้้บริ์โภค  จัะมี

ควิามสามาร์ถในการ์แยกแยะ หร่์อร์ะบุถ้งตร์าสินค้าในสถานการ์ณ์ที�ไม�เหม่อนกัน ซ้ี�งเหม่อนกับคำากล�าวิของ 

Bilal & Malik (อ้างถ้งใน พีร์วิิชญ์ ธีร์ะกาญจัน์และสุร์สิทธิ� อุดมธนวิงศ์, 2562, น. 62) ที�กล�าวิวิ�า ผ้้บริ์โภค

มักตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าอย�างร์วิดเร็์วิ หากผ้้บริ์โภครั์บร้้์หร่์อจัดจัำาตร์าสินค้าได้มากเท�าไร์ จัะยิ�งมีควิามเป็นไป

ได้ที�จัะซ่ี�อมากข้�นเท�านั�น ถ่อวิ�าเป็นข้อดีอีกปร์ะการ์หน้�งที�ผ้้บริ์โภคมองข้ามเร่์�องของร์าคาและคุณภาพ แต�จัะ

เล่อกซ่ี�อสินค้าจัากตร์าสินค้าที�คุ้นเคย ส�วินในเร่์�องการ์ตัดสินใจั Kotler (อ้างถ้งใน วิิภาวิร์ร์ณ มโนปร์าโมทย์, 

2556, น. 22) กล�าวิวิ�า การ์ตัดสินใจัของผ้้บริ์โภคเกิดจัากป้จัจััยภายใน ค่อ แร์งจ้ังใจั การ์รั์บร้้์ การ์เรี์ยนร้้์ 

บุคลิกภาพและทัศนคติ ซ้ี�งจัะแสดงให้เห็นถ้งควิามต้องการ์ของผ้้บริ์โภค
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จัากที�กล�าวิมาข้างต้น ธุร์กิจัเฟีอร์์นิเจัอร์์มีการ์แข�งขันที�เพิ�มข้�น แต�ในทางกลับกันฐานล้กค้าไม�ได้

เพิ�มข้�นตาม อาจัจัะเกิดจัากการ์ที�ล้กค้าไม�ได้ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า ดังนั�นการ์สร้์างการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสิน

ค้าก็จัะสามาร์ถทำาให้เกิดการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเพิ�มข้�น ตามทฤษฎีที�กล�าวิมา ทางกลุ�มผ้้วิิจััยจ้ังจัำาเป็นต้องศ้กษา

การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา เพ่�อก�อให้เกิดปร์ะโยชน์ต�อผ้้ปร์ะกอบการ์ในการ์พัฒินาฐานล้กค้าร์ายใหม�และรั์กษาฐานล้กค้า

ร์ายเก�าไว้ิด้วิย

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาร์ะดับการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าและการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้

บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของ 

ผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

ผ้้ปร์ะกอบการ์ได้ทร์าบการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์

ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และผ้้ปร์ะกอบการ์สามาร์ถการ์นำาข้อม้ลไปใช้ในการ์พัฒินา

ฐานล้กค้าร์ายใหม�และรั์กษาฐานล้กค้าร์ายเก�า ของธุร์กิจัเฟีอร์์นิเจัอร์์ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

ทบัทวินำวิรรณกรรมและทฤษฎ่ท่�เก่�ยวิข�อง

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ��  (Brand Awareness)

Aaker (1996) ได้กล�าวิวิ�า การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า (Brand Awareness) ค่อ การ์ที�ผ้้บริ์โภค 

มีควิามสามาร์ถในการ์ร์ะล้กถ้งตร์าสินค้า หร่์อสัญลักษณ์ของตร์าสินค้า ซ้ี�งเป็น หน้�งในองค์ปร์ะกอบของม้ลค�า

ตร์าสินค้าที�จัะช�วิยสร้์างม้ลค�าให้กับตร์าสินค้า เป็นการ์สร้์างการ์จัดจัำาในตร์าสินค้า สร้์างควิามคุ้นเคยให้กับ

ผ้้บริ์โภค นำาไปส้�การ์ตัดสินใจัของผ้้บริ์โภค การ์ร้้์จัักตร์าสินค้าเป็นป้จัจััยหน้�งที�ชี�ให้เห็นถ้งควิามแข็งแกร์�งของ

ตร์าสินค้าในใจัผ้้บริ์โภค อันเป็นสัญญาณที�บ�งบอกถ้งโอกาสที�ผ้้บริ์โภคจัะตัดสินใจัใช้สินค้าของตร์าสินค้านั�นๆ 

โดยตร์ง ซ้ี�ง Aaker ได้แบ�งร์ะดับการ์ร้้์จัักตร์าสินค้าออกเป็น 4 ร์ะดับ ดังนี�

1. การ์ไม�ร้้์จัักตร์าสินค้า (Unaware of Brand) กล�าวิค่อผ้้บริ์โภคไม�มีการ์ยอมรั์บในตร์าสินค้าหร่์อ

บริ์การ์ ซ้ี�งอาจัจัะเป็นตร์าสินค้าใหม� ที�พ้�งเข้าตลาด หร่์อเข้าตลาดมาแล้วิแต�ไม�สามาร์ถทำาให้เป็นที�ร้้์จัักหร่์อ

ยอมรั์บได้

2. การ์จัดจัำาในตร์าสินค้าได้ (Brand Recognition) เป็นการ์จัดจัำาและรั์บร้้์ถ้งตร์าสินค้าในร์ะดับ

น้อยที�สุด และต้องมีตัวิช�วิยเพ่�อกร์ะตุ้นให้ผ้้บริ์โภคจัำาได้ โดยมีการ์แสดงตร์าสินค้าจัากกลุ�มผลิตภัณฑ์ิที�

กำาหนด และให้ร์ะบุวิ�าผ้้บริ์โภคจัดจัำาตร์าสินค้าใดได้บ้าง จัะเห็นได้วิ�าการ์รั์บร้้์ในร์ะดับนี�ไม�ค�อยแข็งแร์ง ซ้ี�งมี

ผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ณ จุัดซ่ี�อ 
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3. การ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้า (Brand Recall) ผ้้บริ์โภคสามาร์ถร์ะล้กในตร์าสินค้าได้เอง และไม�ได้

รั์บการ์ช�วิยเหล่อ ซ้ี�งจัะแตกต�างกับการ์จัดจัำาตร์าสินค้าเพร์าะต้องมีตัวิช�วิย โดยการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าเป็น

สิ�งที�ทำาได้ยากกวิ�าการ์จัดจัำาอย�างมาก เน่�องจัากการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าเป็นการ์แสดงให้เห็นถ้งตร์าสินค้าที�

แข็งแกร์�งกวิ�า ทำาให้ผ้้บริ์โภคแยกแยะตร์าสินค้าออกจัากค้�แข�งที�มีจัำานวินมากได้

4. ร์ะดับส้งสุดในใจัผ้้บริ์โภค (Top of Mind) เป็นตร์าสินค้าที�ถ้กร์ะล้กได้โดยไม�ต้องได้รั์บการ์ช�วิย

เหล่อใด ๆ เน่�องจัากตร์าสินค้ามีการ์รั์บร้้์เหน่อควิามคาดหมาย มีจุัดย่นที�เหน่อกวิ�าตร์าสินค้าอ่�น ๆ  ซ้ี�งเป็น

ตร์าสินค้าที�โดดเด�น และถ้กร์ะล้กได้เป็นลำาดับแร์ก

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อ (Purchase Decision)

Bray (2008) ได้กล�าวิวิ�า การ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อของผ้้บริ์โภคนั�นสามาร์ถแบ�งเป็นปร์ะเภทได้ดังนี�

1. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อตามสภาพเศร์ษฐกิจั (Economic Approach) หมายถ้ง การ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้

บริ์โภคโดยมีการ์พิจัาร์ณาถ้งควิามสามาร์ถหร่์ออำานาจัในการ์ซ่ี�อ ซ้ี�งจัะมีการ์พิจัาร์ณาตัดสินใจัซ่ี�อเพิ�มเติม

จัากอร์ร์ถปร์ะโยชน์ส้งสุดที�จัะได้รั์บปร์ะกอบกันด้วิย การ์ศ้กษาการ์ตัดสินใจัซ่ี�อตามสภาพเศร์ษฐกิจั (Eco-

nomic- Approach) นั�น ผ้้บริ์โภคจัะมีพฤติกร์ร์มร์ะมัดร์ะวัิงการ์บริ์โภค ซ้ี�งมักจัะมีพฤติกร์ร์มการ์เล่อก

บริ์โภคที�จัะทำาให้ได้รั์บปร์ะโยชน์ส้งสุด แต�อาจัจัะมีผ้้บริ์โภคบางส�วินที�ทำาการ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัาก

ควิามพ้งพอใจัของตนเองที�จัะต้องได้รั์บการ์ตอบสนองมากกวิ�าการ์คำาน้งถ้งคุณปร์ะโยชน์ส้งสุดที�จัะได้รั์บ

2. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อด้วิยอาร์มณ์ควิามร้้์ส้ก (Psychodynamic Approach) หมายถ้ง ป้จัจััยที�

เกี�ยวิข้องกับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อที�ข้�นอย้�กับจิัตวิิทยาของแต�ละบุคคลลักษณะพฤติกร์ร์มที�สำาคัญซ้ี�งเป็นลักษณะ

การ์ตัดสินใจัที�มาจัากสัญชาติญาณหร่์อแร์งขับ

3. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยการ์คล้อยตามผ้้อ่�น (Behaviorist Approach) หมายถ้ง ลักษณะการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อที�อธิบายพฤติกร์ร์มภายนอก ซ้ี�งร์วิมถ้งการ์กร์ะทำาการ์คิดและอาร์มณ์ควิามร้้์ส้กที�เกี�ยวิข้องกับพฤติกร์ร์ม 

สาเหตุของพฤติกร์ร์มได้รั์บผลมาจัากป้จัจััยภายนอกในด้านต�างๆที�มีผลกร์ะทบต�อบุคคล

4. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อด้วิยควิามเข้าใจั (Cognitive Approach) หมายถ้ง การ์ตัดสินใจัซ่ี�อที�ใช้การ์สังเกต

พฤติกร์ร์มหร่์อการ์กร์ะทำาภายในบุคคล ซ้ี�งเป็นผลกร์ะทบที�เกิดจัากตัวิแปร์สภาพแวิดล้อม แต�ถ้งอย�างไร์

ก็ตามอิทธิพลหร่์อบทบาทของสภาพแวิดล้อมและปร์ะสบการ์ณ์ทางสังคมค่อสิ�งที�ยอมรั์บได้

5. การ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยผ�านแนวิทางมนุษย์นิยม (Humanistic Approach) หมายถ้ง การ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อที�เกิดจัากการ์สังเกตโดยผ�านการ์รั์บร้้์ในแต�ละบุคคล ซ้ี�งมีอิทธิพลต�อสิ�งแวิดล้อมและปร์ะสบการ์ณ์ที�สังคม

ยอมรั์บ โดยผ้้บริ์โภคจัะใช้ข้อม้ลโดยตร์งจัากบุคคลดังกล�าวิในการ์ปร์ะกอบการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

อิสรี์ยาพร์ พร์หมหาญ (2560) ได้ศ้กษา การ์รั์บร้้์คุณค�าโดยร์วิม ควิามด้งด้ดใจัของตัวิ

เล่อก และการ์ออกแบบเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเฟีอร์์นิเจัอร์์ตกแต�งบ้านของผ้้บริ์โภคใน

กรุ์งเทพมหานคร์ โดยผลการ์ศ้กษา พบวิ�า ควิามด้งด้ดใจัของตัวิเล่อกส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเฟีอร์์นิเจัอร์์

ตกแต�งบ้านของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์มากที�สุด โดยร์�วิมกันพยากร์ณ์การ์ตัดสินใจัซ่ี�อเฟีอร์์นิเจัอร์์

ตกแต�งบ้านของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์ได้ คิดเป็นร้์อยละ 71.4 ส�วินการ์รั์บร้้์คุณค�าโดยร์วิม ด้าน

คุณค�าทางจิัตใจัไม�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อเฟีอร์์นิเจัอร์์ตกแต�งบ้านของผ้้บริ์โภคในกรุ์งเทพมหานคร์
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ผณินทร์ สุทธิสาร์ากร์ (2559) ได้ศ้กษา การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าจัากมุมมองของผ้้บริ์โภคที�มีต�อ

กาแฟีดอยช้างในจัังหวิัดเชียงใหม� โดยผลการ์ศ้กษา พบวิ�า ด้านการ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าโดยร์วิม ผ้้บริ์โภค

สามาร์ถร์ะล้กถ้งตร์าสินค้ากาแฟีดอยช้างได้ในร์ะดับมาก ด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้าพบวิ�า ผ้้บริ์โภคให้

ควิามสำาคัญในด้านการ์จัดจัำาได้ในตร์าสินค้าโคยร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก แบ�งเป็นด้านการ์จัดจัำาเคร่์�องหมาย 

ตร์าสินค้า ตัวิอักษร์ของตร์าสินค้า สีของตร์าสินค้า ผ้้บริ์โภคสามาร์ถจัดจัำาได้ดีและควิามโดดเด�นของร้์ป

สัญลักษณ์ ผ้้บริ์โภคสามาร์ถรั์บร้้์ได้ในควิามโดดเด�นของร้์ปสัญลักษณ์ในร์ะดับมาก ด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ใน

ตร์าสินค้าจัากมุมมองของผ้้บริ์โภคพบวิ�าผ้้บริ์โภคให้ควิามสำาคัญในร์ะดับมาก สามาร์ถจัดจัำาตร์ากาแฟีดอย

ช้างได้เป็นอย�างดี และเม่�อมีการ์พ้ดถ้งกาแฟีดอยช้างสามาร์ถร์ะล้กถ้งตร์ากาแฟีดอยช้างได้

ศิวิณัฐ กัลยาณวิิชัย (2557) ได้ศ้กษา คุณค�าของตร์าสินค้าและคุณค�าส�วินบุคคลที�ส�งผลต�อ การ์

ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าแบร์นด์เนมในห้างสร์ร์พสินค้าของนักท�องเที�ยวิชาวิต�างชาติในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ 

โดยผลการ์ศ้กษา พบวิ�า คุณค�าด้านการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า (Brand Awareness) ของผ้้ตอบ

แบบสอบถาม  ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าแบร์นด์เนมในห้างสร์ร์พสินค้าของนักท�องเที�ยวิชาวิต�าง

ชาติ ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์มากที�สุด โดยการ์พยากร์ณ์การ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าแบร์นด์เนมในห้างสร์ร์พ

สินค้าของนักท�องเที�ยวิชาวิต�างชาติในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ได้ คิดเป็นร้์อยละ 48.80 ในขณะที�คุณค�าตร์าสิน

ค้าและคุณค�าส�วินบุคคล ไม�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกช่�อสินค้าแบร์นด์เนมในห้างสร์ร์พสินค้าของนักท�อง

เที�ยวิชาวิต�างชาติในเขตกรุ์งเทพมหานคร์

กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย 
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วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ร้ปแบับัก�รวิิจััย 

การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เป็นการ์วิิจััยเชิงสำาร์วิจั โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

ผ�านช�องทางออนไลน์

ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง

ปร์ะชากร์ที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ที�เคยซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ และตัวิแทนของ

ปร์ะชากร์ดังกล�าวิ เน่�องจัากไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แท้จัริ์ง จ้ังต้องใช้ส้ตร์การ์คำานวิณขนาดกลุ�มตัวิอย�าง

ของ Cochran (1977) จัะได้กลุ�มตัวิอย�างที�เหมาะสมที�ใช้ในการ์ศ้กษาค่อ 385 ตัวิอย�าง

ก�รสุ่มตัวิอย่�ง 

ในการ์วิิจััยครั์�งนี� มีการ์สุ�มตัวิอย�างแบบไม�ใช้ควิามน�าจัะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ้ี�งใช้ 

วิิธีการ์สุ�มตัวิอย�างโดยควิามสะดวิก (Convenience Sampling) ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล โดยเล่อกคำาตอบ

จัากผ้้ที�ผ�านคำาถามคัดกร์องค่อ 1) ผ้้คนที�อาศัยในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 2) ผ้้ที�เคยซ่ี�อเฟีอร์์นิเจัอร์์

ก�รเก็บัข�อม้ล 

การ์ศ้กษาการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าหัวิข้อ “การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจั

ซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา” ผ้้วิิจััยได้ทำาการ์เก็บข้อม้ลจัากแหล�ง

ข้อม้ล 2 ปร์ะเภท ดังนี�

ปร์ะเภทที� 1 แหล�งข้อม้ลปฐมภ้มิ (Primary Data) ผ้้วิิจััยทำาการ์ศ้กษาแนวิคิด ทฤษฎี เอกสาร์ต�าง ๆ 

ที�เกี�ยวิข้องเพ่�อเป็นกร์อบในการ์ศ้กษา และนำามาสร์้างแบบสอบถามเพ่�อใช้ในการ์เก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�าง 

โดยกำาหนดวิ�า เป็นผ้้บริ์โภคที�เคยซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ และพักอาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ใช้

แบบสอบถามจัำานวิน 385 ชุด และให้กลุ�มตัวิอย�างทำาแบบสอบถามผ�าน Google form โดยมีการ์โพสต์  ลิงก์

ทางช�องทางออนไลน์ผ�านกลุ�ม Facebook 

ปร์ะเภทที� 2 ข้อม้ลทุติยภ้มิ (Secondary Data) เป็นข้อม้ลที�เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากหนังส่อบทควิาม

วิิชาการ์ วิาร์สาร์วิิชาการ์ ผลงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง และร์วิมถ้งแหล�งข้อม้ลทางอินเทอร์์เน็ตที�สามาร์ถส่บค้น

ได้ ซ้ี�งเกี�ยวิข้องกับป้จัจััยควิามตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า (Brand Awareness) และป้จัจััยด้านการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ  

(Purchase Decision) เพ่�อใช้ในการ์กำาหนดกร์อบแนวิควิามคิดในการ์วิิจััย และสามาร์ถใช้อ้างอิงในการ์เขียน

ร์ายงานผลการ์วิิจััยได้

เคำร่�องม่อก�รวิิจััยและก�รทดสอบัเคำร่�องม่อ

ส�วินที� 1 ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบ เป็นข้อคำาถามเกี�ยวิกับข้อม้ลทั�วิไปทางด้านปร์ะชากร์ศาสตร์์ของ    

การ์ตอบแบบสอบถาม ได้แก� เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน แบบเล่อกตอบคำาตอบเดียวิ  

(Multiple Choice) โดยเล่อกจัากกลุ�มตัวิอย�างที�ผ�านคำาถามคัดกร์อง  
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ส�วินที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวิกับ การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า (Brand Awareness) ของสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์ เป็นลักษณะคำาถามปลายป่ดจัำานวิน 4 ข้อ  โดยใช้แบบมาตร์วัิดแบบปร์ะมาณค�า (Rating Scale) 

ของ Likert จัะมีเกณฑ์ิการ์แบ�งร์ะดับควิามคิดเห็น ดังนี� 1 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง 2 หมายถ้ง ไม�เห็น

ด้วิย 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ 4 หมายถ้ง เห็นด้วิย และ 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง โดยปรั์บปรุ์งคำาถามจัากงาน

วิิจััยของ ศิวิณัฐ กัลยาณวิิชัย (2557)

ส�วินที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวิกับการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภคสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ เป็นลักษณะคำาถาม

ปลายป่ดจัำานวิน 6 ข้อ โดยใช้แบบมาตร์วัิดแบบปร์ะมาณค�า (Rating Scale) ของ Likert จัะมีเกณฑ์ิการ์แบ�ง

ร์ะดับควิามคิดเห็น ดังนี� 1 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง 2 หมายถ้ง ไม�เห็นด้วิย 3 หมายถ้ง เฉิย ๆ 4 หมายถ้ง 

เห็นด้วิย และ 5 หมายถ้ง เห็นด้วิยอย�างยิ�ง โดยปรั์บปรุ์งคำาถามจัากงานวิิจััยของ ศิวิณัฐ กัลยาณวิิชัย (2557)

การ์ตร์วิจัสอบคุณภาพของเคร่์�องม่อวิิจััย มีการ์ทดสอบด้านควิามเที�ยง (Reliability) โดยผ้้วิิจััย

ได้นำาแบบสอบถามที�เสร็์จัสมบ้ร์ณ์แล้วิไปทำาการ์ทดสอบก�อนนำาไปใช้จัริ์ง (Pre-test) กับกลุ�มปร์ะชากร์ 

ตัวิอย�างจัำานวิน 30 ตัวิอย�าง โดยใช้วิิธีการ์คำานวิณหาค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีาของคอนบาร์์ช (Cronbach’s  

Alpha-Coefficient :  coefficient) ผลการ์ทดสอบพบวิ�ามีร์ะดับควิามเช่�อมั�นอย้�ที� 0.796 ซ้ี�งมีค�ามากกวิ�า 

0.7 แสดงวิ�าแบบสอบถามนี�มีควิามเช่�อมั�นในร์ะดับที�ยอมรั์บได้ และการ์ทดสอบด้านควิามเที�ยงตร์ง (Valid-

ity)   โดยการ์ให้ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิซ้ี�งค่ออาจัาร์ย์ที�ปร้์กษางานวิิจััย ปร์ะเมินแบบสอบถาม หลังจัากนั�นจ้ังจััดทำา

แบบสอบถามฉิบับสมบ้ร์ณ์เพ่�อกร์ะจัายไปยังกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 คน

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) การ์ศ้กษาวิิจััยนี� จัะใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา 

ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ได้แก� ค�าร้์อยละ ค�าควิามถี� ค�าเฉิลี�ยเลขคณิต ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ในด้านปร์ะชากร์

ของกลุ�มตัวิอย�าง ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ร์ายได้ และวัิดร์ะดับควิามสำาคัญของ การ์

ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่�อทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะและ 

ตัวิแปร์ตาม ค่อ การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค       

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา สถิติเชิงอนุมานที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อ การ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิง

เส้นอย�างง�าย (Simple Linear Regression)  อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

ข�อม้ลทั�วิไปของผู้้�ตอบัแบับัสอบัถ�ม

กลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 ตัวิอย�าง คิดเป็นผ้้ชายร้์อยละ 37.4 ผ้้หญิงร้์อยละ 45.2 และไม�ร์ะบุร้์อย

ละ 17.4 โดยส�วินใหญ�มีอายุร์ะหวิ�าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้์อยละ 34 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้์อยละ 

45.2ปร์ะกอบอาชีพเป็นนักธุร์กิจัหร่์อเจ้ัาของกิจัการ์ คิดเป็นร้์อยละ 20 โดยมีร์ายได้เฉิลี�ยในช�วิง 35,000 - 

45,000บาท คิดเป็นร้์อยละ 30.9 ซ้ี�งอาศัยอย้�อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

วัิตถุประสงค์ำข�อท่� 1 เพ่�อศ้กษาร์ะดับการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าและการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา
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ก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ��ของสินำคำ��เฟอร์นิำเจัอร์ ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 1 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานและร์ะดับควิามคิดเห็นของการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าของ 

    สินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

ก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ�� ค่ำ�เฉล่�ย ส่วินำเบ่ั�ยงเบันำม�ตรฐ�นำ แปรผู้ล

1. ท�านจัดจัำาสัญลักษณ์ตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ท�านใช้ได้ 4.17 0.77 เห็นด้วิย

2. ตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ท�านใช้เป็นสินค้าที�ได้รั์บการ์ยอมรั์บ 4.16 0.77 เห็นด้วิย

3. ท�านจัะน้กถ้งตร์าสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ท�านช่�นชอบเป็นอันดับแร์กก�อนเสมอ 4.06 0.85 เห็นด้วิย

4. ตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ท�านใช้เป็นสินค้าที�ได้รั์บควิามนิยม 4.05 0.85 เห็นด้วิย

5. ท�านเคยรั์บร้้์ในตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ท�านเล่อกใช้ได้จัากส่�อต�าง ๆ 4.05 0.83 เห็นด้วิย

รวิม 4.10 0.59 เห็นำด�วิย

จัากตาร์างที� 1 กลุ�มตัวิอย�างมีการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ ในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย (4.10) โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับผ้้บริ์โภคจัดจัำาสัญลักษณ์ตร์าสิน

ค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ผ้้บริ์โภคใช้ได้ (4.17) ร์องลงมาค่อตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ผ้้บริ์โภคใช้

เป็นสินค้าที�ได้รั์บการ์ยอมร์ับ (4.16) ผ้้บริ์โภคจัะน้กถ้งตร์าสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ผ้้บริ์โภคช่�นชอบเป็นอันดับ

แร์กก�อนเสมอ (4.06) ผ้้บริ์โภคเคยรั์บร้้์ในตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ผ้้บริ์โภคเล่อกใช้ได้จัากส่�อ

ต�าง ๆ (4.05) และตร์าสินค้าของสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ที�ผ้้บริ์โภคใช้เป็นสินค้าที�ได้รั์บควิามนิยม (4.05) ตาม

ลำาดับ

ก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ��เฟอร์นิำเจัอร์ของผู้้�บัริโภคำ ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 2 แสดงค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานและร์ะดับควิามคิดเห็นของการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า 

             เฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา
 ก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ�� ค่ำ�เฉล่�ย ส่วินำเบ่ั�ยงเบันำม�ตรฐ�นำ แปรผู้ล

1. ท�านตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์โดยพิจัาร์ณา 

   จัากร์ะดับร์ายได้ของท�าน

4.26 0.83 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

2. ท�านตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ โดยพิจัาร์ณา 

   จัากปร์ะโยชน์ที�จัะได้รั์บจัากผลิตภัณฑ์ิ

4.16 0.82 เห็นด้วิย

3. ท�านตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ เพร์าะจัะได้รั์บ 

   การ์บริ์การ์หลังการ์ขายที�ดี

4.14 0.81 เห็นด้วิย

 4. ก�อนที�ท�านจัะตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์  

   ท�านจัะทำาการ์ค้นหาข้อม้ลผลิตภัณฑ์ิก�อนเสมอ

4.12 0.82 เห็นด้วิย

5. ท�านตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ เพร์าะควิามช่�นชอบ 

   ส�วินบุคคลที�มีต�อตร์าสินค้านั�น ๆ

3.97 0.85 เห็นด้วิย

6. ท�านตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์เน่�องจัาก 

   เห็นบุคคลที�มีช่�อเสียงใช้ผลิตภัณฑ์ิ

3.67 0.98 เห็นด้วิย

 รวิม 4.05 0.52 เห็นำด�วิย
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จัากตาร์างที� 2 กลุ�มตัวิอย�างมีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา ในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย (4.05) โดยมีค�าเฉิลี�ยเกี�ยวิกับผ้้บริ์โภคตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อ

สินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์โดยพิจัาร์ณาจัากร์ะดับร์ายได้ (4.26) ร์องลงมาค่อผ้้บริ์โภคตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์ โดยพิจัาร์ณาจัากปร์ะโยชน์ที�จัะได้รั์บจัากผลิตภัณฑ์ิ (4.16) ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์เพร์าะได้รั์บการ์บริ์การ์หลังการ์ขายที�ดี (4.14) ก�อนที�ผ้้บริ์โภคจัะตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์จัะทำาการ์ค้นหาข้อม้ลผลิตภัณฑ์ิก�อนเสมอ (4.12) ผ้้บริ์โภคตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์เพร์าะ

ควิามช่�นชอบส�วินบุคคลที�มีต�อ ตร์าสินค้านั�น ๆ (3.97) และผ้้บริ์โภคตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์

เน่�องจัากเห็นบุคคลที�มีช่�อเสียงใช้ผลิตภัณฑ์ิ (3.67) ตามลำาดับ

วัิตถุประสงค์ำท่� 2 เพ่�อวิิเคร์าะห์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

ก�รตระหนัำกร้�ในำตร�สินำคำ��ท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ��เฟอร์นิำเจัอร์ของผู้้�บัริโภคำ 

ในำอำ�เภอห�ดใหญ่ จัังหวัิดสงขล�

ต�ร�งท่� 3  แสดงการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภคใน 

    อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงเส้นอย�างง�าย (Simple Linear  

    Regression)
ตัวิแบับั ก�รตัดสินำใจัซ่ื้�อสินำคำ��เฟอร์นิำเจัอร์

B Std. Error Beta t Sig.

ค�าคงที� 1.893 0.149 12.681 0.000

การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า 0.527 0.036 0.598 14.605 0.000

*Sig ≤ 0.05 R = 0.598 R2 = 0.358 Adjusted R2 = 0.356 Std. Error = 0.416

จัากตาร์างที� 3 แสดงผลการ์ทดสอบการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ 

สินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงเส้น 

อย�างง�าย  (Simple Linear Regression) พบวิ�ามีค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ทำานาย (Coefficient of determination 

or R2) เท�ากับ 0.358 หร่์อ ร้์อยละ 35.8 แสดงถ้งตัวิแปร์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า สามาร์ถอธิบาย ควิาม

แปร์ปร์วินในตัวิแปร์การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา อย�าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 โดยสามาร์ถเขียนสมการ์พยากร์ณ์ได้ ดังนี�

สมการ์พยากร์ณ์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ 

ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยที� Y ค่อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ อำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา, X ค่อ การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า

Y = 1.893 + 0.527X
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จัากการ์ศ้กษาแนวิทางการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์

ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ร้์อยละ 45.2 เป็นผ้้หญิง มีอายุ

ร์ะหวิ�าง 30 - 39 ปี ร้์อยละ 34 มีสถานภาพโสด ร้์อยละ 45.2 ปร์ะกอบอาชีพเป็นนักธุร์กิจัหร่์อเจ้ัาของกิจัการ์ 

ร้์อยละ 20 และมีร์ายได้เฉิลี�ยในช�วิง 35,000 - 45,000 บาท คิดเป็นร้์อยละ 30.9 ซ้ี�งอาศัยอย้�อำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา จัากผลการ์ศ้กษาสามาร์ถนำามาอภิปร์ายผลได้ ดังนี�

1. การ์ศ้กษาร์ะดับการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา พบวิ�า  กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิยทุกข้อ  ได้แก� การ์จัดจัำา

สัญลักษณ์ตร์าสินค้า ตร์าสินค้าที�ใช้เป็นตร์าสินค้าที�ได้รั์บการ์ยอมรั์บ การ์น้กถ้งตร์าสินค้าที�ช่�นชอบเป็นอันดับ

แร์ก การ์รั์บร้้์ในตร์าสินค้าจัากส่�อต�าง ๆ และตร์าสินค้าที�ใช้เป็นตร์าสินค้าที�ได้รั์บควิามนิยม ตามลำาดับ ซ้ี�ง

สอดคล้องกับทฤษฎีของ Aghaei (อ้างถ้งใน ศิวิณัฐ กัลป์ยาณวิิชัย, 2557, น. 11) ในการ์ร์ะล้กหร่์อจัดจัำาใน

ตร์าสินค้าได้ มีควิามสำาคัญต�อการ์สร้์างคุณค�าให้กับตร์าสินค้า ถ้าหากผ้้บริ์โภคสามาร์ถจัดจัำาในตร์าสินค้าได้

ดี ก็จัะทำาให้มีควิามคุ้นเคยกับตร์าสินค้ามากข้�น นำาไปส้�การ์ไว้ิวิางใจัและการ์ตัดสินใจัของผ้้บริ์โภค

2. การ์ศ้กษาการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา  

พบวิ�า  กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย กลุ�มตัวิอย�างที�ให้ร์ะดับ

ควิามคิดเห็นในร์ะดับเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ค่อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัากร์ะดับร์ายได้ และให้ร์ะดับควิาม

คิดเห็นในร์ะดับเห็นด้วิย ได้แก� การ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัากปร์ะโยชน์ที�จัะได้รั์บ การ์ได้รั์บการ์บริ์การ์

หลังการ์ขายที�ดี การ์ค้นหาข้อม้ลของผลิตภัณฑ์ิ ควิามช่�นชอบส�วินบุคคลที�มีต�อตร์าสินค้า และพิจัาร์ณาจัาก

บุคคลที�มีช่�อเสียงใช้ผลิตภัณฑ์ิ ตามลำาดับ ซ้ี�งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Jeff Bray (อ้างถ้งใน ศิวิณัฐ กัลป์

ยาณวิิชัย, 2557, น. 15) ในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาถ้งอำานาจัในการ์ซ่ี�อหร่์อตามสภาพเศร์ษฐกิจันั�น ผ้้

บริ์โภคจัะมีพฤติกร์ร์มร์ะมัดร์ะวัิงในการ์บริ์โภค ซ้ี�งมักจัะมีพฤติกร์ร์มการ์เล่อกผลิตภัณฑ์ิที�ได้รั์บปร์ะโยชน์

ส้งสุด แต�อาจัจัะมีผ้้บริ์โภคบางส�วินที�ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัากควิามพ้งพอใจัของตนเอง

3. การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค  

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า

เฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยกับการ์จัดจัำาในตร์าสินค้า

ได้มากที�สุด ร์องลงมา ค่อ การ์ร์ะล้กได้ในตร์าสินค้าและร์ะดับส้งสุดในใจัผ้้บริ์โภค สอดคล้องกับทฤษฎีของ 

Aaker (1996) กล�าวิวิ�า การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้า แบ�งออกเป็น 4 ร์ะดับ ดังนี� ร์ะดับที� 1 การ์ไม�ร้้์จัักตร์าสิน

ค้า (Unaware of Brand) ร์ะดับที� 2 การ์จัดจัำาในตร์าสินค้าได้ (Brand Recognition) ร์ะดับที� 3 การ์ร์ะล้ก

ได้ในตร์าสินค้า (Brand Recall) และร์ะดับที� 4 ร์ะดับส้งสุดในใจัผ้้บริ์โภค (Top of Mind) ตามลำาดับ และ

สอดคล้องกับงานวิิจััยของ ศิวิณัฐ กัลยาณวิิชัย (2557) ได้ศ้กษาเร่์�อง “คุณค�าของตร์าสินค้าและคุณค�าส�วิน

บุคคลที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าแบร์นด์เนมในห้างสร์ร์พสินค้าของนักท�องเที�ยวิชาวิต�างชาติใน

เขตกรุ์งเทพมหานคร์” พบวิ�าการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ ที�ร์ะดับนัยสำาคัญที� 

0.05
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บัทสรุป

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาร์ะดับควิามสำาคัญการ์ตร์ะหนักร้์้ในตร์าสินค้าและการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

สินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา และเพ่�อวิิเคร์าะห์การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสิน

ค้าที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภคในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดย กลุ�ม

ตัวิอย�าง ค่อ ผ้้บริ์โภคที�อาศัยอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน ผ�านการ์เก็บ

ร์วิบร์วิมข้อม้ลแบบสอบถาม วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา ได้แก� ค�าร้์อยละ ค�าควิามถี� ค�าเฉิลี�ย

เลขคณิต ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่�อทดสอบอิทธิพลของตัวิแปร์อิสร์ะและตัวิแปร์

ตาม ด้วิยการ์วิิเคร์าะห์ถดถอยเชิงเส้นอย�างง�าย (Simple Linear Regression) อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 

0.05

ผลวิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นผ้้หญิง มีอายุร์ะหวิ�าง 30 - 39 ปี มีสถานภาพโสด ปร์ะกอบ

อาชีพนักธุร์กิจัหร่์อเจ้ัาของกิจัการ์ และมีร์ายได้ในช�วิง 35,000 - 45,000 บาท จัากการ์ศ้กษาร์ะดับควิาม

สำาคัญของการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้าของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�าง

ส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย โดยกลุ�มตัวิอย�างเกิดการ์ตร์ะหนักร้้์จัากการ์

จัดจัำาสัญลักษณ์ตร์าสินค้ามากที�สุด ร์องลงมา ค่อ ตร์าสินค้าที�ใช้เป็นตร์าสินค้าที�ได้รั์บการ์ยอมรั์บ การ์น้กถ้ง

ตร์าสินค้าที� ช่�นชอบเป็นอันดับแร์ก การ์รั์บร้้์ในตร์าสินค้าจัากส่�อต�าง ๆ และตร์าสินค้าที�ใช้เป็นตร์าสินค้าที�ได้

รั์บควิามนิยม ตามลำาดับ การ์ศ้กษาการ์ตัดสินซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ให้ร์ะดับควิามคิดเห็นในภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับเห็นด้วิย โดยกลุ�มตัวิอย�าง

มีการ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัากร์ะดับร์ายได้มากที�สุด ร์องลงมา ค่อ การ์ตัดสินใจัซ่ี�อโดยพิจัาร์ณาจัาก

ปร์ะโยชน์ที�จัะได้รั์บ การ์ได้รั์บการ์บริ์การ์หลังการ์ขายที�ดี การ์ค้นหาข้อม้ลของผลิตภัณฑ์ิ ควิามช่�นชอบส�วิน

บุคคลที�มีต�อตร์าสินค้า และพิจัาร์ณาจัากบุคคลที�มีช่�อเสียงใช้ผลิตภัณฑ์ิ ตามลำาดับ ผลการ์ทดสอบสมมติฐาน

การ์วิิจััย พบวิ�า การ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสินค้ามีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้บริ์โภค ใน

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา อย�างมีร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

   ข�อเสนำอแนำะ

1. การ์วิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์ศ้กษาการ์ตร์ะหนักร้้์ที�มีอิทธิพลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้าเฟีอร์์นิเจัอร์์ของผ้้

บริ์โภค ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เพ่�อให้ธุร์กิจัวิางแผนกลยุทธ์ในการ์สร้์างการ์ตร์ะหนักร้้์ในตร์าสิน

ค้าให้กลุ�มเป้าหมายเกิดการ์จัดจัำาในตร์าสินค้าได้มากที�สุด

2. ควิร์มีการ์ศ้กษาตัวิแปร์อ่�น ๆ ร์�วิมด้วิย ไม�วิ�าจัะเป็นการ์รั์บร้้์คุณค�าของตร์าสินค้า (Brand Equi-

ty) การ์รั์บร้้์คุณค�าส�วินบุคคล (Personal values) หร่์อทัศนคติที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัซ่ี�อของผ้้บริ์โภค เพ่�อ

นำาข้อม้ลที�ได้มาพัฒินากลยุทธ์ของตร์าสินค้าได้มากยิ�งข้�น
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ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รเดินำท�งท่องเท่�ยวิไปต่�งประเทศของคำนำไทย

Factors Influencing the Travel Abroad of Thai People 
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ

ศ้กษาสถานการ์ณ์การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทยและป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�อง

เที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย ใช้ข้อม้ลเป็นร์ายปี ร์ะหวิ�างปี พ.ศ.2551 ถ้ง ปี พ.ศ.2562 การ์วิิเคร์าะห์แบบ 

Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ในปี พ.ศ. 2551 คนไทยท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ 

จัำานวิน 3,770,003 คน ซ้ี�งจัำานวินนักท�องเที�ยวิคนไทยมีแนวิโน้มเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�อง โดยในปี พ.ศ.2562 

คนไทยเดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ จัำานวิน 9,907,505 คน จัำาแนกตามทวีิป มากที�สุดได้แก� เอเชีย

ตะวัินออก ร์องลงมาค่อ ยุโร์ป อเมริ์กา และเอเชียใต้ ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�อง

เที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย ได้แก� ร์ายได้ต�อหัวิ และค�าใช้จั�าย ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติร้์อยละ 95 

คำำ�สำ�คัำญ: ป้จัจััย, การ์ท�องเที�ยวิต�างปร์ะเทศ, คนไทย

Abstract

A Study of factors influencing the travel abroad of Thai people had the objectives 

were to study the situation of the travel abroad of Thai people and to study the factors 

influencing the travel abroad of Thai people. Using data from 2008 to 2019 was analyzed 

multiple regression analysis by OLS method. The results of the study found that the travel 

abroad of Thai people in 2008 were 3,770,003 people and in 2019 increased to 9,907,505 

people. Classified by continent, the East Asia was the most popular, followed by Europe, 

America and South Asia, respectively. The factors influencing foreign travel among Thais 

were income per capita and expenses at a statistical confidence level of 95 percent. 

Keywords: Factors, Travel Abroad, Thai People
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บัทนำำ�

การ์ท�องเที�ยวิในต�างปร์ะเทศ (Outbound Tourism) เป็นการ์ท�องเที�ยวิอีกปร์ะเภทหน้�งในสาม

ปร์ะเภทของสาร์ะร์ะบบการ์ท�องเที�ยวิและในอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิที�จัำาแนกไว้ิปร์ะกอบด้วิยการ์ท�อง

เที�ยวิภายในปร์ะเทศเป็นการ์ท�องเที�ยวิของนักท�องเที�ยวิชายไทยที�เดินทางไปท�องเที�ยวิในที�ต�างๆภายใน

ปร์ะเทศ หลักปร์ะการ์ถัดมาค่อการ์ท�องเที�ยวิของนักท�องเที�ยวิต�างชาติที�มาท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยการ์ท�อง

เที�ยวิปร์ะเภทนี�รั์ฐบาลถ่อเป็นร์ายได้สำาคัญของปร์ะทศชาติและให้ควิามสำาคัญสนับสนุนด้วิยเงินงบปร์ะมาณ

จัำานวินมากเน่�องจัากเป็นสินค้าหลักของปร์ะเทศไทย ปร์ะเภทที�สามค่อการ์ท�องเที�ยวิในต�างปร์ะเทศ ค่อการ์

เดินทางของนักท�องเที�ยวิไทยที�เดินทางไปท�องเที�ยวิในต�างปร์ะเทศทั�วิโลกการ์ท�องเที�ยวิเป็นกิจักร์ร์มอย�าง

หน้�งของมนุษย์ ซ้ี�งกร์ะทำาเพ่�อผ�อนคลายควิามต้งเครี์ยดจัากกิจัการ์งานปร์ะจัำา โดยปกติการ์ท�องเที�ยวิจัะ

หมายถ้งการ์เดินทางจัากที�หน้�งไปยังอีกที�หน้�งโดยไม�คำาน้งวิ�าร์ะยะทางนั�นจัะใกล้หร่์อไกลและการ์เดินทางนั�น

จัะมีค้างแร์มหร่์อไม�

แต�เน่�องจัากในป้จัจุับันปร์ะเทศไทยได้เกิดควิามไม�มั�นคงทางการ์เม่อง ร์วิมถ้งสถานการ์ณ์ใน 3 

จัังหวัิดชายแดนภาคใต้จ้ังทำาให้นักท�องเที�ยวิทั�งชาวิไทยและชาวิต�างชาติเกิดควิามร้้์ส้กไม�ปลอดภัยที�จัะท�อง

เที�ยวิในปร์ะเทศไทย ปร์ะกอบกับสถานการ์ณ์ในหลายๆปร์ะเทศได้สร้์างควิามเช่�อมั�นทางด้านควิามปลอดภัย 

และสร้์างภาพลักษณ์ที�ดีในด้านการ์ท�องเที�ยวิทำาให้นักท�องเที�ยวิเกิดควิามเช่�อมั�นที�จัะเดินทางไปท�องเที�ยวิ มี

สิ�งต�างๆ เป็นแม�เหล็กให้เกิดเป็นกร์ะแสการ์เรี์ยนร้้์และต้องการ์ไปเย่อนเช�นปร์ะวัิติศาสตร์์อันยาวินานควิาม

เป็นแหล�งเกิดอาร์ยธร์ร์มสำาคัญของโลกธร์ร์มชาติบ้านเม่องป่าเขาสวิยงามควิามเจัริ์ญและทันสมัยมีสินค้า

มากมายอำานวิยควิามสะดวิกในชีวิิตปร์ะจัำาวัินร์วิมถ้งอ่�นเส่�อผ้าและอ่�นๆร์วิมถ้งจัะเห็นได้วิ�าแนวิโน้มของ

คนไทยที�เดินทางไปท�องเที�ยวิต�างปร์ะเทศนั�นมีจัำานวินมากข้�นเร่์�อยๆ โดยตั�งแต�ปี พ.ศ. 2551-2562 จัาก 

กร์ะทร์วิงการ์ท�องเที�ยวิและกีฬา (2564) ร์ะบุวิ�าในปี พ.ศ. 2551 คนไทยท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ จัำานวิน 

3,770,003 คน จัำาแนกตามทวีิปต�างๆ ได้แก� เอเชียตะวัินออก 3,345,218 คน ยุโร์ป 290,066 คน อเมริ์กา 

53,802 คน และเอเชียใต้ 80,917 คน จัำานวินนักท�องเที�ยวิคนไทยมีแนวิโน้มเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�อง โดย

ในปี พ.ศ.2562 คนไทยเดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ จัำานวิน 9,907,505 คน แบ�งเป็น เอเชียตะวัินออก 

7,957,198 คน ยุโร์ป 1,595,820 คน อเมริ์กา 169,005 คน และเอเชียใต้ 185,482 คน 

สถานการ์ณ์การ์ร์ะบาดของโร์คติดเช่�อโคโร์น�าไวิรั์สสายพันธ์ุใหม� 2019 หร่์อโควิิด-19 ที�เกิดข้�นทั�วิ

โลกนับตั�งเเต�เด่อนมกร์าคม ปี 2020 ทำาให้รั์ฐบาลของหลายปร์ะเทศต้องบังคับใช้มาตร์การ์ต�าง ๆ  เพ่�อควิบคุม

ไม�ให้โร์คแพร์�กร์ะจัายและลดจัำานวินผ้้ติดเช่�อร์ายใหม� มาตร์การ์เหล�านี�เองนอกจัากควิบคุมเช่�อโร์คเเล้วิ ยังส�ง

ผลให้กิจักร์ร์มทางเศร์ษฐกิจัชะงักเน่�องจัากปร์ะชาชนไม�สามาร์ถดำาเนินชีวิิตได้ตามปกติ สร้์างผลกร์ะทบเป็น

วิงกว้ิางร์วิมถ้งการ์ท�องเที�ยวิทุกตลาด นักท�องเที�ยวิชาวิไทยที�จัะเดินทางออกไปนอกปร์ะเทศก็ทยอยยกเลิก

การ์เดินทางเน่�องจัากกังวิลเร่์�องควิามปลอดภัยเพร์าะมีนักท�องเที�ยวิชาวิไทยที�ไปต�างปร์ะเทศเเล้วิติดเช่�อกลับ

มา
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จัากเหตุผลที�กล�าวิมาแล้วิข้างต้นดังนั�นจ้ังศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไป

ต�างปร์ะเทศของคนไทย โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์ เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของ

คนไทย และเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย เพ่�อให้หน�วิย

งานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาคภาครั์ฐและภาคเอกชน ได้แก� กร์ะทร์วิงการ์ท�องเที�ยวิและกีฬา กร์ะทร์วิงการ์ต�าง

ปร์ะเทศ สมาคมและอุตสาหกร์ร์มด้านการ์ท�องเที�ยวิ เป็นต้น ได้นำาไปเป็นข้อม้ลในการ์วิิเคร์าะห์และวิาง

นโยบายที�เกี�ยวิกับภาคการ์ท�องเที�ยวิต�อไป

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

คำวิ�มหม�ยของก�รท่องเท่�ยวิ

องค์การ์ท�องเที�ยวิโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ควิามหมายของการ์ท�อง

เที�ยวิดังนี� การ์เดินทางของบุคคลจัากที�อย้�อาศัยปกติไปยังที�อ่�นเป็นการ์ชั�วิคร์าวิ (ไม�มากกวิ�า 1 ปี ติดต�อกัน) 

เดินทางด้วิยควิามสมัคร์ใจัเพ่�อการ์พักผ�อนหย�อนใจั ติดต�อธุร์ะและวัิตถุปร์ะสงค์ใดๆก็ได้ แต�ไม�ใช�เพ่�อการ์

ปร์ะกอบอาชีพ หร่์อหาร์ายได้ (นิศา ชัชกุล, 2554)

อุปสงค์การ์ท�องเที�ยวิ (Tourism Demand) หมายถ้ง ควิามต้องการ์ซ่ี�อหร่์อควิามต้องการ์เดินทาง

ของนักท�องเที�ยวิในการ์ที�จัะใช้บริ์การ์ผลิตภัณฑ์ิการ์ท�องเที�ยวิ ณ แหล�งท�องเที�ยวิ หร่์อสถานที�ท�องเที�ยวิ 

โดยที�นักท�องเที�ยวิต้องมีควิามต้องการ์ซ่ี�อและมีควิามสามาร์ถจั�ายค�าบริ์การ์ตามที�กำาหนดไว้ิได้ซ้ี�งจัะเกี�ยวิข้อง

กับร์าคาค�าบร์ิการ์ท�องเที�ยวิและร์ายได้ของนักท�องเที�ยวิทั�งนี�กฎแห�งอุปสงค์ของอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ

ได้ถ้กกล�าวิไว้ิวิ�าปริ์มาณนักท�องเที�ยวิที�ใช้บริ์การ์ของอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิจัะมีควิามสัมพันธ์กับอัตร์า

ค�าบริ์การ์ของอุตสาหกร์ร์มท�องเที�ยวิดังกล�าวิ นั�นค่อ หากอัตร์าค�าบริ์การ์ของอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ

ลดลง ปริ์มาณของนักท�องเที�ยวิที�ใช้บริ์การ์อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิจัะเพิ�มข้�น ในทางกลับกัน หากอัตร์าค�า

บริ์การ์ของอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิเพิ�มข้�นปริ์มาณของนักท�องเที�ยวิที�ใช้บริ์การ์อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ

จัะลดลง(นิศา ชัชกุล, 2554) 

ปัจัจััยท่�ส่งผู้ลต่อก�รเดินำท�งท่องเท่�ยวิ

ป้จัจััยเบ่�องต้นที�ทำาให้คนอยากเดินทางท�องเที�ยวิน�าจัะเกิดจัากการ์ที�มนุษย์ทุกคนมีควิามพ้งพอใจัใน

การ์เดินทางท�องเที�ยวิในสัญชาตญาณอย้�แล้วิซ้ี�งม้ลเหตุจ้ังใจัในการ์ท�องเที�ยวิจัะแตกต�างกันไปตามเศร์ษฐกิจั 

สังคม ช�วิงเวิลา และควิามพร้์อมส�วินตัวิ โดยพอจัะสรุ์ปถ้งม้ลเหตุหร่์อป้จัจััยที�จ้ังใจัสำาคัญที�กร์ะตุ้นให้คนนับ

ล้านๆ คนทั�วิโลกเดินทางไปท�องเที�ยวิในสถานที�ที�ต้องการ์ในวิาร์ะต�าง ๆ กันมี 8 ปร์ะการ์ดังต�อไปนี�

1) ควิามต้องการ์ผจัญภัย เม่�อมีกิจักร์ร์มท�องเที�ยวิใหม�ๆ เกิดข้�นย�อมมีการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ ทำาให้คน

อยากลองผจัญภัยกับกิจักร์ร์มท�องเที�ยวิใหม�ๆ เหล�านั�น
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2) ควิามต้องการ์ค้นพบสิ�งใหม�ๆ ในตัวิเอง ถ้ามองให้ล้กจัะเห็นได้วิ�าการ์เดินทางเป็นการ์ทำาลาย

ควิามจัำาเจัในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน โดยออกเดินทางไปค้นหาสิ�งแปลกใหม�ในชีวิิต 

3) ควิามต้องการ์คุณค�าในการ์เดินทางท�องเที�ยวิ เป็นผลที�เกิดข้�นหลักจัากการ์เดินทางท�องเที�ยวิ 

ซ้ี�งผ้้เดินทางท�องเที�ยวิจัะร้้์ส้กถ้งควิามสนุกสนานหร่์อควิามปร์ะทับใจัในขณะที�ท�องเที�ยวิแต�ละ

4) ควิามต้องการ์ค้นคว้ิาทางวัิฒินธร์ร์ม จัะเห็นวิ�าการ์เดินทางท�องเที�ยวิเป็นการ์เรี์ยนร้้์วัิฒินธร์ร์ม

ของปร์ะเทศที�ตนไปเที�ยวิ ทำาให้เกิดควิามร้้์ควิามเข้าใจัอย�างล้กซ้ี�งเกี�ยวิกับวัิฒินธร์ร์มของท้องถิ�นนั�น 

5) ควิามต้องการ์เห็นควิามเป็นอย้�ของเพ่�อนร์�วิมโลกคนทั�วิไปมีควิามต้องการ์เห็นควิามเป็นอย้�ของ

เพ่�อนร์�วิมโลกวิ�าผ้้ที�อย้�ในปร์ะเทศที�ร์ำ�าร์วิยกับในปร์ะเทศที�ยากจันหร่์อผ้้ที�อย้�ในปร์ะเทศในเขตหนาวิกับใน

เขตร้์อนมีควิามเป็นอย้�แตกต�างกันอย�างไร์ 

6) ควิามต้องการ์ในการ์ยอมร์ับของสังคม ผ้้เดินทางท�องเที�ยวิจัะเกิดควิามพอใจัมากถ้าคนในท้อง

ถิ�น ยอมรั์บนิสัยบางอย�างของเขา บ�อยครั์�งที�นักท�องเที�ยวิมีควิามร้้์ส้กเหม่อนคนแปลกหน้า ทำาให้เขาต้อง

เล่อกเดินทางไปท�องเที�ยวิในปร์ะเทศที�เขาร้้์ส้กวิ�าเป็นที�ช่�นชอบและได้รั์บการ์ยอมรั์บตัวิเขา 

7) ควิามต้องการ์ควิามภาคภ้มิใจัการ์ที�คนต้องการ์เดินทางไปท�องเที�ยวิยังปร์ะเทศต�างๆเน่�องจัาก

ต้องการ์ให้ผ้้อ่�นเห็นวิ�าตนได้ไปท�องเที�ยวิสถานที�แปลก ๆ แตกต�างจัากผ้้อ่�น ยิ�งเป็นสถานที�ท�องเที�ยวิที�

ญาติมิตร์ของเขายังไม�เคยไป ก็จัะเป็นข้อพิส้จัน์วิ�าได้ไปก�อนญาติมิตร์ ถ่อวิ�าเป็นควิามภาคภ้มิใจัของตนเองใน

เชิงการ์ท�องเที�ยวิ ญาติมิตร์อาจัจัะมาขอคำาแนะนำาเกี�ยวิกับแหล�งท�องเที�ยวิที�เขาได้ไปมา

8) ควิามต้องการ์ยกฐานะและเกียร์ติภ้มิ การ์ได้มีโอกาสเดินทางไปท�องเที�ยวิไม�วิ�าจัะไปเพ่�อ

วัิตถุปร์ะสงค์ใด เช�น ทำาธุร์กิจั เข้าร์�วิมปร์ะชุม แข�งขันกีฬา ปร์ะกอบศาสนกิจั เยี�ยมญาติมิตร์ ฯลฯ ล้วินแต�

ทำาให้ผ้้เดินทางไปท�องเที�ยวิเป็นคนมีเกียร์ติในสังคม อันเป็นการ์ยกฐานะและเกียร์ติของตนให้ส้งข้�นด้วิย

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

เกศมณี เหล่องฐิติกาญจันา (2559) ได้ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเดินทางท�องเที�ยวิ

ปร์ะเทศไต้หวัินของนักท�องเที�ยวิชาวิไทย การ์ศ้กษาครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มในการ์เดินทาง

ท�องเที�ยวิและป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเดินทางท�องเที�ยวิปร์ะเทศไต้หวัินของนักท�องเที�ยวิชาวิไทย ผลการ์

ศ้กษา พบวิ�า นักท�องเที�ยวิชาวิไทยส�วินใหญ�เคยเดินทางไปท�องเที�ยวิปร์ะเทศไต้หวัินมาก�อนนิยมเดินทางท�อง

เที�ยวิด้วิยตนเอง มีร์ะยะเวิลาในการ์เดินทาง 5-7 วัิน/ครั์�ง ค�าใช้จั�ายในการ์เดินทางเฉิลี�ยไม�เกิน 15,000 บาท/

ครั์�ง มีการ์ตัดสินใจัเดินทางด้วิยตนเอง มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อท�องเที�ยวิ โดยเดินทางท�องเที�ยวิไปพร้์อมกับเพ่�อน 

นอกจัากนี�กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ทร์าบมาก�อนวิ�ามีการ์ยกเว้ินวีิซี�าเดินทางท�องเที�ยวิปร์ะเทศไต้หวัินให้แก�นัก

ท�องเที�ยวิชาวิไทย และการ์ยกเว้ินวีิซี�าสำาหรั์บเดินทางท�องเที�ยวิมีผลต�อการ์ตัดสินใจั โดยทำาให้กลุ�มตัวิอย�าง

ตัดสินใจัเดินทางไปท�องเที�ยวิปร์ะเทศไต้หวัินเพิ�มมากข้�น
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ศิริ์นภา สงเคร์าะห์กุล และวิงหทัย ตันชีวิะวิงศ์ (2559) ได้ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเดิน

ทางไปต�างปร์ะทศของเยาวิชนไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยส�วินบุคคลมีควิามสำาคัญต�อร์ะดับการ์ตัดสินใจั

เดินทางไปต�างปร์ะเทศของเยาวิชนไทยในร์ะดับ มาก โดยปร์ะเด็นที�กลุ�มตัวิอย�างเห็นด้วิยสองอันดับแร์กวิ�ามี

ผลต�อการ์ตัดสินใจัเดินทางไปต�างปร์ะเทศ ค่อ ควิามต้องการ์สัมผัสหร่์อเห็นบร์ร์ยากาศของต�างปร์ะเทศ เช�น  

สถานที�ปร์ะวัิติศาสตร์์ สถานที�ทางธร์ร์มชาติ ควิามเจัริ์ญทางเทคโนโลยีและควิามต้องการ์หาปร์ะสบการ์ณ์

ได้เรี์ยนร้้์สิ�งใหม�ๆ ป้จัจััยด้านการ์ตลาดเป็นป้จัจััยที�กลุ�มตัวิอย�างเห็นด้วิยวิ�ามีผลต�อการ์ตัดสินใจัเดินทางไป 

ต�างปร์ะเทศ ในร์ะดับมาก ปร์ะเด็นเร่์�องควิามสวิยงามของแหล�งท�องเที�ยวิศิลปวัิฒินธร์ร์มของปร์ะเทศนั�นๆ มี

ผลต�อการ์ตัดสินใจัในร์ะดับมาก ในขณะที�ปร์ะเด็นด้านค�าใช้จั�ายในการ์เดินทาง ค�าตั�วิเดินทางไปต�างปร์ะเทศ

ไม�เกินไปกวิ�างบปร์ะมาณที�ตั�งไว้ิมีผลต�อร์ะดับการ์ตัดสินใจัในร์ะดับมาก เช�นเดียวิกับเร่์�องควิามสวิยงาม

กัน สำาหรั์บข้อนี�ได้สอดคล้องกับควิามเห็นด้านป้ญหาที�พบจัากการ์เดินทางไปต�างปร์ะเทศ ซ้ี�งกลุ�มตัวิอย�าง

ร์ะบุวิ�าพบป้ญหาด้านค�าใช้จั�ายมากที�สุดส�วินป้จัจััยทางการ์ส่�อสาร์ พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างใช้ส่�ออินเตอร์์เน็ต 

ได้แก� เว็ิบไซีต์ เฟีซีบุ๊ก อินสตร์าแกร์ม และทวิิตเตอร์์ มีผลต�อการ์ตัดสินใจัในร์ะดับมาก ในขณะที�ป้จัจััยทาง

สังคม มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเดินทางไปต�างปร์ะเทศในอันดับสุดท้าย ในร์ะดับปานกลาง โดยกลุ�มตัวิอย�างเห็น

วิ�าการ์มีตัวิอย�างจัากบุคคลอ่�นที�เคยเดินทางไปต�างปร์ะเทศมาแล้วิและการ์รั์บคำาชักชวินจัากเพ่�อน มีผลต�อ

ร์ะดับการ์ตัดสินใจัเดินทางในร์ะดับมาก สำาหรั์บแนวิโน้มการ์เดินทางไปต�างปร์ะเทศในอนาคตกลุ�มตัวิอย�าง

เล่อกที�จัะออกเดินทางไปต�างปร์ะเทศเพ่�อท�องเที�ยวิและพักผ�อน โดยเล่อกที�จัะเดินทางไปกับเพ่�อนหร่์อเดิน

ทางพร้์อมคร์อบครั์วิในช�วิงเวิลาที�ไม�แน�นอนแล้วิแต�โอกาสที�เหมาะสมและต้องการ์เดินทางไป ยุโร์ป เป็นส�วิน

ใหญ�

เมธยา แสนใจัยา (2560) ได้ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ

ของคนไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า นักท�องเที�ยวิชาวิไทยที�เคยเดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ จัำานวิน 400 คน 

ส�วินมากเป็นนักท�องเที�ยวิเพศ หญิง มีอายุร์ะหวิ�าง 21 - 30 ปี การ์ศ้กษาร์ะดับปริ์ญญาตรี์ สถานภาพสมร์ส 

ร์ายได้ต�อเด่อน 10,001 - 20,000 บาท ปร์ะกอบอาชีพพนักงานเอกชน การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลพฤติกร์ร์มการ์

เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย พบวิ�า ได้รั์บข้อม้ล ข�าวิสาร์ทางอินเตอร์์เน็ต สถานที�ท�องเที�ยวิ

ที�ช่�นชอบ ค่อ ปร์ะเภทแหล�งท�องเที�ยวิทางธร์ร์มชาติ เหตุผลในการ์เดินทาง ค่อ พักผ�อน เหตุผลที�ไปปร์ะเทศ

นั�น ๆ ค่อ ควิามสะดวิกในการ์เดินทาง สถานที�ท�องเที�ยวิที�น�าสนใจัเป็นสิ�งด้งด้ดใจัใน การ์เดินทาง ใช้บริ์การ์

จัากแหล�งข้อม้ลอินเตอร์์เน็ต ส�วินใหญ�เดินทางท�องเที�ยวิไปกับคร์อบครั์วิ มีควิามถี�ในการ์ เดินทางแล้วิแต�

โอกาส ใช้ร์ะยะเวิลาการ์ท�องเที�ยวิโดยส�วินใหญ�ใช้เวิลา 5 วัิน และทวีิปเอเชีย เป็นจุัดหมายปลายทาง ในการ์

เดินทางครั์�งต�อไป
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วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

 การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทยโดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิ  

ที�เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากหน�วิยงานต�าง ๆ เพ่�อนำามาวิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณ โดยทดสอบควิามสัมพันธ์ของป้จัจััย

ต�าง ๆ ที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย วิ�ามีทิศทางควิามสัมพันธ์กันอย�างไร์ 

เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต� พ.ศ. 2551 ถ้งปี พ.ศ. 2562 ร์วิบร์วิมเป็นร์ะยะ 12 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม Stata ในการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสมการ์ถดถอยเชิงช้อน (Multiple regression) โดยวิิธี OLS จัากกการ์ศ้กษาทฤษฎีและงาน

วิิจััยที�เกี�ยวิข้องสามาร์ถเขียนในร้์ปแบบจัำาลองได้ดังนี�

กำ�หนำดให�

TVi     =  นักท�องเที�ยวิชาวิไทยที�เดินท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศจัำาแนกตามภ้มิภาค (หน�วิย: คน) 

i =  ทวีิปเอเชียตะวัินออก ทวีิปยุโร์ป ทวีิปอเมริ์กา ทวีิปเอเชียใต้ 

GDP =  ร์ายได้ต�อหัวิ (บาท: คน) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้าม

Ep =  ค�าใช�จั�าย (หน�วิย: บาทต�อปี) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

Shop =  ช้อปป่�ง  (หน�วิย: บาทต�อปี) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้าม

Fer = อัตร์าแลกเปลี�ยนเงินตร์าต�างปร์ะเทศ (หน�วิย:บาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้าม

ผู้ลก�รศึกษ�

1. สถ�นำก�รณ์ก�รเดินำท�งท่องเท่�ยวิไปต่�งประเทศของคำนำไทย

 จัากตาร์างที� 1 จัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยที�ท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ ปี พ.ศ. 2553 – 2562 พบ

วิ�าจัำานวินคนไทยที�เดินทางท�องเที�ยวิไปเอเชียตะวัินออก จัากปี พ.ศ.2551 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2551  

มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปเอเชียตะวัินออกทั�งหมด 3,345,218 คน และปี พ.ศ.2562 มีจัำานวินนักท�อง

เที�ยวิชาวิไทยไปเอเชียตะวัินออกทั�งหมด 7,957,198 คน โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของนักท�องเที�ยวิชาวิไทย

ไปเอเชียตะวัินออกค่อ ปี พ.ศ.2559 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ.2558 เท�ากับร้์อยละ 21.47 และร้์อยละการ์ลดลง

ของจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปเอเชียตะวัินออกค่อ ปี พ.ศ.2554 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2553 เท�ากับร้์อย

ละ 0.55

จัำานวินคนไทยที�เดินทางท�องเที�ยวิไปยุโร์ป จัากปี พ.ศ.2551 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2551 มี

จัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปยุโร์ปทั�งหมด 290,066 คน และปี พ.ศ.2562 มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทย

ไปยุโร์ปทั�งหมด 1,595,820 คน โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปยุโร์ปค่อ ปี พ.ศ.2561 

ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ.2560 เท�ากับร้์อยละ 50.44 และร้์อยละการ์ลดลงของจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปยุโร์ป

ค่อ ปี พ.ศ.2558 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2557 เท�ากับร้์อยละ -0.89
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จัำานวินคนไทยที�เดินทางท�องเที�ยวิไปอเมริ์กา จัากปี พ.ศ.2551 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2551  

มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปอเมริ์กาทั�งหมด 53,802 คน และปี พ.ศ.2562 มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิ

ไทยไปอเมริ์กาทั�งหมด 169,005 คน โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปอเมริ์กาค่อ ปี 

พ.ศ.2560 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ.2559 เท�ากับร้์อยละ 60.29 และร้์อยละการ์ลดลงของจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิ

ไทยไปอเมริ์กาค่อ ปี พ.ศ.2552 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2551 เท�ากับร้์อยละ -32.33

 จัำานวินคนไทยที�เดินทางท�องเที�ยวิไปเอเชียใต้ จัากปี พ.ศ.2551 ถ้งปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2551  

มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปเอเชียใต้ทั�งหมด 80,917 คน และปี พ.ศ.2562 มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิ

ไทยไปเอเชียใต้ทั�งหมด 185,482 คน โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปเอเชียใต้ค่อ ปี 

พ.ศ.2561 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ.2560 เท�ากับร้์อยละ 28.64 และร้์อยละการ์ลดลงของจัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิ

ไทยไปเอเชียใต้ค่อ ปี พ.ศ.2562 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ.2561 เท�ากับร้์อยละ -4.02

ต�ร�งท่� 1 จัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยที�ท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ ปี พ.ศ. 2553 – 2562 
ปี (พิ.ศ.) จัำ�นำวินำนำักท่องเท่�ยวิชุ�วิไทยท่�ท่องเท่�ยวิไปต่�งประเทศ (จัำ�นำวินำ:คำนำ)

 เอเชียตะวัินออก ยุโร์ป อเมริ์กา เอเชียใต้

2551 3,345,218 290,066 53,802 80,917

2552 3,809,832 362,005 36,409 88,486

2553 4,368,779 476,123 52,453 112,353

2554 4,392,862 498,433 54,097 112,280

2555 4,674,719 520,080 56,428 115,832

2556 4,931,019 522,229 53,200 118,149

2557 5,346,431 547,778 55,540 129,625

2558 5,711,456 542,922 56,685 130,443

2559 6,937,798 659,917 71,372 141,735

2560 7,375,942 867,946 114,405 150,229

2561 7,801,769 867,946 151,226 193,249

2562 7,957,198 1,595,820 169,005 185,482

ที�มา: กร์ะทร์วิงการ์ท�องเที�ยวิและกีฬา (2564)

2. ปัจัจััยท่�ม่อิทธิิพิลต่อก�รเดินำท�งท่องเท่�ยวิไปต่�งประเทศของคำนำไทย

 จัากการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคน

ไทย โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิ (Time Series) เป็นข้อม้ลร์ายปี ตั�งแต�ปี พ.ศ.2551 ถ้ง พ.ศ.2562 เป็นร์ะยเวิลา 12 

ปี โดยใช้โปร์แกร์ม STATA ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล โดยมีการ์ทดสอบป้ญหา Multicollinearity และ Auto-

correlation ในกร์ณีที�เกิดป้ญหาจัะมีการ์แก้ไขก�อนที�จัะเอามาใช้วิิเคร์าะห์ข้อม้ล
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การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity ด้วิยวิิธีการ์ Variance Inflation Factor (VIF) สามาร์ถ

สรุ์ปได้วิ�าในแต�ละโมเดลมีค�าสถิติ VIF ตำ�ากวิ�า 10 จัะไม�เกิดป้ญหาMulticollinearity ดังตาร์าง และการ์

ตร์วิจัสอบป้ญหา ซ้ี�งพบวิ�า ร์ายได้ต�อหัวิ ค�าใช้จั�าย ช้อปป่�ง อัตร์าแลกเปลี�ยน ไม�เกิดป้ญหา Autocorrelation 

โดยการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย 

ต�ร�งท่� 2 ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย

ตัวิแปรต�ม

ตัวิแปรอิสระ

เอเชุ่ยตะวัินำออก ยุโรป อเมริก� เอเชุ่ยใต�

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

ร์ายได้ต�อหัวิ -0.456 0.890 -2.439 0.025** -0.236 0.064 -0.514 0.671

ค�าใช้จั�าย 21.470 0.003** 4.969 0.006** 0.523 0.015** 0.471 0.031**

ช้อปป่�ง -9.365 0.576 -1.779 0.691 -0.166 0.767 -0.262 0.666

อัตร์าแลกเปลี�ยน -3,922.194 0.975 -13,824.6 0.686 2,178.086 0.614 -2,023.311 0.662

ค�าคงที� 2,032,124 0.620 682,674 0.538 -46,569.88 0.737 124,780.8 0.411

ค่ำ�สถิติ

R2 0.690 0.694 0.684 0.566

Adjusted R2 0.574 0.580 0.565 0.403

Durbin-Watson 1.958 1.729 1.542 1.849

F-Statistic 5.95** 6.07** 5.78** 3.48**

หมายเหตุ ** ค่อ ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05

จัากตาร์างที� 2 ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย 

พบวิ�า ในทวีิปเอเชียตะวัินออก พบวิ�า ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสำาคัญสมการ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดิน

ทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.690 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายจัำานวิน

นักท�องเที�ยวิชาวิไทย คิดเป็นร้์อยละ 69 และมีค�า Significant ที� 0.0006 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05  

หมายควิามวิ�า ต้องมีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ไปมีผลกับตัวิแปร์ตาม ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีร์ะดับนัยสำาคัญ  

ค่อ ค�าใช้จั�าย มีค�าสัมปร์ะสิทธิ� เท�ากับ 21.470 หมายควิามวิ�า เม่�อจัำานวินค�าใช้จั�ายเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท  

ส�งผลให้จัำานวินนักท�องเที�ยวิที�เดินทางไปเอเชียตะวัินออกเปลี�ยนแปลงไป 21.470 คน ในทิศทางเดียวิกัน ซ้ี�ง

เป็นไปตามข้อสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ เม่�อค�าใช้จั�ายเพิ�มข้�นแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปเอเชียตะวัินออก

เพิ�มข้�นและเม่�อค�าใช้จั�ายลดลงแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปเอเชียตะวัินออกลดลง

ทวีิปยุโร์ป พบวิ�า ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสำาคัญสมการ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิ

ไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.694 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายจัำานวินนักท�องเที�ยวิ

ชาวิไทย คิดเป็นร้์อยละ 69 และมีค�า Significant ที� 0.0012 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า  

ต้องมีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ไปมีผลกับตัวิแปร์ตาม ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีร์ะดับนัยสำาคัญ ปร์ะกอบด้วิย 

ร์ายได้ต�อหัวิ มีค�าสัมปร์ะสิทธิ� เท�ากับ -2.439 หมายควิามวิ�า เม่�อร์ายได้ต�อหัวิเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�ง

ผลให้จัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยท�องเที�ยวิไปยุโร์ปเปลี�ยนแปลงไป 2.439 คน ในทิศทางตร์งกันข้าม ซ้ี�ง
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เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ เม่�อร์ายได้ต�อหัวิเพิ�มข้�นแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิเดินทางไปยุโร์ปลดลงและเม่�อ

ร์ายได้ต�อหัวิลดลงแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิเดินทางไปยุโร์ปเพิ�มข้�นและค�าใช้จั�ายมีค�าสัมปร์ะสิทธิ� เท�ากับ 4.969 

หมายควิามวิ�า เม่�อค�าใช้จั�ายเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�งผลให้จัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยท�องเที�ยวิไปยุโร์ป

เปลี�ยนแปลงไป 4.969 คน ในทิศทางเดียวิกันซ้ี�งเป็นไปตามข้อสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ เม่�อค�าใช้จั�ายเพิ�มข้�นแสดง

วิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปเอเชียยุโร์ปเพิ�มข้�นและเม่�อค�าใช้จั�ายลดลงแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดิน

ทางไปยุโร์ปลดลง

ทวีิปอเมริ์กา พบวิ�า ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสำาคัญสมการ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�อง

เที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.684 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายจัำานวินนัก

ท�องเที�ยวิชาวิไทย คิดเป็นร้์อยละ 68 และมีค�า Significant ที� 0.0031 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 

หมายควิามวิ�า ต้องมีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ไปมีผลกับตัวิแปร์ตาม ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีร์ะดับนัยสำาคัญ 

ปร์ะกอบด้วิย ค�าใช้จั�าย มีค�าสัมปร์ะสิทธิ� เท�ากับ 0.523 หมายควิามวิ�า เม่�อค�าใช้จั�ายเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท 

ส�งผลให้จัำานวินนักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปอเมริ์กาเปลี�ยนแปลงไป 0.523 คน ในทิศทางเดียวิกัน ซ้ี�งเป็นไปตาม

ข้อสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ เม่�อค�าใช้จั�ายเพิ�มข้�นแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปเอเมริ์กาเพิ�มข้�นและเม่�อค�า

ใช้จั�ายลดลงแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปอเมริ์กาลดลง

ทวีิปเอเชียใต้ พบวิ�า ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสำาคัญสมการ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�อง

เที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีค�า R2 เท�ากับ 0.566 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายจัำานวินนัก

ท�องเที�ยวิชาวิไทย คิดเป็นร้์อยละ 56 และมีค�า Significant ที� 0.0169 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 

หมายควิามวิ�า ต้องมีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ไปมีผลกับตัวิแปร์ตาม ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีร์ะดับนัยสำาคัญ 

ค�าใช้จั�าย มีค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 0.471 หมายควิามวิ�า เม่�อค�าใช้จั�ายเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�งผลให้จัำานวิน

นักท�องเที�ยวิชาวิไทยไปเอเชียใต้เปลี�ยนแปลงไป 0.471 คน ในทิศทางเดียวิกัน ซ้ี�งเป็นไปตามข้อสมมติฐานที�

ตั�งไว้ิ เม่�อค�าใช้จั�ายเพิ�มข้�นแสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปเอเชียใต้เพิ�มข้�นและเม่�อค�าใช้จั�ายลดลง

แสดงวิ�านักท�องเที�ยวิคนไทยเดินทางไปเอเชียใต้ลดลง

อภิปร�ยและสรุปผู้ลก�รวิิจััย

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ

ศ้กษาสถานการ์ณ์การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย และป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�อง

เที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย โดยจัำาแนกเป็นการ์ท�องเที�ยวิในทวีิปเอเชียตะวัินออก, ยุโร์ป, อเมริ์กา และ

เอเชียใต้ ใช้ข้อม้ลเป็นร์ายปี ร์ะหวิ�างปี พ.ศ.2551 ถ้ง ปี พ.ศ.2562 เป็นร์ะยะเวิลา 12 ปี การ์วิิเคร์าะห์แบบ  

Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ในปี พ.ศ. 2551 คนไทยท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ 

จัำานวิน 3,770,003 คน จัำาแนกตามทวีิป ได้แก� เอเชียตะวัินออก 3,345,218 คน ยุโร์ป 290,066 คน อเมริ์กา 

53,802 คน และเอเชียใต้ 80,917 คน ซ้ี�งจัำานวินนักท�องเที�ยวิคนไทยมีแนวิโน้มเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�อง โดยในปี 

พ.ศ. 2562 คนไทยเดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศ จัำานวิน 9,907,505 คน จัำาแนกตามทวีิป ได้แก� เอเชีย

ตะวัินออก 7,957,198 คน ยุโร์ป 1,595,820 คน อเมริ์กา 169,005 คน และเอเชียใต้ 185,482 คน จัะ
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เห็นได้วิ�าคนไทยมีการ์เดินทางไปทวีิปเอเชียตะวัินออก โดยเฉิพาะปร์ะเทศจีัน ฮ�องกง ญี�ปุ่น และเกาหลีใต้ ใน

สัดส�วินที�มากที�สุด อันเน่�องมากจัากร์ะยะห�างจัากปร์ะเทศไทยไม�ไกลนัก ค�าใช้จั�ายในการ์เดินทางถ้ก ร์สชาติ

อาหาร์คุ้นลิ�นคนไทย บร์ร์ยายการ์ทิวิทัศน์สวิยงาม นอกจัากนี�จัากวัิฒินธร์ร์มและขนบธร์ร์มเนียม ปร์ะเพณี ที�

มีการ์ถ�านทอดผ�านส่�อบันเทิงต�างๆที�แพร์�หลายในปร์ะเทศไทยทำาให้คนไทยต้องการ์ไปเที�ยวิเพ่�อตามร์อยและ

สัมผัสกับบร์ร์ยายดังกล�าวิ 

อภิปร�ยผู้ล

สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย ได้แก� ร์ายได้ต�อหัวิ 

และค�าใช้จั�าย ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติร้์อยละ 95 ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อ

การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย ค่อ ร์ายได้ต�อหัวิ ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ เม่�อ

ร์ายได้ต�อหัวิเพิ�มข้�น ส�งผลให้การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทยลดลง ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััย

ของ เมธยา แสนใจัยา (2560) กล�าวิค่อ ร์ายได้ต�อหัวิเพิ�มข้�นหร่์อลดลงจัะมีผลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�าง

ปร์ะเทศของคนไทย อาจัจัะไม�ค�อยสมเหตุผล อาจัเน่�องจัากร์ายได้มาก มีภาร์ะรั์บผิดชอบมาก ทำาให้มีเวิลา

ท�องเที�ยวิลดลง ดังนั�น จ้ัง อาจัท�องเที�ยวิร์ะยะสั�นๆในปร์ะเทศใกล้ๆ มากกวิ�าที�จัะไปยุโร์ปซ้ี�งต้องใช้เวิลานาน

กวิ�าทำาให้กร์ะทบกับเวิลาในการ์ปร์ะกอบอาชีพ

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคน

ไทย ค่อ ค�าใช้จั�าย ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ เม่�อค�าใช้จั�ายเพิ�มข้�น แสดงวิ�าการ์เดินทางท�องเที�ยวิ

ไปต�างปร์ะเทศของคนไทยเพิ�มข้�นด้วิย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ เมธยา แสนใจัยา (2560) กล�าวิค่อ ค�าใช้

จั�ายเพิ�มข้�นหร่์อลดลงจัะมีผลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ

ศ้กษาสถานการ์ณ์การ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย และป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�อง

เที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย โดยจัำาแนกเป็นการ์ท�องเที�ยวิในทวีิปเอเชียตะวัินออก, ยุโร์ป, อเมริ์กา และ

เอเชียใต้ ซ้ี�งจัำานวินนักท�องเที�ยวิคนไทยมีแนวิโน้มเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�อง ตลอดช�วิงปี พ.ศ.2551 ถ้ง ปี พ.ศ.2562 

สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศของคนไทย ได้แก� ร์ายได้ต�อหัวิ และค�าใช้จั�าย  

มีข้อเสนอแนะ ดังนี� 

1. คนไทยเดินทางท�องเที�ยวิไปเอเชียตะวัินออกส้งกวิ�าทวีิปอ่�นๆ และเพิ�มข้�นในทุกๆปี เพร์าะ ผล

การ์วิิเคร์าะห์เอเชียตะวัินออกมีค�าใช้จั�ายที�เพิ�มข้�นนั�นค่อคนไทยเล่อกไปเที�ยวิเอเชียตะวัินออกเพิ�มข้�น สะดวิก 

ปร์ะหยัด และมีเที�ยวิบินพวิกโปร์โมชั�นสนับสนุนปร์ะเทศในกลุ�มนี�เยอะ ควิร์ส�งเสริ์มการ์เติบโตของตลาดใน

ทวีิปอ่�นๆ เพ่�อเป็นการ์ลดควิามเสี�ยงจัากการ์กร์ะจุักตัวิของนักท�องเที�ยวิ

2. ค�าใช้จั�ายเป็นสาเหตุสำาคัญที�มีอิทธิพลต�อการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปต�างของคนไทย เม่�อค�าใช้จั�าย

เพิ�มข้�นแสดงวิ�าคนไทยท�องเที�ยวิไปต�างปร์ะเทศเพิ�มข้�น แม้วิ�าคนไทยไปเที�ยวิต�างปร์ะเทศถ้กมองวิ�าเป็นการ์

นำาเงินออกไปใช้จั�ายนอกปร์ะเทศ ดังนั�นผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัไทยที�เกี�ยวิเน่�องกับการ์ท�องเที�ยวิต�างปร์ะเทศ

ควิร์มีโปร์โมชั�นร์าคาที�เหมาะสมคุ้มค�าต�อการ์ไปเที�ยวิต�างปร์ะเทศ นอกจัากนั�นหน�วิยงานภาครั์ฐควิร์และ

เอกชนควิร์ส�งเสริ์มการ์ท�องเที�ยวิทั�งในปร์ะเทศและต�างปร์ะเทศควิบค้�กัน 
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บัทคัำดย่อ

การ์วิิจััยครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อวิิเคร์าะห์เส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนลำาไพล อำาเภอเทพา 

จัังหวัิดสงขลา และสร้์างแนวิทางการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิด

สงขลา โดยใช้ร์ะเบียบวิิธีวิิจััยเชิงคุณภาพด้วิยวิิธีการ์การ์สัมภาษณ์เชิงล้ก (In -Depth  Interview) และการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนลำาไพล กลุ�มผ้้ให้ข้อม้ลจัำานวิน 25 คน มีการ์สัมภาษณ์เกี�ยวิกับ

สถานการ์ณ์ในอดีตและป้จัจุับัน ควิามคิดเห็น ควิามเหมาะสม ควิามต้องการ์ ป้ญหาอุปสร์ร์ค และข้อเสนอ

แนะจัากคณะกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนลำาไพล ปร์ะกอบด้วิย ผ้้นำาชุมชน ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านค้า หน�วิยงาน

ภาครั์ฐที�ให้การ์สนับสนุนการ์ท�องเที�ยวิของชุมชนลำาไพลที�มีผลต�อการ์ดำาเนินงานด้านการ์ท�องเที�ยวิในชุมชน

ลำาไพล ร์�วิมกับปร์ะชาชนที�อาศัยอย้�ภายในชุมชนที�จัะเป็นปร์ะโยชน์ต�อชุมชนลำาไพลในการ์พัฒินาการ์ทำางาน

ให้มีปร์ะสิทธิภาพ และเพ่�อหาแนวิทางการ์พัฒินาเชิงนโยบายการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนลำาไพล แล้วินำาข้อม้ลที�

ได้จัากการ์ถอดเทปบทสัมภาษณ์มาทำาการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล และจััดเวิทีสนทนากลุ�มเพ่�อพิจัาร์ณาปร์ะเด็นที�

เหม่อนกันหร่์อแตกต�างกัน และดำาเนินการ์วิิเคร์าะห์ สังเคร์าะห์ เช่�อมโยงข้อม้ลให้มีลักษณะเป็นแนวิคิดสรุ์ป

เชิงนามธร์ร์ม โดยนำาเสนอผลการ์ศ้กษาแบบวิิเคร์าะห์เน่�อหา (Content Analysis) เรี์ยงตามข้อคำาถาม และ

วิิเคร์าะห์ออกแบบเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิชุมชนลำาไพล

ผลการ์วิิจััยสร์ุปได้วิ�า จัาการ์วิิเคร์าะห์เส้นทางในชุมชนลำาไพลมีพ่�นที�ให้การ์สนับสนุนด้านการ์ท�อง

เที�ยวิหลายแห�ง ทั�งพ่�นที�ส�วินบุคคลของชาวิบ้าน ปร์ะกอบด้วิย สวินผลไม้ ไร์�เกษตร์ผสมผสาน ร้์านค้าใน

ชุมชน ทุ�งนา 200 ไร์� และพ่�นที�ของหน�วิยงานภาครั์ฐ ปร์ะกอบด้วิย โบร์าณสถานบ้านควินเจัดีย์ วัิดควินเจัดีย์ 

จุัดชมวิิวิทะเลหมอกควินขาวิ แหล�งนำ�าทุ�งพร์ะยอด ศ้นย์การ์เรี์ยนร้้์ในชุมชน มีควิามพร้์อมในการ์ต้อนรั์บ

นักท�องเที�ยวิหร่์อผ้้ที�มาศ้กษาด้งานในชุมชนลำาไพล แต�ชุมชนยังมีควิามต้องการ์ในการ์พัฒินาเส้นทางท�อง

เที�ยวิชุมชนลำาไพลจัากคณะกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิชุมชนลำาไพล ปร์ะกอบด้วิย ผ้้นำาชุมชน ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์าน
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ค้า หน�วิยงานภาครั์ฐที�เกี�ยวิข้อง ปร์ะกอบด้วิยเทศบาลตำาบลลำาไพล ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านค้า และผ้้ที�มีส�วินได้

ส�วินเสียในชุมชน จัากการ์วิิเคร์าะห์แนวิทางในการ์พัฒินาเส้นทางท�องเที�ยวิในชุมชนลำาไพลกับสถานที�ต�าง 

ๆ ในชุมชนสามาร์ถผ้กเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิกับสถานที�ต�างๆ ได้ดังนี� 1. จุัดชมวิิวิควินขาวิ 2. จุัดชมวิิวิทะเล

หมอกควินเจัดีย์ 3. สวินจิัตสวัิสดิ� 4. ทุ�งนา 200 ไร์� บ้านทุ�งลานช้าง 5. กลุ�มอาชีพตำาบลลำาไพล 6. ร้์านค้า

ร้์านอาหาร์ในชุมชน ภายใต้การ์ท�องเที�ยวิ “เที�ยวิท�อง ล�องควิน ชวินแลเลหมอก” ซ้ี�งชุมชนลำาไพลมีจุัดเด�น

ที�หลากหลาย มีควิามน�าสนใจัและมีโอกาสที�นักท�องเที�ยวิจัะเข้ามาเยี�ยมชมในชุมชนด้วิยหลายวัิตถุปร์ะสงค์ 

ได้แก� การ์ท�องเที�ยวิเพ่�อพักผ�อน ท�องเที�ยวิเพ่�อศ้กษาหาควิามร้้์ ศ้กษาด้งาน เป็นต้น ส�วินจุัดด้อยและอุปสร์ร์ค

ในชุมชนลำาไพลคนในชุมชนและเทศบาลตำาบลลำาไพล สามาร์ถช�วิยเหล่อกันได้ ได้แก� จััดจัำาหน�ายผลิตภัณฑ์ิ

ในชุมชน หร่์อทำาการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ให้หน�วิยงานอ่�นได้ร้้์จัักกับชุมชนลำาไพลมากยิ�งข้�น

คำำ�สำ�คัำญ: การ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิ, ท�องเที�ยวิชุมชน, อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา

Abstract

The purpose of this research was to analyze the tourism routes in Lamphlai  

community area in Thepha District, Songkhla Province and to create guidelines to improve 

tourism in the area.  A sample of 25 people were interviewed to gather their opinions,  

appropriateness, needs, problems, obstacles and suggestions on tourism operations in  

Lamphlai community. This study will be beneficial to Lamphlai community to have efficient 

work and to find guidelines for the development of tourism policy in Lamphlai community. 

The information obtained from the typescript of the interview were used to analyze and  

consider the different issues. They were also used to perform the analysis, synthesis, and 

link the data to look like abstract concepts by presenting the descriptive analysis results 

according to the questions.

The results of the research concluded that there are many tourism support areas in 

Lamphlai Community. It includes the personal areas of the villagers such as orchards, mixed 

agricultural farms, community shop, 200 rai of rice fields and government agencies such as 

Ban Khuan Chedi Ruins, Khuan Chedi Temple, Kuan Khao Mist Viewpoint, Thung Phra Yot  

water source, Community Learning Center. They are ready to welcome tourists or people 

who come to study in Lamphlai community. On the other hand, the community still needs to  

develop Lamphlai community tourism route from the community leaders related to government  

agencies such as Lamphlai Subdistrict Municipality, Entrepreneur, those with stake in the  

community together, tourism routes with various places in the community. From the analysis 

of the guidelines for the development of tourist routes in Lamphlai community with various 

places in the community, can tie the tourism routes with the following locations: 1.Khuan 

Khao Viewpoint 2. Khuan Chedi Sea Fog Viewpoint 3. Suan Chit Sawat 4. 200 rai of rice fields, 
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Ban Thung Lan Chang 5. Lamphlai Sub-District Occupation Group 6. Shops and restaurants in  

the community. Under tourism “Thiao Thong Long Khuan Chuan Lae Le Mok”. There is an 

interesting and an opportunity for tourists to visit the community for many purposes, there 

are for leisure travel, travel for education, study tour for many activities. The weakness and 

obstacle in Lamphlai community is that, people in the community and Lamphlai Subdistrict 

Municipality can help each other. They should also help in the distribution of products in 

the community or publicize for other agencies to get to know Lamphlai community better.

Keywords: Development of Tourism Routes, Community Tourism,  

      Thepha District, Songkhla Province

บัทนำำ�

สถานการ์ณ์โร์คติดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 หร่์อ โร์ค COVID-19 ได้มีการ์แพร์�ร์ะบาดอย�างต�อเน่�อง 

ส�งผลกร์ะทบต�อ เศร์ษฐกิจั สังคม และการ์ท�องเที�ยวิในหลายปร์ะเทศทั�วิโลก โดยเฉิพาะปร์ะเทศไทยที�พ้�งพา

อุตสาหกร์ร์ม การ์ท�องเที�ยวินั�น หากพิจัาร์ณาจัากผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมในปร์ะเทศ (GDP) จัะพบสัดส�วินของ

อุตสาหกร์ร์ม การ์ท�องเที�ยวิ โดยอ้างอิงตัวิเลขตามร์ายงานของสภาการ์เดินทางและการ์ท�องเที�ยวิโลก (World 

Travel and Tourism Council: WTTC) วิ�าปร์ะเทศไทยจัะได้รั์บผลกร์ะทบมากที�สุดเป็นอันดับหน้�ง โดยคิด

เป็นร้์อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมในปร์ะเทศทั�งนี�จัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คติดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 

ที�ผ�านมานั�น ได้สร้์างผลกร์ะทบอย�างน้อย 3 มิติ ได้แก� 1) ด้านเศร์ษฐกิจั ก�อให้เกิดภาวิะถดถอย ทางการ์

ค้า การ์ลงทุน 2) ด้านสังคม เกิดการ์วิ�างงาน ทำาให้แร์งงานจัำานวินมากเดินทางกลับภ้มิลำาเนา ตลอดจันการ์

เว้ินร์ะยะห�างทางสังคม และ 3) ด้านสิ�งแวิดล้อม นับเป็นผลกร์ะทบในด้านบวิกเพียงด้านเดียวิ ซ้ี�งมีการ์ฟืี�นฟ้ี

หลังจัากกิจักร์ร์มการ์ใช้ปร์ะโยชน์ของมนุษย์ลดน้อยลง อย�างไร์ก็ดีผลกร์ะทบจัาก การ์ร์ะบาด ดังกล�าวิ ทำาให้

เศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศได้รั์บผลกร์ะทบหนัก โดยเฉิพาะอย�างยิ�งภาคการ์ท�องเที�ยวิ ซ้ี�งกองทุน การ์เงินร์ะหวิ�าง

ปร์ะเทศพยากร์ณ์วิ�าในปีพ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมของปร์ะเทศไทยจัะลดลงร้์อยละ 6.7 (กร์ะทร์วิงการ์

ท�องเที�ยวิและกีฬา, 2563) ทั�งนี�อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิของไทยเริ์�มเข้าส้�สภาวิะหยุดชะงัก นับตั�งแต�วัินที� 

26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที�รั์ฐบาลได้มีการ์สั�งป่ดสถานที�สาธาร์ณะและห้างร้์านต�าง ๆ ในกรุ์งเทพมหานคร์และ

ต�างจัังหวัิด ตลอดจันปร์ะกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิิกาล ตั�งแต�ค่นวัินที� 3 เมษายน พ.ศ. 2563 อีก

ทั�งพร์ะร์าชกำาหนดสถานการ์ณ์ฉุิกเฉิิน มีผลให้ปร์ะชาชนชะลอการ์เดินทางข้าม จัังหวัิด เน่�องจัากพบผ้้ติดเช่�อ

ภายในปร์ะเทศ (ศ้นย์แห�งควิามเป็นเลิศด้านการ์ท�องเที�ยวิอย�างยั�งย่น, 2563)

จัากผลกร์ะทบดังกล�าวิ มีผลทำาให้องค์ปร์ะกอบของการ์ท�องเที�ยวิของจัังหวัิดสงขลาได้รั์บ ผลกร์ะทบ 

เช�น การ์ป่ดแหล�งท�องเที�ยวิ (Attraction) เช�น ควินเจัดีย์ การ์ป่ดให้บริ์การ์ ที�พัก (Accommodation) การ์ร์ะงับ

การ์ให้บริ์การ์ของสายการ์บิน (Accessibility) การ์ยกเลิกกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ นิทร์ร์ศการ์ และการ์แสดง

สินค้า (Activity) และการ์ป่ดพร์มแดนร์ะหวิ�างปร์ะเทศ (Amenity) ซ้ี�ง ณ ที�นี� หมายถ้งโคร์งสร้์างพ่�นฐานหร่์อสิ�ง

อำานวิยควิามสะดวิกในการ์ข้ามแดน โดยเฉิพาะชายแดนไทย-มาเลเซีีย เป็นต้น ผลกร์ะทบดังกล�าวินอกจัากจัะ

เกิดข้�นโดยภาพร์วิมร์ะดับจัังหวัิดแล้วิ ยังส�งผลลงมาถ้งภาคการ์ท�องเที�ยวิร์ะดับชุมชนด้วิย ทั�งนี�จัังหวัิดสงขลา
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ปร์ะกอบด้วิยชุมชนการ์ท�องเที�ยวิที�หลากหลาย แต�ไม�สามาร์ถมีร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิตั�งแต�ร์าวิเด่อน

มีนาคม พ.ศ. 2564 อย�างไร์ก็ตามในร์ะยะเวิลาต�อมาเริ์�ม มีสัญญาณที�ดีข้�น โดย สำานักงานส�งเสริ์มเศร์ษฐกิจั

สร้์างสร์ร์ค์ (2563) กล�าวิวิ�า นับตั�งแต�วัินที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้เริ์�มบังคับใช้มาตร์การ์ผ�อนปร์นในร์ะยะที� 3  

ซ้ี�งสามาร์ถให้ปร์ะชาชนสามาร์ถเคล่�อนย้ายข้าม จัังหวัิดได้อีกทั�งมีการ์ปร์ะกาศมาตร์การ์ผ�อนปร์นในร์ะยะที� 

4 มีผลบังคับให้สามาร์ถเป่ดที�พัก ร้์านอาหาร์ และเคร่์�องด่�มได้ จ้ังนับเป็นสัญญาณที�ดีที�การ์ท�องเที�ยวิชุมชน 

อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา จัะกลับมาสร้์างร์ายได้อีกครั์�ง สอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ สำานักเลขาธิการ์นายก

รั์ฐมนตรี์ (2563) ที�กล�าวิวิ�าจัากพฤติกร์ร์มของ นักท�องเที�ยวิหลังเกิด การ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คติดเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา 2019 ร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิก็เปลี�ยนแปลง

ชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา เป็นชุมชนหน้�งที�มีกิจักร์ร์มในชุมชนที�น�าสนใจัเกี�ยวิ

กับปร์ะวัิติศาสตร์์ และการ์ทำาเกษตร์กร์ร์มที�มีควิามหลากหลาย ได้แก� การ์ทำาสวินผักไร้์ดิน ไร์�สวินผสม การ์

ทำาเกษตร์แบบเศร์ษฐกิจัพอเพียง พ่�นที�ส�วินใหญ�ของชุมชนเป็นแหล�งเรี์ยนร้้์ในการ์อนุรั์กษ์วิิถีการ์ดำาเนิน

ชีวิิตแบบชาวิไทยชนบทของจัังหวัิดได้เป็นอย�างดี ซ้ี�งผ้้นำาชุมชน และปร์ะชาชนในพ่�นที�ชุมชนลำาไพลมีควิาม

ต้องการ์ยกร์ะดับให้ชุมชนของตนเอง ได้รั์บพัฒินาเป็นชุมชนที�มีควิามน�าสนใจัด้านการ์ท�องเที�ยวิเพิ�มข้�น เพ่�อ

ส�งเสริ์มการ์สร้์างร์ายได้ให้กับปร์ะชาชนในชุมชน แต�ทั�งนี�ชุมชนลำาไพลปร์ะสบป้ญหาด้านการ์ท�องเที�ยวิ ขาด

การ์ปร์ะชาสัมพันธ์แหล�งท�องเที�ยวิอย�างต�อเน่�องและทั�วิถ้ง ส�งผลให้จัำานวินนักท�องเที�ยวิลดลง ร์ายได้จัาก

การ์ท�องเที�ยวิลดลงและนักท�องเที�ยวิไม�ร้้์ข้อม้ลแหล�งท�องเที�ยวิที�สำาคัญและจุัดเด�นในแต�ละอำาเภอ ขาดการ์

บริ์หาร์จััดการ์ท�องเที�ยวิอย�าง บ้ร์ณาการ์ อาทิ ขาดแคลนบุคลากร์ที�มีควิามเชี�ยวิชาญด้านการ์ท�องเที�ยวิ 

ขาดข้อม้ลแนะนำาแหล�งท�องเที�ยวิอย�างชัดเจัน ขาดกิจักร์ร์มส�งเสริ์มการ์ท�องเที�ยวิ และขาดการ์ปร์ะสาน

ควิามร์�วิมม่อร์ะหวิ�างภาครั์ฐและภาคเอกชน ส�งผลให้นักท�องเที�ยวิมีน้อยและไม�สามาร์ถสร้์างร์ายได้จัากการ์

ท�องเที�ยวิ (แผนพัฒินาจัังหวัิดสงขลา, 2561) ดังนั�น ผ้้วิิจััยจ้ังมีควิามสนใจัพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอ

เทพา จัังหวัิดสงขลา ร์�วิมกับโคร์งการ์มหาวิิทยาลัยส้�ตำาบลของวิิทยาลัยชุมชนสงขลาที�สร้์างควิามเข้มแข็ง

ทางเศร์ษฐกิจัและสังคมแก�ชุมชนท้องถิ�นที�มหาวิิทยาลัยตั�งอย้�และมุ�งพัฒินาส�งเสริ์มให้ชุมชนเป็นชุมชน

ท�องเที�ยวิที�ยั�งยน่ต�อไปในอนาคต จ้ังดำาเนินการ์ศ้กษาการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิ โดยใช้ชุมชนลำาไพล 

จัังหวัิดสงขลาเป็นฐาน โดยศ้กษาข้อม้ลทั�วิไปของพ่�นที�ชุมชนตำาบล ลำาไพล วิิเคร์าะห์จุัดเด�น จุัดด้อย โอกาส 

อุปสร์ร์คในการ์พัฒินา และวิางแผนเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิโดยใช้กร์ะบวินการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชนในการ์

พัฒินาเพ่�อให้ชุมชนเป็นแหล�งท�องเที�ยวิในอนาคต ซ้ี�งการ์ศ้กษาครั์�งนี�จัะเป็นการ์ศ้กษาข้อม้ลแหล�งท�องเที�ยวิ 

ปร์ะเมินควิามเป็นไปได้ กำาหนดแนวิทางในการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิของพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำาไพลเป็น

หลัก เป็นพ่�นฐานที�สำาคัญในการ์ปรั์บเปลี�ยนร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิชุมชนในสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของ

โร์คติดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 ต�อไป

วัิตถุประสงค์ำของก�รวิิจััย

1. เพ่�อวิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิของชุมชน ควิามคิดเห็นในการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชนต�อ

การ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชน ตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อกำาหนดแนวิทางการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา  

จัังหวัิดสงขลา
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กรอบัแนำวิคิำดก�รวิิจััย

กร์อบแนวิคิดการ์วิิจััยครั์�งนี� ผ้้วิิจััยสังเคร์าะห์ข้�นจัากแนวิคิดการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิ

ของธาร์ทิพย์ (2552) ปร์ะกอบด้วิย 3 องค์ปร์ะกอบหลักค่อ แหล�งท�องเที�ยวิ การ์บริ์การ์การ์ท�องเที�ยวิ  

และแนวิคิดการ์ตลาด กับแนวิคิดที�เกี�ยวิข้องกับธุร์กิจัที�ให้บริ์การ์ซ้ี�งจัะได้ส�วินปร์ะสมการ์ตลาดในการ์

กำาหนดกลยุทธ์ตลาด ปร์ะกอบด้วิย 1. ด้านผลิตภัณฑ์ิ 2. ด้านร์าคา 3. ด้านช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย 4. ด้าน

ส�งเสริ์มการ์ตลาด 5. ด้านบุคคล 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 7. ด้านกร์ะบวินการ์ กับแนวิคิดของสุดา

รั์ตน์ (2550) อ้างถ้งการ์ท�องเที�ยวิแห�งปร์ะเทศไทย (2544) ใช้แนวิคิดองค์ปร์ะกอบหลักที�สำาคัญของการ์ท�อง

เที�ยวิ 4 ปร์ะการ์มาวิิเคร์าะห์เส้นทางท�องเที�ยวิ ค่อ องค์ปร์ะกอบด้านพ่�นที� ด้านการ์จััดการ์ ด้านกิจักร์ร์ม

และกร์ะบวินการ์ และด้านการ์มีส�วินร์�วิม เพ่�อสร้์างและพัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิ ส�งเสริ์มการ์ท�องเที�ยวิ

กร์ะตุ้นการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชนต�อการ์ท�องเที�ยวิ และการ์พัฒินาเส้นทางท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนนั�นๆ

ภ�พิท่� 1 กร์อบแนวิคิดการ์วิิจััย

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

เน่�องจัากชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา ยังไม�ได้มีการ์ดำาเนินการ์จััดการ์การ์ท�อง

เที�ยวิภายในชุมชนอย�างเป็นร้์ปธร์ร์ม ดังนั�น เพ่�อให้ได้ข้อม้ลพ่�นฐานและลักษณะการ์ดำาเนินงานในป้จัจุับัน

มากที�สุด ผ้้วิิจััยจ้ังต้องทร์าบถ้งลักษณะทั�วิไปของพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำาไพล ผ้้นำา การ์มีส�วินร์�วิม สถานการ์ณ์

การ์ท�องเที�ยวิในป้จัจุับัน และโอกาสในการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนจ้ังดำาเนินการ์ศ้กษา โดยใช้ร้์ป

แบบของการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วิยการ์สัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth Interview) 

กับผ้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิในชุมชน ปร์ะกอบด้วิย 1) นายกองค์กร์ปกคร์องส�วิน

ท้องถิ�น 2) ผ้้ใหญ�บ้าน 3) ตัวิแทนหม้�บ้านตำาบลลำาไพล 4) ตัวิแทนส�วินร์าชการ์ 5) ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านค้า  

6) ตัวิแทนเกษตร์กร์เจ้ัาของสวิน โดยผ้้วิิจััยมีวิิธีดำาเนินการ์วิิจััย ดังนี�
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กลุ่มตัวิอย่�ง

กลุ�มตัวิอย�าง เป็นผ้้ให้ข้อม้ลหลักในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลเชิงคุณภาพครั์�งนี� เป็นคณะกร์ร์มการ์ท�อง

เที�ยวิชุมชนลำาไพล จัังหวิัดสงขลา (องค์การ์บร์ิหาร์ส�วินตำาบลลำาไพล จัังหวิัดสงขลา, 2561) เป็นผ้้ที�มีส�วิน

เกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพล จัังหวิัดสงขลา ปร์ะกอบด้วิย 1. ฝ่่ายปกคร์อง 

ได้แก� นายกองค์กร์ปกคร์องส�วินท้องถิ�น กำานัน ผ้้ใหญ�บ้าน สมาชิกองค์กร์ปกคร์องส�วินท้องถิ�น จัำานวิน 6 คน 

2. ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิและผ้้มีส�วินได้ส�วินเสีย ปร์ะกอบด้วิย ตัวิแทนจัากสถานศ้กษาในชุมชน ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านค้า 

ผ้้จััดการ์รี์สอร์์ท ตัวิแทนกลุ�มแม�บ้าน ตัวิแทนเกษตร์กร์เจ้ัาของสวิน จัำานวิน 6 คน และ 3. ตัวิแทนปร์ะชาชน

ในชุมชนลำาไพลและนักท�องเที�ยวิหร่์อผ้้ที�เคยเข้ามาเยี�ยมชมในชุมชนลำาไพล จัำานวิน 6 คน ร์วิมทั�งหมด จัำา

นวิน 18 คน ด้วิยวิิธีการ์เล่อกแบบเจัาะจัง (Purposive Sampling) และตร์งตามปร์ะเด็นวิิจััย (Intensity 

Sampling) ตามแนวิคิดของ (ชาย โพธิสิตา, 2562; Patton, 2014) ที�เป็นบุคคลที�มีควิามร้้์ควิามสามาร์ถและ

สามาร์ถให้ข้อม้ลในปร์ะเด็นตามวัิตถุปร์ะสงค์

เคำร่�องม่อท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลของการ์ศ้กษาในเชิงคุณภาพครั์�งนี�ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

ก้�งโคร์งสร้์าง (Guided Interview) โดยสร้์างแนวิคำาถามแบบกว้ิางๆ เพ่�อเป็นแนวิคำาถามไว้ิล�วิงหน้า ซ้ี�งข้อ

คำาถามต�างๆ สามาร์ถยด่หยุ�นได้ไม�กำาหนดตายตัวิ ใช้การ์สัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth Interview) และจััด

เวิทีสนทนากลุ�ม (Focus Group) เพ่�อให้ได้ข้อม้ลร์ะดับล้กที�เข้าถ้งควิามเป็นจัริ์งมากที�สุด มีทั�งคำาถามปลาย

ป่ดและคำาถามปลายเป่ด เพ่�อให้ผ้้ตอบได้แสดงควิามคิดเห็นได้อย�างเต็มที� โดยจัะทำาการ์สัมภาษณ์กับกลุ�ม

ตัวิอย�าง และเพ่�อหาแนวิทางการ์พัฒินาเชิงนโยบายการ์ท�องเที�ยวิชุมชนลำาไพล โดยได้จััดทำาแบบสัมภาษณ์

ออกเป็น 4 ตอน ดังนี�

ตอนำท่� 1 วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิของชุมชนลำาไพล ในป้จัจุับัน แบ�งออกเป็น 7 ปร์ะเด็น

หลัก ดังนี� 1) ด้านสินค้าหร่์อบริ์การ์ 2) ด้านค�าใช้จั�ายหร่์อร์าคา 3) ด้านสถานที�ท�องเที�ยวิ/ช�องทางการ์จััดจัำา

หน�าย 4) ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด 5) ด้านผ้้มีส�วินได้ส�วินเสีย 6) ด้านกร์ะบวินการ์ และ 7) ด้านลักษณะ

ทางกายภาย

ตอนำท่� 2 วิิเคร์าะห์ (SWOT) จุัดเด�น จุัดด้อย โอกาส และอุปสร์ร์คในชุมชนตำาบลลำาไพล

ตอนำท่� 3 วิิเคร์าะห์ควิามคิดเห็นในการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชนต�อการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิใน

ชุมชนตำาบลลำาไพล 4 ด้าน ดังนี� 1) ด้านพ่�นที� 2) ด้านการ์จััดการ์ 3) ด้านกิจักร์ร์มและกร์ะบวินการ์ 4) ด้าน

การ์มีส�วินร์�วิม

ตอนำท่� 4 วิิเคร์าะห์ข้อเสนอแนะ และกำาหนดเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนลำาไพล จัังหวัิด

สงขลา และเสนอแนะการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนลำาไพลขั�นตอนสุดท้าย จััดเวิทีสนทนากลุ�ม 

(Focus Group) เพ่�อกำาหนดแนวิทางการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนลำาไพล จัังหวัิดสงขลา
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ก�รรวิบัรวิมข�อม้ล

การ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลในการ์วิิจััย ผ้้วิิจััยได้กำาหนดวิิธีดำาเนินการ์ตามขั�นตอน ดังนี�

1. ศ้กษา ทบทวิน ร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากเอกสาร์หนังส่อ งานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องกับการ์ท�องเที�ยวิชุมชน

การ์พัฒินาเส้นทางท�องเที�ยวิชุมชนต�าง ๆ 

2. สร้์างแบบสัมภาษณ์ในหัวิข้อต�าง ๆ ให้ผ้้เชี�ยวิชาญตร์วิจัสอบ เพ่�อให้ได้ข้อม้ลที�มีคุณภาพและตร์ง

ปร์ะเด็นมาใช้พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิชุมชนลำาไพลต�อไป

3. จััดเวิทีสนทนากลุ�ม และสัมภาษณ์เชิงล้กในกลุ�มผ้้ให้ข้อม้ลหลัก ปร์ะกอบด้วิย ผ้้นำาชุมชน อาทิ 

กำานัน ผ้้ใหญ�บ้าน สมาชิกองค์การ์บริ์หาร์ส�วินตำาบลลำาไพล ตัวิแทนผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านค้า ผ้้จััดการ์รี์สอร์์ท 

ตัวิแทนกลุ�มแม�บ้าน ตัวิแทนเกษตร์กร์เจ้ัาของสวินผลไม้และผ้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิ

ในชุมชนลำาไพล จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 18 คน ใช้ร์ะยะเวิลาในการ์จััดเวิทีสนทนากลุ�ม 1 วัิน ร์ะยะเวิลา 8 

ชั�วิโมง และร์ะยะเวิลาในการ์สัมภาษณ์เชิงล้กในกลุ�มผ้้ให้ข้อม้ลหลัก 1 เด่อน

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

ผ้้วิิจััยได้ทำาการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลจัากการ์จัดบันท้กปร์ะเด็นสำาคัญๆ ของการ์สัมภาษณ์ไว้ิพร้์อมทั�ง

บันท้กเสียงในขณะสัมภาษณ์ จัากนั�นเข้าส้�กร์ะบวินการ์แปลข้อม้ลโดยการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบสร้์างข้อสรุ์ป 

ข้อม้ลที�นำามาวิิเคร์าะห์เป็นข้อม้ลการ์บร์ร์ยาย (Descriptive) ที�ได้จัากการ์สัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth Inter-

view) การ์สังเกต การ์บันท้กเสียง และการ์จัดบันท้ก จัากนั�นทำาการ์วิิเคร์าะห์เน่�อหา (Content Analysis) 

โดยอ�านทำาควิามเข้าใจัข้อม้ลของแต�ละคน แต�ละด้านวิ�าสำาหรั์บนำามาวิิเคร์าะห์ นำาขอม้ลมาเรี์ยบเรี์ยงเน่�อหา 

เพ่�อหาข้อสรุ์ปจัากข้อม้ลต�างๆ ที�ได้มา นำามาวิิเคร์าะห์โดยจัำาแนกชนิดของข้อม้ลในเหตุการ์ณ์ เช�น ควิาม

สำาคัญ  ควิามสัมพันธ์ สถานการ์ณ์ จัำาแนกข้อม้ลตามควิามเหมาะสมกับข้อม้ลที�ได้มา และกำาหนดปร์ะเด็น

หลัก จััดหมวิดหม้�ของเร่์�องและตีควิามหาควิามเช่�อมโยงของข้อม้ล ตร์วิจัสอบควิามหมาย และข้อม้ลในแต�ละ

ด้าน ตร์วิจัสอบควิามสมบ้ร์ณ์ แล้วิจ้ังสรุ์ปผล ปร์ะกอบด้วิย 1. วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิในชุมชน

ตำาบล     ลำาไพล 2. วิิเคร์าะห์จัาก SWOT Analysis สถานการ์ณ์ในชุมชนตำาบลลำาไพลเพ่�อให้ได้เส้นทางการ์

ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพล 3. วิิเคร์าะห์ควิามคิดเห็นในการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชนต�อการ์พัฒินาเส้น

ทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพลและ 4. วิิเคร์าะห์ข้อเสนอแนะต�อการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิ

ชุมชนตำาบลลำาไพล เพ่�อให้ได้ข้อม้ลและสรุ์ปแนวิทางการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำา

ไพล
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ผลจัากการ์จััดเวิทีสนทนากลุ�ม และสัมภาษณ์เชิงล้กในกลุ�มตัวิอย�าง และดำาเนินการ์สำาร์วิจัพ่�นที�

โดยร์อบชุมชนตำาบลลำาไพล โดยใช้ป้จัจััยส�วินปร์ะสมทางการ์ตลาดเป็นฐานในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลของชุมชน 

สามาร์ถสรุ์ปผลการ์ศ้กษา ทำาให้ได้ข้อม้ลและสรุ์ปแนวิทางการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชน

ตำาบลลำาไพล ดังนี�

1. สถ�นำก�รณ์ก�รท่องเท่�ยวิของชุุมชุนำตำ�บัลลำ�ไพิลในำปัจัจุับัันำ

1) ด้านผลิตภัณฑ์ิ สินค้าหร่์อบริ์การ์ ชุมชนตำาบลลำาไพล มีจุัดเด�นค่อเป็นพ่�นที�ชุมชนที�ปร์ะกอบไป

ด้วิยวิิวิทิวิทัศน์ที�เป็นธร์ร์มชาติ มีทุ�งนาและสวินผักสวินผลไม้ สวินผักไฮโดร์โปนิก รี์สอร์์ท เป็นต้น ในส�วิน

ของผลิตภัณฑ์ิของชุมชนต�างมีควิามหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เฉิพาะถิ�น เช�น จัักสานกร์ะเป๋าจัากเส้น

พลาสติก ตัดเย็บกร์ะเป๋าใส�เหรี์ยญจัากหนัง ทั�งนี�ยังขาดการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ให้นักท�องเที�ยวิได้ร้้์จัักสถานที�

และสินค้าของชุมชน

2) ด้านร์าคา ชุมชนตำาบลลำาไพล เป็นชุมชนที�มีพ่�นที�เกษตร์กร์ร์มเป็นส�วินใหญ� ร์าคาสินค้าเป็นร์าคา

ของสินค้าจัากการ์เกษตร์กร์ร์มที�มีร์าคาไม�ส้งมาก ร์าคาที�พักในรี์สอร์์ทค่นละ 1,000 - 1,200 บาท ร์าคา

ผลิตภัณฑ์ิหัตถกร์ร์ม เริ์�มต้นที� 20 บาท สินค้าเกษตร์กร์ร์ม ได้แก� ผักกาดไฮโดร์โปนิกส์ ร์าคาแพคละ 20 บาท

หร่์อสวินผลไม้ตามฤด้กาล ซ้ี�งมีร์าคาไม�ส้งมากนัก นอกจัากนี� ชุมชนตำาบลลำาไพลเหมาะสำาหรั์บการ์ท�องเที�ยวิ

เชิงเกษตร์ในร์ะยะทางใกล้ๆ

3) ด้านช�องทางการ์จัำาหน�าย (สถานที�ท�องเที�ยวิ หร่์อสถานที�จัำาหน�ายสินค้า) ในพ่�นที�ชุมชนตำาบล 

ลำาไพลมีสถานที�ท�องเที�ยวิเชิงวิิถีชุมชน ได้แก� สวินผัก กิจักร์ร์มจัักสาน หัตถกร์ร์ม มีผลิตภัณฑ์ิจัำาหน�ายใน

ชุมชนและจััดส�งสินค้าตามสถานที�ท�องเที�ยวิ ที�ส�งผลิตภัณฑ์ิตามคำาสั�งซ่ี�อเท�านั�น ทั�งนี�ผลิตภัณฑ์ิเหล�านี�ไม�มี

หน้าร้์านที�ชัดเจัน ไม�มีการ์จัำาหน�ายในช�องทางอ่�นๆ เพิ�มเติม

4) ด้านการ์ส�งเสริ์มการ์ตลาด ผ้้ปร์ะกอบการ์ชุมชนตำาบลลำาไพล ได้มีการ์จััดโปร์โมชั�นส�งเสริ์มการ์

ขายให้แก�นักท�องเที�ยวิที�เข้ามาท�องเที�ยวิ เช�น ตุ๊กตาแม�ไม้มวิยไทยซ่ี�อ 2 แถม 1 โปร์โมชั�นลดร์าคาผักและผล

ไม้สดจัากสวินผลไม้ โปร์โมชั�นของแถมผลิตภัณฑ์ิจัักร์สาน ซ่ี�อกร์ะเป๋าสานจัากเส้นพลาสติกแถมพวิงกุญแจั 

รี์สอร์์ท จััดโปร์โมชั�นลดร์าคาให้กับนักท�องเที�ยวิที� และมีกิจักร์ร์มให้นักท�องเที�ยวิได้ชม เช�น การ์แสดงแบบ

ไทย ฟ้ีอนร์ำา และทำากิจักร์ร์มร์�วิมกับชาวิบ้าน แต�ผ้้ปร์ะกอบการ์และคนในชุมชนยังขาดทักษะ ควิามร้้์ในการ์

ทำาการ์ตลาด ทำาให้ผลิตภัณฑ์ิและสถานทีท�องเที�ยวิในชุมชน ยังไม�เป็นที�ร้้์จัักมากนัก 

5) ด้านบุคลากร์ ผ้้มีส�วินได้ส�วินเสีย ผลิตภัณฑ์ิในชุมชนมีควิามหลากหลาย และมีเอกลักษณ์แสดง

ให้เห็นถ้งวิิถีชีวิิตของชุมชนในสถานการ์ณ์ป้จัจุับัน แต�เดิมผ้้ปร์ะกอบการ์ต�างคนต�างทำากิจักร์ร์มของตนเอง  

ไม�ได้มีการ์พ้ดคุยหร่์อร์วิมกลุ�ม ทำาให้ไม�ได้มีการ์วิางแผนการ์ตลาด ปร์ะชาสัมพันธ์ในภาพของชุมชนเท�าที�

ควิร์ ผ้้ปร์ะกอบการ์จ้ังเริ์�มมีการ์พ้ดคุยกัน และหาแนวิทางร์�วิมม่อกันในการ์พัฒินาผลิตภัณฑ์ิ เป่ดใจัเรี์ยนร้้์สิ�ง

ใหม�ๆ  เพ่�อนำาไปใช้ในการ์พัฒินาผลิตภัณฑ์ิในชุมชนและสถานที�ท�องเที�ยวิในชุมชนให้ดีข้�น



301

6) ด้านกร์ะบวินการ์ กลุ�มผ้้ปร์ะกอบการ์ในชุมชน และปร์ะชาชนยังไม�มีการ์ร์วิมกลุ�ม เพ่�อพัฒินา

เป็นแหล�งท�องเที�ยวิที�มีควิามชัดเจัน โดยการ์ดำาเนินการ์ในขณะนี� เป็นการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิเฉิพาะ

บุคคล ได้แก� รี์สอร์์ท มีการ์ปรั์บปรุ์งพ่�นที�ของตนเอง เพ่�อร์องรั์บนักท�องเที�ยวิและปรั์บภ้มิทัศน์ให้มีควิาม

สวิยงาม เริ์�มปร์ะชาสัมพันธ์การ์ท�องเที�ยวิผ�านช�องทางต�างๆ สวินผักและผลไม้ก็ดำาเนินการ์ด้วิยตนเอง ส�วิน

ภาคชุมชน เช�น กลุ�มจัักสาน สวินผัก ยังไม�มีการ์วิางแผนการ์ตลาดที�เป็นกร์ะบวินการ์ที�ชัดเจัน และตร์งกลุ�ม

เป้าหมาย จ้ังยังไม�เข้าร์�วิมกลุ�มเพ่�อร์�วิมม่อกันพัฒินาการ์ท�องเที�ยวิของชุมชนอย�างเป็นร์ะบบ

7) ด้านลักษณะทางกายภาพ ชุมชนตำาบลลำาไพลมีสถานที�สำาคัญ ค่อ ควินเจัดีย์ และมีควิามเป็น

ธร์ร์มชาติค�อนข้างส้ง ผลิตภัณฑ์ิชุมชน เช�น ตุ๊กตาแม�ไม้มวิยไทย มีควิามเป็นเอกลักษณ์เฉิพาะตัวิ ใช้วัิสดุใน

ท้องถิ�นปร์ะดิษฐ์ข้�นมา ซ้ี�งจััดทำาเป็นธร์ร์มน้ญตำาบลในการ์อนุรั์กษ์ศิลปหัตถกร์ร์มของตำาบล และสวินผักมี

ควิามเป็นธร์ร์มชาติ เหมาะสำาหรั์บนักท�องเที�ยวิที�ต้องการ์เข้ามาพักผ�อน ที�พัก/รี์สอร์์ท ออกแบบอย�างเป็น

เอกลักษณ์เข้ากับธร์ร์มชาติสามาร์ถเป็นสถานที�จััดปร์ะชุม ถ�ายร้์ปพรี์เวิดดิ�ง หร่์อพักผ�อน แต�ชุมชนลำาไพลยัง

คงมีป้ญหาสำาคัญด้านการ์คมนาคม เน่�องจัากถนน/เส้นทางไปยังแหล�งท�องเที�ยวิยังไม�ได้รั์บการ์ด้แลเท�าที�ควิร์ 

โดยเฉิพาะเร่์�องของควิามสะอาด การ์จััดการ์ขยะในชุมชน เส้นทางร์กมีหญ้าและวัิชพ่ชอ่�นๆข้�นมาบนทาง

สาธาร์ณะป่ดบังป้ายบอกทางแหล�งท�องเที�ยวิในชุมชน โดยสรุ์ป สถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิของชุมชนตำาบล

ลำาไพลในป้จัจุับัน เป็นลักษณะของการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิเฉิพาะผ้้ปร์ะกอบการ์ร์ายบุคคล หมายถ้ง มีกา

ร์ดำาเนินงานเฉิพาะผ้้ปร์ะกอบการ์ร์ายใดร์ายหน้�งเท�านั�น มิได้มีการ์ร์วิมตัวิหร่์อร์�วิมกันพัฒินาการ์ท�องเที�ยวิ

เป็นภาพร์วิมในชุมชน แต�ทั�งนี�อย้�ไม�ไกลกับสถานที�ท�องเที�ยวิที�สำาคัญของจัังหวัิดและเป็นเส้นทางหลักในการ์

เดินทางไปยังจัังหวัิดใกล้เคียง

2. ก�รวิิเคำร�ะห์ก�รพัิฒินำ�เส�นำท�งก�รท่องเท่�ยวิในำชุุมชุนำตำ�บัลลำ�ไพิล

จัากการ์สัมภาษณ์เชิงล้ก ด้วิยวิิธีสนทนากลุ�ม ในกลุ�มผ้้ให้ข้อม้ลหลัก ปร์ะกอบด้วิยคณะกร์ร์มการ์

ท�องเที�ยวิชุมชนตำาบลลำาไพล และผ้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพล 

จัังหวัิดสงขลา ในการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพลด้วิยการ์มีส�วินร์�วิม ร์ายละเอียดการ์

วิิเคร์าะห์ดังตาร์างที� 1

ต�ร�งท่� 1 ข้อม้ลควิามคิดเห็นต�อการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชนในการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบล 

    ลำาไพลจัากการ์สนทนากลุ�มและการ์สัมภาษณ์เชิงล้กกลุ�มตัวิอย�าง
ประเด็นำ ประเด็นำ ลักษณะก�รม่ส่วินำร่วิม

ด้านพ่�นที� 1. ชาวิบ้านมีพ่�นที�เป็นของตนเองให้นักท�องเที�ยวิเยี�ยมชม

2. องค์การ์บริ์หาร์ส�วินตำาบลมีพ่�นที�สำาหรั์บศ้นย์การ์เรี์ยนร้้์

3. ขาดควิามสะดวิกในการ์เดินทางไปยังสถานที�ท�องเที�ยวิในชุมขน

4. ทางเข้าออกไม�เด�น คนส�วินใหญ�ไม�ทร์าบวิ�ามีสถานที�น�าสนใจัในชุมชน

5. มีรี์สอร์์ท สไตล์ไทยดั�งเดิม วิิวิสวิย บร์ร์ยากาศดี

ด้านการ์จััดการ์ 1. ขาดการ์ปร์ะชาสัมพันธ์แหล�งท�องเที�ยวิ

2. อบต.สนับสนุนด้านการ์ท�องเที�ยวิชุมชนโดยการ์จััดตั�งคณะกร์ร์มการ์

ท�องเที�ยวิชุมชนตำาบลลำาไพล

3. ยังไม�มีการ์จััดการ์ในชุมชนที�ชัดเจัน
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ด้านกิจักร์ร์มและกร์ะบวินการ์ 1. ขาดการ์ถ�ายทอดควิามร้้์ให้กับนักท�องเที�ยวิ

2. ขาดการ์ปร์ะสานงานในการ์ท�องเที�ยวิตามจุัดต�าง ๆ

ด้านการ์มีส�วินร์�วิม 1. ชาวิบ้านเพียงบางส�วินที�มีส�วินร์�วิมกับการ์ท�องเที�ยวิในชุมชน 

2. ขาดการ์ให้ควิามร์�วิมม่อในหลายๆภาคส�วิน

3. ปัญห�และอุปสรรคำท่�ม่ผู้ลต่อก�รพัิฒินำ�ก�รท่องเท่�ยวิ

1) ป้ายบอกทางของหน�วิยงานภาครั์ฐยังมีน้อย ไม�ชัดเจัน ส�วินใหญ�แล้วิป้ายบอกทางทางผ้้ปร์ะกอบ

การ์ในพ่�นที�ส�วินใหญ�เป็นคนจััดทำาข้�นเอง

2) สภาพถนน ทางเข้า ป้ายตามจุัดสำาคัญต�าง ๆ ผ้้ปร์ะกอบการ์และปร์ะชาชน ในพ่�นที�ที�มองวิ�าป้าย

บอกทางยังไม�ชัดเจัน ถนนแคบ และสำาหรั์บผ้้ที�ไม�คุ้นเคยกับเส้นทางอาจัจัะหลงทางได้ เพร์าะเป็นเส้นทางใน

ชุมชนซ้ี�งบางเส้นทางไม�มีป้ายบอก 

3) หน�วิยงานภาครั์ฐที�เกี�ยวิข้องควิร์ให้การ์สนับสนุนถ้งการ์เข้าถ้งพ่�นที�ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบล

ลำาไพล เพ่�อให้นักท�องเที�ยวิเข้าถ้งสถานที�ที�น�าสนใจัในชุมชน การ์เดินทางสะดวิกมากข้�น มีป้ายบอกทางที�

ชัดเจันข้�น 

4) ในพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำาไพลไม�มีศ้นย์บริ์การ์ข้อม้ลท�องเที�ยวิ สภาพป้จัจุับันในพ่�นที�ของชุมชน

ตำาบลลำาไพลควิร์ได้รั์บการ์สนับสนุนจัากภาครั์ฐควิร์มีการ์ในด้านกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในชุมชน โดย

กิจักร์ร์มแบบบ้ร์ณาการ์โดยใช้องค์ควิามร้้์ของปร์าชญ์ชาวิบ้าน ข้อม้ลของผลิตภัณฑ์ิแต�ละชนิด และจุัดท�อง

เที�ยวิในชุมชนร์�วิมกัน อีกทั�งสมาชิกในชุมชนควิร์มีการ์กำาหนดแผนงาน เพ่�อนำามาเผยแพร์�และปร์ะชาสัมพันธ์

การ์ท�องเที�ยวิร์�วิมกับชุมชน และมีการ์จััดปร์ะชุมปร้์กษาหาร่์อกัน เพ่�อวิางแผนแนวิทางในการ์จััดกิจักร์ร์มใน

ชุมชนอย�างสมำ�าเสมอในทุกเด่อนหร่์อสัปดาห์จัะทำาให้มีการ์พัฒินาที�ยั�งย่น

4. ก�รวิิเคำร�ะห์ (SWOT) จุัดเด่นำ จุัดด�อย โอก�ส และอุปสรรคำในำชุุมชุนำตำ�บัลลำ�ไพิล

ข้อม้ลจัากการ์ศ้กษา ผ้้วิิจััยได้นำามาวิิเคร์าะห์ป้จัจััยภายในและป้จัจััยภายนอกด้วิยวิิธี SWOT anal-

ysis เพ่�อหาจุัดเด�น จุัดด้อย โอกาส และอุปสร์ร์ค ของการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิ เพ่�อนำามากำาหนด

แนวิทางการ์พัฒินาเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพล ร์ายละเอียดดังตาร์างที� 2

ต�ร�งท่� 2 วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิของชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา  

              ในป้จัจุับัน
ประเด็นำ ก�รวิิเคำร�ะห์

จุัดเด�น 1. ชุมชนตำาบลลำาไพลเป็นพ่�นที�เฉิพาะมีเอกลักษณ์

2. มีงานหัตถกร์ร์มของชุมชน เช�น กร์ะเป๋าสานพลาสติก, ตุ๊กตาแม�ไม้มวิยไทย

3. มีสวินผลไม้ ไร์�นาสวินผสม เศร์ษฐกิจัพอเพียง

4. มีทุ�งนา สีเขียวิขจีั ภ้มิทัศน์สวิยงาม บร์ร์ยากาศดี

5. มีกร์มหลวิงชุมพร์ปร์ะดิษฐาน สถานที�สวิยงามตั�งอย้�ริ์มแม�นำ�า

6. ชุมชนตำาบลลำาไพล เป็นจุัดผ�านของเส้นทางหลักไปหลายจัังหวัิด เช�น จัังหวัิดป้ตตานี จัังหวัิดยะลา จัังหวัิด

นร์าธิวิาส
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จุัดด้อย 1. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ิชุมชน ไม�มีสถานที�วิางจัำาหน�ายที�เป็นหน้าร้์านถาวิร์

2. ไม�มีการ์ร์วิมกลุ�มพัฒินาการ์ดำาเนินการ์ด้านการ์ท�องเที�ยวิของชุมชนอย�างเป็นร้์ปธร์ร์มชัดเจัน

3. การ์ปร์ะชาสัมพันธ์การ์ท�องเที�ยวิดำาเนินการ์เฉิพาะกลุ�มผ้้ปร์ะกอบการ์ ไม�ได้ดำาเนินการ์ในร้์ปแบบชุมชน

4. ยังไม�มีการ์วิางแผนการ์ทำางานที�จัริ์งจัังและเป็นทางการ์ เพ่�อพัฒินาการ์ท�องเที�ยวิของชุมชน

5. ไม�มีการ์กำาหนดบทบาทคณะกร์ร์มการ์จััดการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนอย�างเป็นร้์ปธร์ร์มชัดเจัน

6. ไม�มีศ้นย์บริ์การ์ข้อม้ลท�องเที�ยวิ

โอกาส 1. มีธร์ร์มน้ญตำาบล สิ�งที�นำาเสนอ ค่อ ควินเจัดีย์, ปล้กผักไฮโดร์, พหุวัิฒินธร์ร์ม

2. มีสถานที�ท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์ที�น�าสนใจั

3. มีสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกคร์บครั์น เช�น ที�พัก, อาหาร์, แหล�งเรี์ยนร้้์ชุมชน, สินค้าและผลิตภัณฑ์ิในชุมชน

อุปสร์ร์ค 1. ด้านเศร์ษฐกิจั คนมีกำาลังซ่ี�อน้อยลง เศร์ษฐกิจัฝื่ด เงินฝื่ด ทำาให้ชาวิบ้านขายของได้น้อยลง

2. ด้านการ์เม่องมีควิามผันผวิน เกิดควิามเปลี�ยนแปลง 

3. ด้านสังคม ตำาบลลำาไพลไม�มีที�สาธาร์ณะให้ก�อสร้์างหร่์อเอางบปร์ะมาณจัากภาครั์ฐมาลงทุนในชุมชน

4. ติดขัดเร่์�องกฎร์ะเบียบการ์ใช้งบปร์ะมาณของรั์ฐ เพร์าะพ่�นที�ส�วินใหญ�เป็นของภาคเอกชน

จัากตาร์างที� 2 จัากการ์วิิเคร์าะห์ (SWOT) จุัดเด�น จุัดด้อย โอกาส และอุปสร์ร์คในชุมชนตำาบลลำา

ไพล แสดงให้เห็นวิ�าชุมชนตำาบลลำาไพลมีจุัดเด�นที�หลากหลาย มีควิามน�าสนใจัและมีโอกาสที�นักท�องเที�ยวิจัะ

เข้ามาเยี�ยมชมในชุมชนด้วิยหลายวัิตถุปร์ะสงค์ ได้แก� ท�องเที�ยวิเผ่�อพักผ�อน ท�องเที�ยวิเผ่�อควิามร้้์ ศ้กษาด้งาน 

เป็นต้น ส�วินจุัดด้อยและอุปสร์ร์คในชุมชนตำาบลลำาไพลคนในชุมชนและองค์การ์บริ์หาร์ส�วินท้องถิ�นสามาร์ถ

ช�วิยเหล่อกันได้ เช�น จััดที�จััดจัำาหน�ายให้กับผลิตภัณฑ์ิในชุมชน หร่์อทำาการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ให้หน�วิยงานอ่�นได้

ร้้์จัักกับชุมชนตำาบลลำาไพลมากยิ�งข้�น ทำาให้ได้ข้อม้ลมาวิิเคร์าะห์เส้นทางการ์ท�องเที�ยวิในพ่�นที�ชุมชนตำาบลลำา

ไพล

5. แนำวิท�งพัิฒินำ�ก�รท่องเท่�ยวิชุุมชุนำตำ�บัลลำ�ไพิล อำ�เภอเทพิ� จัังหวัิดสงขล�

จัากการ์วิิเคร์าะห์จุัดเด�น จุัดด้อย โอกาส และอุปสร์ร์คในชุมชนตำาบลลำาไพลผ้้วิิจััยจ้ังได้วิิเคร์าะห์

และเสนอแนวิทางการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพล ซ้ี�งพบวิ�าชุมชนตำาบลลำาไพล มีควิามพร้์อม

ในการ์พัฒินาไปส้�การ์เป็นแหล�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์และวัิฒินธร์ร์มที�สำาคัญของจัังหวัิดสงขลา เหมาะสำาหรั์บ

เป็นที�พักผ�อนหย�อนใจัในช�วิงเทศกาลวัินหยุด สุดสัปดาห์ และเป็นแหล�งเรี์ยนร้้์ชุมชนให้กับนักเรี์ยน นักศ้กษา 

เกษตร์กร์ และผ้้ที�สนใจัการ์ท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์ เป็นอย�างดี ทั�งนี� ผ้้วิิจััยจ้ังขอให้ข้อเสนอเพ่�อพัฒินาชุมชน

ตำาบลลำาไพลไปเป็นแหล�งท�องเที�ยวิที�ยั�งย่น ดังต�อไปนี�

1) การ์บริ์หาร์จััดการ์การ์ท�องเที�ยวิ ควิร์มีการ์จััดตั�งชมร์ม หร่์อ คณะกร์ร์มการ์การ์ท�องเที�ยวิภายใน

ชุมชน เพ่�อเป็นคณะทำางาน บริ์หาร์จััดการ์ การ์ดำาเนินงาน จััดร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิ วิิเคร์าะห์ข้อม้ล วิางแผน

พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิ ปร์ะสานงาน และปร์ะชาสัมพันธ์ โดยมีภาคีเคร่์อข�ายภายในชุมชนเข้ามามีส�วินร์�วิม 

ได้แก� ผ้้นำาชุมชน ผ้้ปร์ะกอบการ์ ปร์ะชาชน ผ้้มีส�วินได้ส�วินเสีย หน�วิยงานภาครั์ฐ เป็นต้น

2) การ์พัฒินาศักยภาพแหล�งท�องเที�ยวิ ปร์ะสานควิามร์�วิมม่อกับหน�วิยงานภาครั์ฐในการ์ดำาเนินการ์

พัฒินาให้เกิดการ์ท�องเที�ยวิภายในชุมชน ได้แก� 

2.1) การ์พัฒินาเป็น ชุมชน OTOP นวัิตวิิถี โดยหน�วิยงาน สำานักงานพัฒินาชุมชนจัังหวัิด

2.2) การ์จััดการ์ชุมชนโฮมสเตย์ โดยหน�วิยงาน สำานักงานท�องเที�ยวิและกีฬาจัังหวัิด
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2.3) ชุมชนหม้�บ้านเศร์ษฐกิจัพอเพียง อย้�เย็น เป็นสุข กร์มการ์พัฒินาชุมชน สำานักงานพัฒินา

ชุมชนจัังหวัิด

2.4) เกษตร์แปลงใหญ� โดยหน�วิยงาน สำานักงานเกษตร์จัังหวัิด

2.5) การ์รั์บซ่ี�อผลผลิตทางการ์เกษตร์บริ์ษัท ปร์ะชารั์ฐ จัำากัด

2.6) การ์จััดการ์ด้านการ์อำานวิยควิามสะดวิก (ถนน ไฟีฟ้ีา ปร์ะปา การ์จััดการ์สิ�งแวิดล้อม) การ์

พัฒินาศักยภาพชุมชน โดยองค์กร์ปกคร์องส�วินท้องถิ�น เป็นต้น

3) ด้านการ์พัฒินาบุคลากร์ การ์บริ์การ์ การ์ตลาด ชุมชนตำาบลลำาไพล เป็นพ่�นที�ที�อย้�ในแผนการ์

พัฒินาศักยภาพชุมชนของมหาวิิทยาลยัคริ์สเตียน ซ้ี�งเป็นศ้นยร์์วิมแหล�งควิามร์้ ้และบุคลากร์ที�มีปร์ะสิทธิภาพ  

ควิร์มีการ์ปร์ะสานควิามร์�วิมม่อจัากคณะการ์ศ้กษาที�มีส�วินเกี�ยวิข้องในการ์พัฒินา ร์�วิมจััดทำาแผนชุมชน และ

ปร์ะชาชนในพ่�นที� เช�น การ์จััดการ์สิ�งแวิดล้อมในชุมชน การ์พัฒินาผลิตภัณฑ์ิสินค้าในชุมชน การ์จััดทำา  

Packaging ช�องทางการ์จัำาหน�าย การ์ส่�อสาร์การ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อออนไลน์ การ์พัฒินาองค์ควิามร้้์ส�วิน

ปร์ะสมทางการ์ตลาดแก�คณะกร์ร์มการ์การ์ท�องเที�ยวิในชุมชน เป็นต้น

4) ด้านการ์พัฒินาทร์ัพยากร์ท�องเที�ยวิ วิัฒินธร์ร์ม ภ้มิป้ญญาท้องถิ�นโดยมุ�งเน้นการ์มีส�วินร์�วิมของ

ปร์ะชาชน เพ่�อให้ปร์ะชาชนในชุมชนร์�วิมเป็นเจ้ัาของแหล�งท�องเที�ยวิและผลิตภัณฑ์ิ สร้์างควิามภาคภ้มิใจั

และร์ายได้แก�ปร์ะชาชนในท้องถิ�น จััดตั�งกลุ�มย�อย เช�น กลุ�มจัักสาน กลุ�มเกษตร์กร์ร์ม กลุ�มตุ๊กตา กลุ�มผักผล

ไม้ปลอดสาร์พิษ กลุ�มที�พักแร์ม การ์จััดการ์สิ�งอำานวิยควิามสะดวิก จััดกิจักร์ร์ม กำาหนดการ์การ์ท�องเที�ยวิที�น�า

สนใจั         ทั�งแบบไป-กลับ และแบบค้างค่น เพ่�อสร้์างร์ายได้ สร้์างควิามเข้มแข็งของกลุ�มผ้้มีส�วินได้ส�วินเสีย 

มุ�งเน้นการ์พัฒินาต�อยอดที�ยั�งย่นต�อไป

5) ควิร์จััดทำาแผนยุทธศาสตร์์การ์ท�องเที�ยวิ ที�เหมาะสม โดยการ์นำาผลการ์วิิเคร์าะห์ SWOT Analy-

sis มาจััดทำาแผนยุทธศาสตร์์ จััดทำาเป้าหมาย กลยุทธ์ จััดทำาแผนการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิ เป็นร์ะยะต�างๆ 

ทั�งแผนร์ะยะสั�น และแผนร์ะยะยาวิ เพ่�อเป็นแนวิทางในการ์กำาหนดการ์ดำาเนินการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิ 

พร้์อมทั�งกำาหนดการ์ปร์ะเมินผลการ์ท�องเที�ยวิในแต�ละร์ะยะ เพ่�อนำามาพัฒินา ปรั์บปรุ์ง แก้ไข เพ่�อให้ชุมชน

ตำาบลลำาไพลเป็นแหล�งท�องเที�ยวิอย�างเป็นร์ะบบยั�งย่นต�อไป

6) ข้อเสนอเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา



305

ร้ปท่� 1 ร์�างแผนที�ท�องเที�ยวิตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา
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โปร์แกร์มท�องเที�ยวิ  One Day Trip ตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา

05.00 น.  นัดพบ ณ โร์งเรี์ยนเทพพิทยาภานุมาศ

05.30 น. เดินทางยังจุัชมวิิวิทะเลหมอกควินเจัดีย์ 

  (ชมพร์ะอาทิตย์ข้�น ณ จุัดชมวิิวิทะเลหมอกควินเจัดีย์ สัมผัสบร์ร์ยากาศ จิับชา

กาแฟี)

07.00 น. รั์บปร์ะทานอาหาร์เช้า ณ กลุ�มเคร่์�องแกงควินเจัดีย์ โดยกลุ�มเคร่์�องแกงควินเจัดีย ์

    รั์บ ชมการ์สาธิตการ์ทำาเคร่์�องแกง

09.00 น. เยี�ยมชมกลุ�มท�อผ้าล�องมุด แวิะซ่ี�อของฝ่าก

12.00 น.  รั์บปร์ะทานอาหาร์กลางวิัน เรี์ยนร้้์การ์ทำาการ์เกษตร์ผสมผสานลุงสวัิสดิ� และร์ับ       

    ปร์ะทานอาหาร์วิ�างจัากกลุ�มขนมบ้านท�าไทร์

14.00 น.  สักการ์ะพร์ะนเร์ศวิร์ ณ ตำานักพร์ะนเร์ศวิร์มหาร์าช

15.00 น.  แวิะซ่ี�อของฝ่าก  ( ไข� เ ค็มสมุนไพร์บ้านทุ� งพร์ะยอด)และให้อาหาร์ปลา 

     ณ แหล�งนำ�าทุ�ง พร์ะยอด

16.00 น. เดินทางมา ณ สวินจิัตสวัิสดิ� เรี์ยนร้้์เกษตร์ผสมผสาน ณ สวินจิัตสวัิสดิ�

17.00 น. เช็คอินทุ�งนาทุ�งลานช้าง

18.00 น. ชมพร์ะอาทิตย์ตก ณ จุัดชมวิิวิควินขาวิ

19.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัิสดิภาพ

ปร์ะมาณการ์ค�าใช้จั�ายสำาหรั์บนักท�องเที�ยวิต�อคน 1,500 บาท/คน

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

จัากการ์ศ้กษาครั์�งนี� ผ้้วิิจััยพบวิ�า ชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา จัังหวัิดสงขลา เป็นชุมชนที�มีการ์

ปร์ะกอบอาชีพด้านเกษตร์กร์ร์มเป็นหลัก มีสวินผลไม้ ไร์� นา ทำาการ์เกษตร์แบบผสมผสาน และปร์ะชนชน

ในชุมชนมีวิิถีชีวิิตแบบเศร์ษฐกิจัพอเพียง อีกทั�งมีลักษณะทางวัิฒินธร์ร์มที�เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อย้�ไม�

ไกลจัากตัวิเม่องจัังหวัิดสงขลา สามาร์ถพัฒินาให้เป็นชุมชนที�เป็นแหล�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์และวิัฒินธร์ร์ม

ที�สำาคัญของจัังหวิัดสงขลา โดยลักษณะชุมชนสนามจัันทร์์นั�นสอดคล้องกับร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์  

(Agrotourism) ที� (ปาริ์ฉัิตร์ อิ�งจัะนิล,2554) ได้กล�าวิไว้ิวิ�าเป็นการ์เดินทางท�องเที�ยวิไปยังพ่�นที�เกษตร์

กร์ร์ม สวินเกษตร์ สวินสมุนไพร์ ฟีาร์์มปศุสัตว์ิและเลี�ยงสัตว์ิ เพ่�อช่�นชมควิามสวิยงาม ควิามสำาเร็์จัและ

เพลิดเพลินในสวินเกษตร์ได้ควิามร์้้มีปร์ะสบการ์ณ์ใหม�บนพ่�นฐานควิามร์ับผิดชอบ มีจิัตสำาน้กต�อการ์

รั์กษาสภาพแวิดล้อมของสถานที�แห�งนั�น ร์วิมทั�ง สอดคล้องการ์ร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิในแหล�งวัิฒินธร์ร์ม 

(Cultural based tourism) ที�เป็นการ์ท�องเที�ยวิ ชมวิิถีชีวิิตในชนบท (Rural tourism/village  

tourism) ซ้ี�งเป็นการ์เดินทางท�องเที�ยวิในหม้�บ้านชนบทที�มีลักษณะวิิถีชีวิิตและผลงานสร้์างสร์ร์ค์ที�มี

เอกลักษณ์พิเศษมีควิามโดดเด�นเพ่�อควิามเพลิดเพลิน ได้ควิามร้้์ ด้ผลงานสร้์างสร์ร์ค์และภ้มิป้ญญาพ่�น

บ้าน มีควิามเข้าใจัในวัิฒินธร์ร์มท้องถิ�นบนพ่�นฐานของควิามรั์บผิดชอบและมีจิัตสำาน้กต�อการ์รั์กษามร์ดก

ทางวัิฒินธร์ร์มและคุณค�าของสภาพแวิดล้อมโดยปร์ะชาชนในท้องถิ�นมีส�วินร์�วิมต�อการ์จััดการ์การ์ท�อง

เที�ยวิ ด้วิยลักษณะของวิิถีชุมชนของปร์ะชาชนในชุมชนตำาบลลำาไพล ร์วิมทั�งเอกลักษณ์ด้านหัตถกร์ร์ม ได้แก� 
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การ์ปร์ะดิษฐ์ตุ๊กตาแม�ไม้มวิยไทยจัากเศษไม้ สานตะกร้์า กร์ะเป๋า จัากวัิสดุเหล่อใช้สามาร์ถนำามาพัฒินา

ให้เป็นการ์ท�องเที�ยวิแบบผสมผสาน ซ้ี�งเป็นอีกร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิที�นำาร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิอ่�นๆ มา

จััดร์ายการ์นำาเที�ยวิเพ่�อให้นักท�องเที�ยวิได้รั์บควิามแตกต�างร์ะหวิ�างการ์เดินทางท�องเที�ยวิในร์ะยะยาวินาน

ตั�งแต� 2-7 วัิน หร่์อมากกวิ�านั�น เช�น การ์ท�องเที�ยวิเชิงนิเวิศและเกษตร์ (eco–agro tourism) การ์ท�องเที�

ยวิเชิงเกษตร์และปร์ะวัิติศาสตร์์ (agro-historical tourism) การ์ท�องเที�ยวิเชิงนิเวิศและผจัญภัย (eco-ad-

venture travel) การ์ท�องเที�ยวิเชิงธร์ณีวิิทยาและปร์ะวัิติศาสตร์์ (geo-historical tourism) การ์ท�องเที�ยวิ

เชิงเกษตร์และวัิฒินธร์ร์ม (agricultural tourism) เป็นต้น เพ่�อสร้์างร์ายได้แก�คนในชุมชน (การ์ท�องเที�ยวิ

แห�งปร์ะเทศไทย, 2544) ในด้านศักยภาพ หร่์อควิามพร้์อมในการ์พัฒินาไปเป็นแหล�งท�องเที�ยวิของชุมชน

ตำาบลลำาไพลนั�น เม่�อพิจัาร์ณาตาม ป้จัจััยที�สำาคัญในการ์พัฒินาให้เกิดแหล�งท�องเที�ยวิ ของการ์ท�องเที�ยวิแห�ง

ปร์ะเทศไทย ที�มีป้จัจััยการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิมีองค์ปร์ะกอบ 4 ด้าน ได้แก� ด้านพ่�นที� ด้านการ์บริ์หาร์

จััดการ์ ด้านกิจักร์ร์ม กร์ะบวินการ์ และด้านการ์มีส�วินร์�วิม ป้จัจััยองค์ปร์ะกอบของอุตสาหกร์ร์มการ์ท�อง

เที�ยวิที� (อุบลวิร์ร์ณ ปร์ะดับสุข, 2545) ได้กล�าวิวิ�า ค่อ แหล�งท�องเที�ยวิต้องมีสิ�งด้งด้ดใจัทางการ์ท�องเที�ยวิ 

(ทรั์พยากร์หร่์อสินมร์ดกทางการ์ท�องเที�ยวิ) การ์คมนาคมขนส�ง ที�พักแร์ม ร้์านอาหาร์ บริ์การ์นำาเที�ยวิ ร้์าน

ขายของที�ร์ะล้กและสินค้าพ่�นเม่อง ควิามปลอดภัยของนักท�องเที�ยวิ การ์อำานวิยควิามสะดวิกในแหล�งท�อง

เที�ยวิ และการ์โฆ่ษณาปร์ะชาสัมพันธ์ และศักยภาพของแหล�งท�องเที�ยวิที� (บุญเลิศ จิัตตั�งวัิฒินา และศิริ์มา 

พิมแสนนิล, 2548) ได้กล�าวิถ้ง แหล�งท�องเที�ยวิต้องมีควิามพร้์อมในด้านคุณลักษณะหร่์อคุณสมบัติของแหล�ง

หร่์อทรั์พยากร์ท�องเที�ยวิในการ์ให้บริ์การ์ด้านการ์ท�องเที�ยวิแก�ผ้้มาเยี�ยมเย่อนซ้ี�งมีควิามแตกต�างกันตาม

ปร์ะเภทแหล�งหร่์อทรั์พยากร์การ์ท�องเที�ยวินั�นๆ ซ้ี�งผ้้วิิจััยเห็นวิ�า ชุมชนตำาบลลำาไพล มีควิามพร้์อมด้านแหล�ง

ท�องเที�ยวิ สถานที� ควิามสวิยงาม ควิามเป็นธร์ร์มชาติ วัิฒินธร์ร์มที�เป็นเอกลักษณ์ พร้์อมเป็นแก�การ์พัฒินา

เป็นแหล�งท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์และวัิฒินธร์ร์มที�สำาคัญแห�งหน้�งต�อไป แต�ยังขาดควิามร์�วิมม่อ การ์จััดการ์

ร์ะบบ และการ์มีส�วินร์�วิมในการ์จััดกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิที�เหมาะสมภายในชุมชน สอดคล้องกับการ์ศ้กษา

ของ (ณัฐวุิฒิิ โร์จันทัต, 2551) ได้ทำาการ์วิิจััยเร่์�อง การ์วิางแผนพัฒินาการ์ท�องเที�ยวิเชิงนิเวิศในเขตเกาะเม่อง

พร์ะนคร์ศรี์อยุธยาและบริ์เวิณร์อบนอกเกาะเม่องจัังหวัิดพร์ะนคร์ศรี์อยุธยา ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�าง

มีควิามเห็นตร์งกันวิ�าจัังหวัิดพร์ะนคร์ศรี์อยุธยาจัังหวัิดที�มีแหล�งท�องเที�ยวิทางศิลปวัิฒินธร์ร์มพร้์อมแก�การ์

พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิที�สำาคัญทางปร์ะวัิติศาสตร์์ได้รั์บการ์ยกย�องเป็นมร์ดกโลกทางวัิฒินธร์ร์ม แต�ยังขาดการ์

บริ์หาร์จััดการ์ด้านการ์ท�องเที�ยวิที�มีปร์ะสิทธิภาพ ซ้ี�งเป็นสิ�งที�ต้องพัฒินาต�อไป

ในส�วินของการ์วิางแผนเส้นทางการ์ท�องเที�ยวินั�น จัะต้องมีการ์คำาน้งถ้งวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์พัฒินา 

และวัิตถุปร์ะสงค์นั�นจัะต้องมีควิามสอดคล้องและเกิดปร์ะโยชน์ร์�วิมกันแก�ทุกฝ่่ายดังนั�นในการ์พัฒินาแหล�ง

ท�องเที�ยวิของชุมชนจัะต้องมีการ์คำาน้งถ้งผ้้เกี�ยวิข้องทุกฝ่่าย ซ้ี�งได้แก� นักท�องเที�ยวิ ปร์ะชากร์ในชุมชน ผ้้รั์บผิด

ชอบและดำาเนินการ์พัฒินาโดยการ์วิางแผนการ์ท�องเที�ยวินั�นเป็นการ์คาดหวัิงของผลสำาเร็์จัของการ์วิางแผน

เพ่�อพัฒินาการ์ท�องเที�ยวิ และเกิดปร์ะโยชน์ส้งสุดจัำาเป็นต้องมีการ์วิางแผนเช�นเดียวิกัน โดยมีกร์ะบวินการ์

วิางแผนไม�แตกต�างจัากการ์พัฒินาด้านอ่�น ๆ โดยมีควิาม เฉิพาะในการ์มุ�งเน้นการ์พัฒินาในสาขาที�

เกี�ยวิข้อง และมีวัิตถุปร์ะสงค์หลักเพ่�อการ์พัฒินาด้านการ์ ท�องเที�ยวิเป็นสำาคัญแต�ทั�งนี� ต้องคำาน้งถ้งผลก

ร์ะทบทั�งด้านบวิกและด้านลบ ตลอดจันควิาม กลมกล่นกับการ์พัฒินาด้านอ่�น ๆ ควิบค้�ไปด้วิย ซ้ี�งในชุมชน

ตำาบลลำาไพลนั�น ยังไม�มีการ์วิางแผนการ์ท�องเที�ยวิที�เป็นลักษณะของการ์มีส�วินร์�วิมอย�างชัดเจัน ยังเป็นการ์
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จััดการ์ท�องเที�ยวิแบบผ้้ปร์ะกอบการ์ร์ายเดี�ยวิ เช�น การ์ทำารี์สอร์์ท การ์ทำาสวินผักไฮโดร์โปร์นิกส์ การ์จัักสาน 

และผลิตภัณฑ์ิในชุมชน จ้ังควิร์มีการ์จััดร์ะบบการ์จััดการ์ที�สอดคล้องเพ่�อเตรี์ยมพัฒินาไปส้�การ์พัฒินาเป็น

แหล�งท�องเที�ยวิต�อไปในอนาคต ทั�งนี� ในการ์กำาหนดแนวิทางการ์พัฒินาจัะต้องมีการ์พิจัาร์ณา และตร์วิจัสอบ

ป้จัจััยสำาคัญต�าง ๆ ดังต�อไปนี� ค่อ จัะดำาเนินการ์พัฒินาอะไร์ การ์บ�งชี�ป้ญหาของการ์พัฒินาแหล�งท�องเที�ยวิ 

จัะดำาเนินการ์พัฒินาอย�างไร์ การ์จััดลำาดับควิามสำาคัญ และขั�นตอนในการ์พัฒินา งบปร์ะมาณในการ์พัฒินา 

สอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ (นิสารั์ตน์ จุัลวิงศ์, 2553) พบวิ�า วิิสาหกิจัชุมชนท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์ล�องเร่์อชม

สวินเลียบคลองมหาสวัิสดิ�มีกร์ะบวินการ์จััดการ์ท�องเที�ยวิโดยชุมชน 4 กร์ะบวินการ์ ได้แก� การ์วิางแผน การ์

จััดสายงาน การ์ดำาเนินงาน โดยมีองค์ปร์ะกอบที�เอ่�อต�อการ์ท�องเที�ยวิโดยชุมชน 5 ปร์ะการ์ ได้แก� ทุนทาง

บุคคล ทุนทางสังคม ทุนทางทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติ ทุนทางวัิฒินธร์ร์ม และทุนภายนอก จัากการ์ศ้กษาสรุ์ปได้

วิ�า การ์จััดการ์ท�องเที�ยวิโดยชุมชนแห�งนี�มาจัากการ์มีส�วินร์�วิมของชุมชน การ์มีผ้้นำาที�เข้มแข็ง เสียสละ และมี

วิิสัยทัศน์ ควิามร้้์ส้กเป็นเจ้ัาของร์�วิมกันของคนในชุมชน และการ์แบ�งผลปร์ะโยชน์อย�างเป็นธร์ร์ม เพ่�อนำาไปส้�

การ์จััดการ์การ์ท�องเที�ยวิอย�างยั�งย่นของชุมชนต�อไป

ข�อเสนำอแนำะก�รนำำ�ผู้ลก�รวิิจััยไปใชุ�ประโยชุน์ำและก�รทำ�วิิจััยในำคำรั�งต่อไป

1) ควิร์จััดร์ะบบการ์บริ์หาร์จััดการ์ของชุมชนตำาบลลำาไพล และปร์ะเมินผลการ์ศ้กษา

2) ควิร์ศ้กษาร้์ปแบบและแนวิทางในการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิของชุมชนตำาบลลำาไพล

3) ควิร์ศ้กษาควิามคิดเห็นการ์ท�องเที�ยวิเชิงเกษตร์กร์ร์มและวัิฒินธร์ร์มของนักท�องเที�ยวิในเขต

ชนบทเพ่�อศ้กษาแนวิโน้มของนักท�องเที�ยวิที�จัะเข้ามาเที�ยวิชม/พักผ�อนในชุมชนตำาบลลำาไพลหร่์อขยายผลไป

ยังชุมชนอ่�น ๆ

4) ควิร์ศ้กษาควิามพ้งพอใจัของนักท�องเที�ยวิที�เข้ามาท�องเที�ยวิในชุมชนตำาบลลำาไพล อำาเภอเทพา 

จัังหวัิดสงขลา
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บัทคัำดย่อ

เกมเป็นส่�อการ์เรี์ยนการ์สอนที�ได้รั์บควิามนิยมในป้จัจุับัน เน่�องจัากเป็นกร์ะบวินการ์เรี์ยนร้้์ที�สร้์าง

ให้ผ้้เรี์ยนสนุก มีส�วินร์�วิม และกร์ะตุ้นควิามสนใจัได้เป็นอย�างดี จ้ังได้มีการ์นำาการ์เล�นเกมมาใช้ร์�วิมกับการ์

เรี์ยนการ์สอนในหลากหลายสาขา ซ้ี�งสาขาด้านอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิเป็นสาขาหน้�งที�สามาร์ถนำาเกม

มาใช้เป็นส่�อในการ์เสริ์มสร้์างทักษะต�าง ๆ ให้ผ้้เรี์ยนได้ โดยเฉิพาะทักษะทางควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ ซ้ี�งเป็น

ทักษะพ่�นฐานที�มีควิามสำาคัญสำาหรั์บการ์เป็นนวัิตกร์ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิ การ์ออกแบบเกมในลักษณะที�มี

ควิามยด่หยุ�น ด้วิยการ์ใช้วิิธีการ์เล�นเกมในร้์ปแบบต�าง ๆ เช�น ภาพบอร์์ดเกม เกมไพ� เกมทอยล้กเต๋า และ

อุปกร์ณ์ต�าง ๆ มาใช้ร์�วิมกันในการ์เล�นเกมในลักษณะของเกมย�อยเพ่�อเสริ์มสร้์างทักษะพ่�นฐานในแต�ละ

ด้านให้กับผ้้เรี์ยน นอกจัากจัะทำาให้ส่�อการ์สอนมีควิามหลากหลาย สร้์างควิามท้าทายให้กับผ้้เรี์ยนแล้วิ ยัง

ช�วิยทำาให้ผ้้สอนสามาร์ถสอดแทร์กโจัทย์หร่์อสถานการ์ณ์ต�าง ๆ ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิให้ผ้้เรี์ยนได้ร์�วิม

สังเกต ตั�งคำาถาม และเสนอแนวิคิด ซ้ี�งเป็นจุัดเริ์�มต้นที�สำาคัญต�อการ์เรี์ยนร้้์เพ่�อเสริ์มสร้์างทักษะการ์เป็นนวัิต

กร์ทางการ์ท�องเที�ยวิที�ดีได้ ดังนั�น การ์ใช้เกมเป็นส่�อการ์เรี์ยนการ์สอน จ้ังเป็นอีกทางเล่อกหน้�งที�น�าสนใจั

สำาหรั์บผ้้สอนในการ์นำาไปใช้ควิบค้�ไปกับการ์เรี์ยนร้้์เน่�อหาร์ายวิิชาและการ์ฝึ่กปฏิบัติทักษะเฉิพาะของบุคลกร์ 

ด้านการ์ท�องเที�ยวิ

คำำ�สำ�คัำญ: ทักษะนวัิตกร์, เกม, นวัิตกร์ทางการ์ท�องเที�ยวิ

Abstract 

Games are popular learning tools today. As games are fun learning tools that 

make learners stay engaged and can be used in many subjects to meet objectives.  

Therefore, games have been used as a medium to enhance students’ skill in many fields  

including tourism industry, especially for creativity. Creativity is an important skill for innovator.  

Designing game in a flexible manner by using different methods of playing; board games, 

cards, dices and other tools can enhance players’ skill in various areas. Teacher can also 

put-up tourism situations using these tools for students to observe, learn, and share. This 

is an important starting point to be a tourism innovator. Therefore, using game is another 

interesting option for teachers to develop students’ innovator skills.

Keywords: Innovator Skills, Games, Tourism Innovators
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บัทนำำ� 

การ์ท�องเที�ยวิเป็นแร์งขับเคล่�อนที�สำาคัญต�อเศร์ษฐกิจัของโลก อีกทั�งยังเป็นส�วินสำาคัญสำาหรั์บการ์

พัฒินาเศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์ (Creative economy) ซ้ี�งเป็นแนวิคิดของร์ะบบเศร์ษฐกิจัใหม�ที�เข้ามาแทนที�

ร์ะบบเศร์ษฐกิจัที�เน้นการ์ผลิต (Manufacturing) และใช้ทรั์พยากร์อันปร์ะกอบด้วิยแร์งงานและทุนร้์ปแบบ

เก�า (TCDC, 2018) กล�าวิได้วิ�า เศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์เป็นร์ะบบเศร์ษฐกิจัที�ขับเคล่�อนด้วิยการ์ใช้ควิามคิด 

การ์สร้์างสร์ร์ค์  และการ์จิันตนาการ์ของป้จัเจักบุคคลในการ์สร้์างม้ลค�าเพิ�มทางเศร์ษฐกิจั โดยผลิตภัณฑ์ิ

และบริ์การ์ของเศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์อาจัเป็นการ์นำาพ่�นฐานทางสังคมและบริ์บททางวัิฒินธร์ร์มของแต�ละ

บุคคลมากลั�นกร์องและผสมผสานกับเคร่์�องม่อต�าง ๆ หร่์อเทคโนโลยีสมัยใหม� จันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ิใหม�

และมีลักษณะเฉิพาะตัวิ ตัวิอย�างเช�น ผลิตภัณฑ์ิลายมร์ดกโลกบ้านเชียง ผลิตภัณฑ์ิจัากผ้าทอไทล่�อ หร่์อ

แม้กร์ะทั�งละคร์ชุดแดจัังก้มจัากสาธาร์ณรั์ฐเกาหลี ซ้ี�งในป้จัจุับัน เศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์ได้สร้์างม้ลค�าให้กับ

เศร์ษฐกิจัในหลายปร์ะเทศทั�วิโลก และหลายรั์ฐบาลได้มีการ์ผลักดันนโยบายเศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์อย�างต�อ

เน่�อง ร์วิมทั�งปร์ะเทศไทย ศ้นย์ควิามร้้์ด้านการ์ออกแบบและควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ (Thailand Creative and 

Design Center: TCDC) ร์�วิมกับสำานักงานคณะกร์ร์มการ์พัฒินาการ์เศร์ษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ ได้ผลักดัน

แนวิคิดดังกล�าวิและทำาให้แนวิคิดเศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์ได้ถ้กบร์ร์จุัไว้ิในแผนพัฒินาเศร์ษฐกิจัและสังคมแห�ง

ชาติ ฉิบับที� 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยรั์ฐบาลไทยได้ให้ควิามสำาคัญกับการ์พัฒินาเศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์

มาจันถ้งป้จัจุับัน โดยเฉิพาะแนวิคิดปร์ะเทศไทย 4.0 ซ้ี�งได้สร้์างเคร่์�องยนต์ขับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัใหม� (New 

Engine of Growth) และยกร์ะดับอุตสาหกร์ร์มสร้์างสร์ร์ค์ วัิฒินธร์ร์ม และบริ์การ์ที�มีม้ลค�าส้ง (Creative,  

Culture and High Value Services) ส้�การ์เป็นกลุ�มอุตสาหกร์ร์มเป้าหมายใหม� (New S-Curve) จัะเห็นได้

วิ�าเศร์ษฐกิจัสร้์างสร์ร์ค์นั�น เป็นแนวิคิดทางเศร์ษฐกิจัร้์ปแบบใหม� สร้์างม้ลค�าให้กับเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศ นับ

วิ�าเป็นนวัิตกร์ร์มใหม�ที�ได้เปลี�ยนแปลงร้์ปแบบของร์ะบบเศร์ษฐกิจัต�าง ๆ ทั�วิโลก  

รั์ฐบาลไทยเห็นคุณค�าและควิามสำาคัญของนวัิตกร์ร์มต�อผลปร์ะโยชน์ของชาติในอนาคต จ้ังได้

ทำาการ์ผนวิกแนวิคิดด้านนวัิตกร์ร์มเข้ากับยุทธศาสตร์์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายปร์ะเทศไทย 

4.0 และแผนพัฒินาเศร์ษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ ฉิบับที� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่�อให้ปร์ะเทศไทยสามาร์ถ

สร้์างนวัิตกร์ร์มอันนำาไปส้�ควิามเปลี�ยนแปลงในการ์ขับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัและสังคมได้ ร์วิมถ้งบร์ร์ลุวิิสัยทัศน์

ในการ์เป็นปร์ะเทศที�มีควิามมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น และเป็นปร์ะเทศพัฒินาแล้วิ นอกจัากนี� รั์ฐบาลยังได้ก�อตั�ง

สำานักงานนวัิตกร์ร์มแห�งชาติ (องค์การ์มหาชน) ในกำากับด้แลของกร์ะทร์วิงการ์อุดมศ้กษา วิิทยาศาสตร์์ 

วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม เพ่�อส�งเสริ์มและสนับสนุนการ์วิิจััยและการ์สร้์างสร์ร์ค์นวัิตกร์ร์ม อันนำาไปส้�การ์พัฒินา

ปร์ะเทศให้เท�าทันกับการ์เปลี�ยนแปลงของโลก 

อีกทั�งสถานการ์ณ์โลกในป้จัจุับันที�มีการ์ร์ะบาดของโร์คติดเช่�อโคโร์นาสายพันธ์ุใหม� (COVID – 19) 

ซ้ี�งกร์ะทบต�อเศร์ษฐกิจั โดยเฉิพาะอย�างยิ�งกร์ะทบต�ออุตสาหกร์ร์มท�องเที�ยวิที�ต้องเผชิญกับควิามไม�แน�นอน 

ร์วิมทั�งควิามท้าทายในการ์ปรั์บตัวิให้เท�าทันกับโลกที�เปลี�ยนแปลงไปและยังไม�สามาร์ถคาดการ์ณ์ได้ ทักษะ

และควิามร้้์ดั�งเดิมไม�เพียงพอที�จัะทำาให้เยาวิชนรุ์�นใหม�สามาร์ถขับเคล่�อนปร์ะเทศในอนาคตได้ ซ้ี�งร์วิมถ้งการ์

จััดการ์เรี์ยนการ์สอนสำาหรั์บนักศ้กษาในร์ะดับอุดมศ้กษาที�จัะต้องเสริ์มทักษะใหม�ๆเหล�านี�ให้กับผ้้เรี์ยน
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การ์สร้์างนวัิตกร์ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิ สามาร์ถใช้เคร่์�องม่อการ์สอนได้หลายวิิธี ซ้ี�งเคร่์�องม่อหน้�งที�

น�าสนใจัค่อการ์ใช้เกมเป็นส่�อการ์สอนเพ่�อสร้์างทักษะที�สำาคัญต�อการ์เป็นนวัิตกร์ เน่�องจัากเกมเป็นการ์เรี์ยนร้้์

ที�สนุก สมจัริ์ง สามาร์ถสร้์างการ์มีส�วินร์�วิมในเรี์ยนร้้์ การ์ร์�วิมออกแบบ เสริ์มควิามเข้าใจัในสถานการ์ณ์ และ

เข้าถ้งวัิตถุปร์ะสงค์ของหัวิข้อต�าง ๆ ได้ในเชิงปร์ะจัักษ์

ก�รท่องเท่�ยวิกำ�ลังเปล่�ยนำแปลงไป

ข้อม้ลจัากเว็ิบ statista.com ชี�ให้เห็นวิ�าการ์ท�องเที�ยวิยังเป็นอุตสาหกร์ร์มที�สำาคัญของโลก 

โดยในปี 2019 ก�อนสถานการ์ณ์แพร์�ร์ะบาดของโควิิด-19 ร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิทั�งทางตร์งและทางอ้อม

คิดเป็นร้์อยละ 10.4 ของ GDP โลก แต�เน่�องจัากสถานการ์โควิิด 19 ส�งผลกร์ะทบโดยตร์งต�ออุตสาหกร์ร์ม

การ์ท�องเที�ยวิของโลกทำาให้ GDP ลดไปมากกวิ�า 4 ล้านล้านเหรี์ยญสหรั์ฐ (UNWTO) 

สำาหรั์บการ์ท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยได้รั์บผลกร์ะทบอย�างหนักเช�นเดียวิกัน แต� การ์ท�องเที�ยวิแห�ง

ปร์ะเทศไทยคาดการ์ณ์ไว้ิวิ�าหลังจัากสถานการ์ณ์โควิิด-19 คลี�คลายลง การ์ท�องเที�ยวิยังจัะต้องกลับมามี

บทบาทที�สำาคัญแน�นอน โดยผ้้วิ�าการ์ท�องเที�ยวิแห�งปร์ะเทศไทยได้กล�าวิไว้ิวิ�าหลังจัากโร์คร์ะบาดโควิิด 19 

พฤติกร์ร์มของนักท�องเที�ยวิจัะเปลี�ยนแปลงไป และวิิธีการ์ให้บริ์การ์หร่์อการ์รั์บม่อนักท�องเที�ยวิแบบเดิมจัะ

ไม�เหมาะสม โดยการ์ท�องเที�ยวิแห�งปร์ะเทศไทยเสนอแผนฟีีนิกซ์ีเป็นแนวิทางการ์ฟืี�นฟ้ีอุตสาหกร์ร์มไทย ซ้ี�ง

คร์อบคลุมร์ะยะเวิลา 2 ปี ค่อปี 2564-2565 แผนนี�จัะเป็นแผนพลิกฟืี�นการ์ท�องเที�ยวิไทยอย�างสร้์างสร์ร์ค์ 

โดยการ์ปรั์บภาพลักษณ์ของการ์ท�องเที�ยวิของปร์ะเทศไทยจัาก Mass Tourism เป็นการ์ท�องเที�ยวิที�แตก

ต�างและมีควิามรั์บผิดชอบ (“ท�องเที�ยวิจัะไม�เหม่อนเดิมอีกต�อไป” คุยเร่์�องเที�ยวิไทยในโลกหลังโควิิดกับ ผ้้วิ�า 

ททท. | workpointTODAY”, 2022) 

นอกจัากนี�เทร์นด์ของโลกจัะส�งผลต�อการ์ท�องเที�ยวิ ไม�วิ�าจัะเป็นการ์นำาเทคโนโลยีมาใช้มากข้�นใน

ทุกอุตสาหกร์ร์มท�องเที�ยวิ เช�นการ์นำาหุ�นยนต์มาใช้ต้อนรั์บนักท�องเที�ยวิในโร์งแร์มและร้์านอาหาร์ การ์ใช้จั�าย

ผ�านช�องทางที�ไม�มีการ์สัมผัส การ์โต้ตอบแก้ป้ญหาและให้คำาแนะนำากับนักท�องเที�ยวิผ�านทางแชทบอท การ์

ใช้ IoT Internet of Things การ์ใช้ recognition technology ในการ์เข้าพักและทำากิจักร์ร์มต�างๆ มีการ์

ท�องเที�ยวิแบบเสม่อนจัริ์ง (virtual reality) มีการ์นำาเทคโนโลยี augmented reality มาใช้ในการ์ส่�อควิาม

หมาย และเริ์�มเข้าส้�โลกเสม่อนจัริ์ง (metaverse) นอกจัากนี�ยังมีการ์เป่ดตลาดให้กับนักท�องเที�ยวิกลุ�มใหม� 

หร่์อการ์เปลี�ยนแปลงสัดส�วินปร์ะชากร์ของโลกที�จัะจัำานวินของ silver hair มากข้�น การ์สนใจัเร่์�องสุขภาพ

และควิามสะอาด การ์ใส�ใจัสภาพแวิดล้อมและควิามยั�งย่น การ์ทำางานในร้์ปแบบนอกสถานที�มากข้�น ทำาให้

การ์เพิ�มม้ลค�าให้กับการ์ท�องเที�ยวิต้องมีการ์ปรั์บร้์ปแบบการ์บร์ิการ์ การ์ดำาเนินธุร์กิจัในร้์ปแบบใหม�ที�ตอบ

สนองกับควิามต้องการ์ของการ์ท�องเที�ยวิที�เปลี�ยนแปลงไป
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นำวัิตกรรมและนำวัิตกร

นวัิตกร์ร์ม มีร์ากศัพท์มาจัากคำาวิ�า innovare ในภาษาลาติน ซ้ี�งหมายถ้งการ์กร์ะทำาที�เป็นการ์สร้์าง

สิ�งใหม� ๆ (the act of innovating) หร่์อการ์ริ์เริ์�มสิ�งใหม� ไม�วิ�าจัะเป็นในบริ์บทของปร์ะเพณีหร่์อวัิฒินธร์ร์ม 

โดยนวัิตกร์ร์มมีการ์กำาหนดในเชิงนิยามที�แตกต�างกันออกไปข้�นอย้�กับควิามสนใจัของผ้้นิยาม (Pikkemaat 

et al., 2019) Crossan and Apaydin (2010) ได้กำาหนดนิยามของนวัิตกร์ร์มไว้ิวิ�า “การ์ผลิตหร่์อการ์

ปร์ะยุกต์ใช้เพ่�อนำาปร์ะโยชน์จัากสิ�งที�มีม้ลค�าในแวิดวิงเศร์ษฐกิจัและสังคม การ์สร้์างและการ์ขยายผลิตภัณฑ์ิ 

บริ์การ์และตลาด การ์พัฒินาวิิธีการ์ใหม�ในการ์ผลิต ร์วิมถ้งการ์จััดตั�งร์ะบบการ์จััดการ์ร้์ปแบบใหม� นวัิตกร์ร์ม

สามาร์ถเป็นได้ทั�งในร้์ปแบบของกร์ะบวินการ์และผลิตภัณฑ์ิ” โดยนิยามของนวัิตกร์ร์มยังได้ถ้กร์ะบุไว้ิใน the 

Oslo Manual (2005) ขององค์การ์เพ่�อควิามร์�วิมม่อและการ์พัฒินาทางเศร์ษฐกิจั (Organization for Eco-

nomic Co-operation and Development: OECD) ไว้ิวิ�า “นวัิตกร์ร์มค่อการ์ใช้งานผลิตภัณฑ์ิใหม�หร่์อ

ผลิตภัณฑ์ิที�ได้ปรั์บปรุ์งอย�างมีนัยสำาคัญ ทั�งผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ หร่์อกร์ะบวินการ์วิิธีการ์ทางการ์ตลาด

ใหม�หร่์อวิิธีการ์ขององค์กร์ใหม�ในการ์ดำาเนินธุร์กิจัหร่์อภายในองค์กร์” นอกจัากนี� องค์การ์นวัิตกร์ร์มแห�งชาติ 

ได้อธิบายเพิ�มเติมเกี�ยวิกับนวัิตกร์ร์มไว้ิในค้�ม่อของหลักส้ตร์ STEAM4INNOVATOR (2015) ไว้ิวิ�า เป็นสิ�งที�ถ้ก

ปร์ะดิษฐ์ขี�นมาใหม�หร่์อปรั์บปรุ์งให้ดีขี�นจัากเดิม โดยการ์ใช้ควิามร้้์ ควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ และปร์ะสบการ์ณ์

ทางเทคโนโลยี มาพัฒินาและผลิตสิ�งใหม� ๆ ไม�วิ�าจัะเป็นผลิตภัณฑ์ิ บริ์การ์ หร่์อกร์ะบวินการ์ และเป็นสิ�งที�

มีคุณค�าต�อเศร์ษฐกิจัและสังคม เม่�อนำานวัิตกร์ร์มมาใช้จัะช�วิยให้การ์ทำางานต�าง ๆ ให้มีปร์ะสิทธิภาพและ

ปร์ะสิทธิผลส้งกวิ�าเดิม ถ้งแม้วิ�านวัิตกร์ร์ม (Innovation) นั�นอาจัมีคล้ายคล้งกับคำาวิ�า สิ�งปร์ะดิษฐ์ (Inven-

tion) แต�ในควิามเป็นจัริ์งยังมีควิามแตกต�างอย้�มาก เน่�องจัากนวัิตกร์ร์มต้องเป็นสิ�งที�สามาร์ถสร้์างปร์ะโยชน์

หร่์อคุณค�าให้แก�ผ้้บริ์โภค และสามาร์ถขายได้จัริ์งในตลาด ส�วินสิ�งปร์ะดิษฐ์นั�นอาจัจัะเป็นสิ�งที�แปลกใหม�

ด้วิยเทคโนโลยี แต�เป็นสิ�งที�ยังไม�ถ้กใช้จัริ์ง หร่์อยังเป็นสิ�งที�ขายไม�ได้ กล�าวิโดยสรุ์ปค่อ นวัิตกร์ร์ม (Innova-

tion) หมายถ้งการ์สร้์างสร์ร์ค์หร่์อปร์ะยุกต์ใช้สิ�งใหม� ๆ ไม�วิ�าจัะเป็นสินค้า บริ์การ์ หร่์อร์ะบบการ์จััดการ์ ซ้ี�ง

เป็นสิ�งที�มีคุณค�าต�อเศร์ษฐกิจัและสังคม อันนำาไปส้�การ์เปลี�ยนแปลงใช้ชีวิิตและทำางานที�มีปร์ะสิทธิภาพและ

ปร์ะสิทธิผลมากข้�น

ส�วินนวัิตกร์ (Innovator) หมายถ้ง ผ้้ปรั์บปรุ์งหร่์อผ้้ริ์เริ์�มสิ�งใหม� ๆ หร่์อก็ค่อผ้้สร้์างนวัิตกร์ร์มนั�นเอง

คุำณสมบััติของนำวัิตกร

Jeffrey H. Dyer et al. (2011) กล�าวิถ้งคุณสมบัติของนวัิตกร์ไว้ิ 5 ปร์ะการ์ไว้ิในหนังส่อ The In-

novator’s DNA ซ้ี�งปร์ะกอบไปด้วิย

1) การ์เช่�อมโยง (associating) หร่์อควิามสามาร์ถในการ์เช่�อมโยงคำาถาม ป้ญหา หร่์อควิามคิดที�ไม�

เกี�ยวิข้องกันนั�นถ่อเป็นหัวิใจัสำาคัญของนวัิตกร์ การ์เช่�อมโยงข้อม้ลใหม� ๆ ย�อมส�งผลให้เกิดควิามคิดใหม� ๆ 

ซ้ี�งการ์เช่�อมโยงเป็นสิ�งที�สามาร์ถพัฒินาได้โดยใช้ทักษะในการ์ค้นคว้ิาสิ�งใหม� นวัิตกร์จัะสร้์างควิามสามาร์ถใน

การ์สร้์างควิามคิดที�จััดเรี์ยงกันในร้์ปแบบใหม� ยิ�งนวัิตกร์พยายามที�จัะเข้าใจัและเก็บเกี�ยวิควิามร้้์ใหม� ๆ นั�น 

สมองของพวิกเขาจัะยิ�งสามาร์ถเช่�อมโยงควิามสัมพันธ์ได้ง�ายข้�นอย�างเป็นธร์ร์มชาติ

2) การ์ตั�งคำาถาม (questioning) Peter Drucker ได้อธิบายเกี�ยวิกับคำาถามที�ท้าทายไว้ิวิ�า งานที�

สำาคัญและยากค่อไม�ใช�การ์หาคำาตอบที�ถ้กต้อง แต�เป็นการ์ค้นหาคำาถามที�ถ้กต้อง 
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3) การ์สังเกต (observing) Discovery-driven Executives จัะมีแนวิคิดทางธุร์กิจัที�แตกต�างออก

ไปโดยการ์สังเกตปร์ากฏการ์ณ์ที�พบบ�อย โดยเฉิพาะอย�างยิ�งพฤติกร์ร์มของล้กค้า ซ้ี�งพวิกเขาจัะพยายาม

ทำาตัวิเหม่อนนักมานุษยวิิทยาและนักสังคมวิิทยา นวัิตกร์จัะคอยด้ร์ายละเอียดพฤติกร์ร์มเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน

กิจักร์ร์มของล้กค้าซัีพพลายเออร์์อย�างร์ะมัดร์ะวัิง ตั�งใจั และต�อเน่�อง ร์วิมถ้งพฤติกร์ร์มของบริ์ษัทอ่�น ๆ เพ่�อ

รั์บข้อม้ลเชิงล้กเกี�ยวิกับวิิธีการ์ใหม�ในการ์ทำาสิ�งต�าง ๆ

4) การ์ทดลอง (experimenting) เม่�อน้กถ้งการ์ทดลอง คนส�วินใหญ�มักจัะน้กถ้งนักวิิทยาศาสตร์์

หร่์อสีของนักปร์ะดิษฐ์อย�าง Thomas Edison เฉิกเช�นเดียวิกัน นวัิตกร์จัะลองใช้ควิามคิดใหม� ๆ โดยสร้์าง

ต้นแบบและริ์เริ์�มการ์นำาร์�อง

5) การ์มีเคร่์อข�าย (networking) การ์ทุ�มเทเวิลาและพลังงานในการ์ค้นหาและทดสอบควิามคิดผ�าน

เคร่์อข�ายบุคคลที�หลากหลาย ส�งผลให้นักนวัิตกร์มีมุมมองที�แตกต�างอย�างสิ�นเชิงจัากนักธุร์กิจัทั�วิไป ซ้ี�งมอง

วิ�าเคร่์อข�ายช�วิยในการ์เข้าถ้งทรั์พยากร์หร่์อสนับสนุนเส้นทางหน้าที�การ์งาน ในทางตร์งกันข้าม นวัิตกร์จัะ

มองวิ�าเคร่์อข�ายค่อโอกาสในการ์พบปะบุคคลจัำานวินมากและมีควิามคิดที�หลากหลาย เพ่�อเป็นการ์เพิ�มพ้น

ควิามร้้์ แนวิคิด และแนวิคิดที�แตกต�างออกไป

Bart Clarysse and Dr. Jana Thiel (2019) จัากสถาบันเทคโนโลยีสวิิส ซ้ีริ์ค ได้แยกปร์ะเภทของ

นวัิตกร์ออกเป็นสามปร์ะเภท ได้แก�

1) นวัิตกร์วิิเคร์าะห์ (Analytical innovator) จัะมุ�งเน้นไปที�การ์พัฒินาธุร์กิจั โดยใช้วิิธีการ์ที�ผ้้

บริ์หาร์และนักเรี์ยนธุร์กิจัคุ้นเคย นวัิตกร์จัะวิิเคร์าะห์แนวิโน้มของตลาดเพ่�อร์ะบุควิามต้องการ์ของล้กค้า

และสร้์างข้อเสนอการ์ลงทุนซ้ี�งมีจุัดมุ�งหมายเพ่�อให้บร์ร์ลุจุัดคุ้มทุนโดยทั�วิไปภายในไม�กี�ปี วิิธีการ์วิิเคร์าะห์

ของพวิกเขานั�นต้องการ์ข้อม้ลสนับสนุน ซ้ี�งข้อม้ลนี�มักถ้กด้งมาจัากโคร์งการ์ที�คล้ายกันในอุตสาหกร์ร์มหร่์อ

ภ้มิภาคต�าง ๆ ทั�วิโลก ดังนั�นโคร์งการ์นวัิตกร์ร์มที�เกิดข้�นอาจัไม�เป็นที�ร้้์จัักแก�บริ์ษัทหร่์ออุตสาหกร์ร์ม แต�ไม�

ก็ไม�เป็นโคร์งการ์ที�แปลกใหม�ของโลก วิิธีการ์นี�จัะนำาไปส้�การ์สร้์างองค์กร์ใหม�ที�ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัและยั�งย่น

ในเวิลาอันสั�น

2) นวัิตกร์ทดลอง (Experimental innovator) จัะเกิดข้�นในสภาพแวิดล้อมที�มีร์ะดับควิามไม�

แน�นอนส้งข้�น นวัิตกร์ทดลองจัะทำางานบนแนวิคิดที�ตลาดในอนาคตสามาร์ถคาดการ์ณ์ได้ แต�ยังไม�เป่ดใช้งาน

จัริ์ง ซ้ี�งพวิกเขาจัะริ์เริ์�มแนวิคิดส้�ตลาดโดยการ์ร์ะดมทุน ทดสอบ และปรั์บแต�งต้นแบบ ผ�านโคร์งการ์พิส้จัน์

แนวิคิดขนาดเล็ก ธุร์กิจัที�ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัมากกวิ�าสามถ้งเจ็ัดปีและสายผลิตภัณฑ์ิใหม�ที�สามาร์ถเกิดข้�นได้

3) นวัิตกร์วิิสัยทัศน์ (Visionary innovator) จัะขับเคล่�อนในปร์ะเด็นที�ได้แร์งบันดาลใจัจัากควิาม

ท้าทายที�ยิ�งใหญ� เช�น การ์จััดการ์กับการ์เปลี�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ นวัิตกร์วิิสัยทัศน์จัะมีควิามมั�นใจัและ

ทรั์พยากร์เพ่�อเอาชนะควิามไม�แน�นอนในร์ะดับส้งและเป็นตัวิแทนสำาหร์ับการ์เปลี�ยนแปลงทางเศร์ษฐกิจั

เทคโนโลยีและสังคม ตัวิอย�างเช�นเม่�อ Richard Branson เริ์�มโคร์งการ์อวิกาศในปี 2005 ซ้ี�งเป็นที�สงสัย

ของผ้้คนในขณะนั�นถ้งควิามเป็นไปได้ของโคร์งการ์ ในขณะที�ป้จัจุับัน ควิามคิดที�วิ�าในไม�กี�ปียานหาหนะที�

ลักษณะเช�นเดียกับยานอวิกาศจัะสามาร์ถพามนุษย์จัากเม่องหน้�งไปส้�อักเม่องหน้�งได้อย�างร์วิดเร็์วินั�นไม�เป็น

ที�น�าแปลกใจัอีกต�อไป
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จัากคุณสมบัติทั�งหลายเหล�านี�ทำาให้ผ้้เขียนสรุ์ปทักษะที�จัำาเป็นต�อการ์เป็นนวัิตกร์ไว้ิ 4 ด้าน ค่อ

1) ทักษะทางด้านการ์คิด การ์คิดนี�จัะเป็นเคร์่�องม่อช�วิยให้บุคคลสามาร์ถวิิเคร์าะห์โอกาสและ

ป้ญหาอย�างเป็นร์ะบบ สามาร์ถเช่�อมโยงควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างองค์ปร์ะกอบต�าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง ตลอดจันเป็น

เคร่์�องม่อที�จัะนำาไปส้�แนวิทางและควิามเป็นไปได้ในการ์แก้ไขป้ญหาอย�างสร้์างสร์ร์ค์ การ์คิดเป็นทักษะที�

สามาร์ถฝึ่กฝ่นได้ เช�น การ์คิดวิิเคร์าะห์ การ์คิดเช่�อมโยง การ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ 

2) ทักษะการ์สังเกต การ์ตั�งคำาถาม และการ์พยากร์ณ์ การ์สังเกตเป็นทักษะที�เกิดจัากควิามสนใจั 

ใส�ใจั และควิามอยากร้้์อยากเห็นในสิ�งต�าง ๆ โดยอาศัยปร์ะสาทสัมผัสทั�งหมดที�มี ได้แก� ตา ห้ จัม้ก ลิ�น และ

ผิวิกาย อย�างใดอย�างหน้�งหร่์อหลายอย�างร์�วิมกัน การ์สังเกตจัะมีจุัดปร์ะสงค์เพ่�อเข้าไปหาร์ายละเอียดของสิ�ง

ที�เข้าไปสัมผัสโดยไม�ใส�ควิามคิดเห็นของผ้้สังเกตเข้าไป

3) ทักษะและชุดควิามคิดสำาหรั์บการ์ทำางานสมัยใหม� ได้แก� การ์กล้าลองผิดลองถ้ก กล้าตัดสินใจั

ในสถานการ์ณ์จัริ์ง การ์ทดลอง การ์ลงม่อทำา ควิามมุ�งมั�นและสมำ�าเสมอในการ์ทำางาน ควิามร์อบคอบ ควิาม

สามาร์ถในการ์ตร์วิจัสอบและปร์ะเมินผลการ์ทำางาน

4) ทักษะการ์หาเคร่์อข�าย เน่�องจัากคนเพียงหน้�งคนไม�สามาร์ถมีควิามชำานาญและทรั์พยากร์ทุก

อย�างในการ์พัฒินานวัิตกร์ร์ม การ์ร้้์จัักหาควิามร์�วิมม่อ การ์ร้้์จัักหาทุนสำาหรั์บการ์ลงทุน การ์หาพันธมิตร์ใน

การ์ผลิตและการ์กร์ะจัาย จ้ังจัะทำาให้สามาร์ถพัฒินานวัิตกร์ร์มไปส้�ควิามสำาเร็์จัได้

ก�รเร่ยนำก�รท่องเท่�ยวิในำปัจัจุับัันำของไทย

เน่�องจัากการ์ท�องเที�ยวิเป็นหน้�งในตัวิขับเคล่�อนหลักของเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศทำาให้สถาบัน

อุดมศ้กษาต�าง ๆ พัฒินาหลักส้ตร์เพ่�อสนองควิามต้องการ์ของตลาด โดยสาขาที�มักพบ ค่อสาขาทางด้าน

การ์ท�องเที�ยวิและสาขาการ์โร์งแร์ม ซ้ี�งในสาขาการ์ท�องเที�ยวินักศ้กษาในร์ะดับอุดมศ้กษามักจัะได้เรี์ยนวิิชา

พ่�นฐานที�เกี�ยวิกับภาษาและการ์ส่�อสาร์ การ์ทำาควิามเข้าใจักับพฤติกร์ร์มนักท�องเที�ยวิ ภ้มิศาสตร์์การ์ท�อง

เที�ยวิ ทรั์พยากร์การ์ท�องเที�ยวิ มัคคุเทศก์และการ์นำาเที�ยวิ ร์วิมทั�งเรี์ยนและฝึ่กทักษะด้านการ์จััดการ์ ไม�วิ�า

จัะเป็นการ์จััดการ์ธุร์กิจัท�องเที�ยวิ ธุร์กิจัในแหล�งท�องเที�ยวิ ธุร์กิจันันทนาการ์ ธุร์กิจัไมซ์ี ธุร์กิจัเร่์อสำาร์าญ 

ธุร์กิจัการ์บิน ส�วินในสาขาการ์โร์งแร์มนักศ้กษาในร์ะดับอุดมศ้กษาจัะได้เรี์ยนวิิชาที�เกี�ยวิข้องกับแผนกต�าง 

ๆ ในโร์งแร์ม เช�นการ์ดำาเนินงานส�วินหน้า แผนกอาหาร์และเคร่์�องด่�ม แผนกครั์วิ แผนกจััดเลี�ยง แผนกแม�

บ้าน ร์วิมถ้งการ์ส่�อสาร์ที�ใช้ในงานโร์งแร์มและที�พัก การ์บริ์หาร์จััดการ์ การ์ตลาด บัญชี การ์จััดซ่ี�อ การ์ขาย 

นอกจัากนี�หลาย ๆ สถาบันจัะมีร์ายวิิชาเจัาะล้กเฉิพาะทาง และการ์วิิจััย

ลักษณะการ์เรี์ยนการ์สอนทางการ์ท�องเที�ยวิมักมีการ์บร์ร์ยายในห้องเรี์ยนควิบค้�ไปกับการ์ฝึ่กปฏิบัติ 

การ์ฝึ่กงาน หร่์อสหกิจัศ้กษาเพ่�อให้นักศ้กษาได้ฝึ่กทักษะที�จัำาเป็นสำาหรั์บการ์ทำางาน ในส�วินนี�เองที�นักศ้กษา

จัะได้เช่�อมโยงสิ�งที�เรี์ยนมาในห้องเรี์ยนเข้ากับการ์ทำางานจัริ์ง นอกจัากนี�สถาบันอุดมศ้กษายังจััดกิจักร์ร์ม

หลากหลายเพ่�อเสริ์มทักษะนอกเหน่อจัากร์ายวิิชาที�นักเรี์ยนได้เรี์ยน โดยสอดแทร์กทักษะนวัิตกร์เข้าไปกับ

บทเรี์ยนและกิจักร์ร์มเหล�านั�น ผ้้เขียนจ้ังนำาเสนอแนวิทางการ์นำาเกมมาเป็นส่�อในการ์เรี์ยนการ์สอนนักศ้กษา

ทางการ์ท�องเที�ยวิ 
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ก�รเร่ยนำร้�และฝึึกทักษะผู่้�นำเกม

การ์เรี์ยนร้้์ผ�านเกมเป็นส่�อการ์เรี์ยนการ์สอนได้รั์บควิามนิยมมากข้�น เน่�องจัากผ้้สอนสามาร์ถนำาองค์

ควิามร้้์ หร่์อปร์ะสบการ์ณ์ของตัวิผ้้สอนที�มีลักษณะเป็นนามธร์ร์ม มีควิามซัีบซ้ีอนขององค์ควิามร้้์ และในบาง

ครั์�งจัำาเป็นต้องมีปร์ะสบการ์ณ์ร์�วิมในการ์ทำาควิามเข้าใจั เข้าไปสอดแทร์กให้ผ้้เรี์ยนมีควิามร้้์ส้กสนุก สามาร์ถ

มีปร์ะสบการ์ณ์ร์�วิมและเข้าถ้งเน่�อหาที�ต้องการ์ส่�อได้ง�ายข้�นผ�านการ์เล�น อีกทั�งยังเป่ดโอกาสให้ผ้้เรี์ยนได้ร์�วิม

คิด ลองผิดลองถ้กจันเกิดกร์ะบวินการ์เรี์ยนร้้์ตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์ออกแบบเกมนั�นๆ ดังที�ผลการ์ศ้กษา

ของ Hamari et al. (2014) ได้พิส้จัน์ให้เห็นวิ�ากร์ะบวินการ์เกมมีปร์ะสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉิพาะ

ด้านการ์ศ้กษาที�มีควิามโดดเด�นที�สุด การ์ศ้กษาด้านการ์เรี์ยนร้้์แสดงให้เห็นวิ�าผลลัพธ์ของกร์ะบวินการ์เล�น

เกมก�อให้เกิดการ์เรี์ยนร้้์เป็นไปในเชิงบวิก โดยเพิ�มแร์งจ้ังใจัและควิามผ้กพันในการ์เรี์ยนร้้์ ตลอดจันควิาม

เพลิดเพลินในขณะที�ได้เรี์ยนร้้์ 

ทั�งนี� การ์ใช้เกมเพ่�อเป็นส่�อการ์เรี์ยนการ์สอนโดยทั�วิไปมักมีการ์นำามาใช้ในการ์จััดการ์เรี์ยนในร์ะดับ

ชั�นอนุบาลหร่์อปร์ะถมศ้กษา ที�ต้องสร้์างแร์งจ้ังใจัให้ผ้้เรี์ยนสนุกกับการ์เรี์ยนร้้์ และสามาร์ถเข้าถ้งองค์ควิาม

ร้้์ได้โดยง�าย ซ้ี�งสอดคล้องกับธร์ร์มชาติของผ้้เรี์ยนในวัิยเด็ก แต�ในป้จัจุับันพบวิ�า ได้มีควิามนิยมนำาเกมมาใช้

เป็นส่�อการ์เรี์ยนในร์ะดับอุดมศ้กษา หร่์อหร่์อการ์อบร์มพัฒินาทักษะการ์ทำางานในองค์กร์มากข้�น ดังจัะเห็น

ได้จัากการ์ส�งเสริ์มการ์ออกแบบเกมผ�านการ์อบร์ม การ์ปร์ะกวิดออกแบบเกม และ การ์ส�งเสริ์มการ์พัฒินา

ทักษะนวัิตกร์ผ�านเกม เช�น หลักส้ตร์ STEAM 4 INNOVATOR ของสำานักงานนวัิตกร์ร์มแห�งชาติ (สนช.) 

ซ้ี�งเป็นหลักส้ตร์การ์เรี์ยนร้้์ขั�นตอนการ์พัฒินานวัิตกร์ร์ม และการ์ร์�วิมออกแบบเกมการ์เรี์ยนร้้์ ในโคร์งการ์

ออกแบบห้องเรี์ยนนวัิตกร์ (Creative Design Innovator’ Classroom) และโคร์งการ์ STEAM4INNOVA-

TOR Playroom (สำานักงานนวัิตกร์ร์มแห�งชาติ, 2022) โดยมีโคร์งการ์ออกแบบห้องเรี์ยนนวัิตกร์ที�น�าสนใจั 

เช�น Chiang Rai Business Model Board Game ซ้ี�งพัฒินาโดยดร์.นิติศักดิ� เจัริ์ญร้์ป และดร์.วิรี์วิร์ร์ณ เจัริ์ญ

ร้์ป อาจัาร์ย์คณะซ่ี�อขายสินค้าที�จัำาลองมาจัากจัังหวัิดเชียงร์าย โดยสามาร์ถใช้เกมเป็นส่�อในการ์เช่�อมโยง

กับเน่�อหาในร์ายวิิชาบริ์หาร์ธุร์กิจัและศิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีร์าชมงคลล้านนา เชียงร์าย ซ้ี�งมี

วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ออกแบบเกมเพ่�อให้ผ้้เล�นเข้าใจัและเรี์ยนร้้์กร์ะบวินการ์วิิเคร์าะห์ธุร์กิจั (Business Mod-

el Canvas) ผ�านการ์ทางด้านธุร์กิจัที�มีควิามซัีบซ้ีอน เช�น วิิชาบัญชี วิิชาร์ะบบสาร์สนเทศเชิงกลยุทธ และ

วิิชาร์ะบบสนับสนุนการ์ตัดสินใจัและธุร์กิจัอัจัฉิริ์ยะ (Educa, 2022) ให้ผ้้เรี์ยนสามาร์ถเรี์ยนร้้์และเข้าใจัได้

ผ�านเกม

จัากจุัดเด�นของการ์นำาเกมมาใช้เป็นส่�อในการ์เรี์ยนการ์สอนดังที�กล�าวิไปข้างต้น ทำาให้การ์นำาเอาเกม

มาใช้เป็นส่�อการ์เรี์ยนการ์สอนในร์ะดับอุดมศ้กษาสำาหรั์บหลักส้ตร์ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิจ้ังมีควิามน�าสนใจั 

เน่�องจัาก การ์เรี์ยนด้านการ์ท�องเที�ยวิจัำาเป็นต้องอาศัยการ์ฝึ่กฝ่นและการ์เสริ์มทักษะในกร์ะบวินการ์คิดและ

การ์ออกแบบวิิธีการ์ในการ์จััดการ์การ์ท�องเที�ยวิให้มีควิามน�าสนใจั โดยทางผ้้วิิจััยได้มีข้อค้นพบปร์ะเด็นที�น�า

สนใจัจัากการ์ทดลองออกแบบเกมเพ่�อเสริ์มทักษะในกร์ะบวินการ์คิดและการ์ออกแบบวิิธีการ์ในการ์จััดการ์

การ์ท�องเที�ยวิสำาหรั์บนักศ้กษาดังนี�
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หลักก�รออกแบับัเกมพัิฒินำ�ทักษะนำวัิตกรด��นำก�รท่องเท่�ยวิ

เกมพัฒินาทักษะนวัิตกร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิเป็นเกมที�ผสมผสานเกมในหลากหลายลักษณะ เช�น เกม

กร์ะดาน เกมไพ� และเกมทายคำา โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อพัฒินาทักษะของผ้้เล�นในการ์สังเกต การ์คิดร์อบ

ด้าน การ์คิดวิิเคร์าะห์ การ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ การ์ตั�งคำาถาม และการ์ส่�อสาร์ โดยที�ผ้้เล�นจัะต้องใช้ทักษะการ์แก้ไข

ป้ญหาเฉิพาะหน้า ควิามเร็์วิ การ์หาเคร่์อข�าย และการ์กล้าแสดงออกปร์ะกอบในการ์เล�น โดยในเกมจัะใช้

ภาพบอร์์ดเกมเป็นส่�อ เพ่�อให้ผ้้เล�นเรี์ยนร้้์ในการ์สังเกตภาพกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในกร์ะดานเกมเดียวิกัน ซ้ี�ง

ในกร์ะดานเกมจัะมีภาพจัำาลอง ที�แสดงถ้งสถานที�ท�องเที�ยวิและกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิที�มีควิามหลากหลาย 

ร้ปท่� 1: ต้นแบบภาพบอร์์ดเกมสำาหรั์บการ์เล�นเกม

จัากภาพกร์ะดานเกม ได้แสดงถ้ง ที�พักและร้์านอาหาร์ เช�น โร์งแร์ม อาคาร์ที�พัก กิจักร์ร์มด้านการ์

ขนส�ง เช�น ร์ถไฟี เร่์อ เคร่์�องบิน กิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ เช�น งานเลี�ยง สวินสนุก กิจักร์ร์มริ์มทะเล ที�นักท�อง

เที�ยวิกำาลังมีส�วินร์�วิมในกิจักร์ร์มต�าง ๆ ซ้ี�งในแต�ละกิจักร์ร์มสะท้อนถ้งอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิปร์ะเภท

ต�าง ๆ เช�น อุตสาหกร์ร์มไมซ์ี (MICE) อุตสาหกร์ร์มโร์งแร์ม ทั�งนี� นอกเหน่อจัากภาพในกร์ะดานเกมที�จัำาลอง

กิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในลักษณะต�าง ๆ แล้วิ ทางผ้้สอนยังสามาร์ถปรั์บเปลี�ยนเหตุการ์ณ์จัำาลองทางด้านการ์

ท�องเที�ยวิเพิ�มเติม ผ�านตัวิละคร์ที�สร้์างเพิ�ม เช�น เร่์อสำาร์าญ ผ้้พิการ์ทางสายตา ม้าและสุนัข เป็นต้น 
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สำาหรั์บกิจักร์ร์มในการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอนผ�านบอร์์ดเกมนั�น สามาร์ถนำาไปปร์ะยุกต์เป็นเกมย�อย

ต�าง ๆ ได้หลากหลายเกม ด้วิยการ์กำาหนดเง่�อนไขในการ์เล�นเกมที�แตกต�างกันไป เพ่�อสอดแทร์กเน่�อหาด้าน

การ์บริ์หาร์จััดการ์ด้านการ์ท�องเที�ยวิ และเสริ์มทักษะควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ที�จัำาเป็นต�อการ์พัฒินานวัิตกร์ร์ม

การ์ท�องเที�ยวิผ�านการ์เล�นเกม เช�น การ์นำาแนวิคิดการ์ตั�งคำาถาม 5W1H เพ่�อใช้เป็นเง่�อนไขในเกมย�อย ในช่�อ

เกม The WH Wheel การ์นำาแนวิคิดเกี�ยวิกับการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ การ์คิดนอกกร์อบ เพ่�อเสนอวิิธีแก้ป้ญหาใหม� 

ๆ เพ่�อใช้เป็นเง่�อนไขในเกมย�อย ในช่�อเกม Can’t Block Idea การ์นำาเอาแนวิคิดหมวิก 6 ใบ (Six Thinking 

Hats) มาปรั์บใช้เป็นเง่�อนไขในเกมย�อย ในช่�อ Jackpot Hat เพ่�อให้นิสิตเข้าใจักร์ะบวินการ์คิดในหลากหลาย

มุมมอง เป็นต้น ทั�งนี� ผ้้เขียนได้ยกตัวิอย�างเกม The WH Wheel เพ่�อแสดงให้เห็นถ้งควิามเช่�อมโยงร์ะหวิ�าง

การ์นำาองค์ควิามร้้์ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิไปสอดแทร์กผ�านการ์เล�นเกม ดังนี�

The WH Wheel เป็นเกมการ์แข�งขันที�ใช้วิงล้อสุ�ม โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์ให้ผ้้เล�นเรี์ยนร้้์การ์ตั�งคำาถาม

ในลักษณะ 5W1H ค่อ what when where why who และ how ซ้ี�งเป็นการ์ตั�งคำาถามโดยที�ยังไม�จัำาเป็น

ต้องหาคำาตอบ และไม�ต้องกังวิลวิ�าจัะเป็นคำาถามที�ดีหร่์อไม� เพ่�อทำาลายควิามกังวิลที�มักเกิดข้�นเม่�อมีการ์ฝึ่ก

ตั�งคำาถาม เน่�องจัากปร์ะสบการ์ณ์ในการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน พบวิ�า ผ้้เรี์ยนมีป้ญหาในการ์ตั�งคำาถาม เช�นไม�มี

ข้อสงสัย หร่์อ ไม�สามาร์ถสังเกตถ้งปร์ะเด็นป้ญหาต�าง ๆ ได้ ผ้้สอนจ้ังได้นำาเกมมาทดลองใช้เป็นส่�อให้ผ้้เรี์ยน

สามาร์ถเริ์�มต้นในการ์สังเกตและคิดคำาถามได้ ด้วิยการ์ใช้วิงล้อที�มีเง่�อนไขของการ์ตั�งคำาถาม ดังร้์ป

ร้์ปที� 2: ต้นแบบกงล้อสำาหรั์บการ์ตั�งคำาถามในกิจักร์ร์มเกม The WH Wheel
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จัากวิงล้อในร้์ป ค่อ การ์สร้์างเง่�อนไขที�เพิ�มข้�นจัากภาพบอร์์ดเกม เพ่�อเช่�อมโยงคำาถามในร้์ปแบบ

ต�าง ๆ ตามหลัก 5W1H เข้ากับภาพสถานที�และกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ ซ้ี�งในแต�ละครั์�งของการ์หมุนวิงล้อใน

แต�ละสถานการ์ณ์คำาถามจัะมีการ์ให้คะแนนแก�ผ้้เล�นที�แตกต�างกันไปภายใต้เง่�อนเวิลาที�จัำากัด โดยเกมนี�จัะ

ใช้เวิลาเล�นปร์ะมาณ 20 นาที มีคำาถามที�เกิดข้�นจัากการ์เล�นแต�ละร์อบอย�างน้อย 16 คำาถาม ซ้ี�งผลลัพธ์จัาก

การ์ให้นิสิตทดลองเล�นเกมแล้วิพบวิ�า การ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอนผ�านบอร์์ดเกมทำาให้ผ้้เรี์ยนสามาร์ถคิดคำาถาม 

ที�ผ้้เรี์ยนสะท้อนวิ�า ไม�เช่�อวิ�าตนเองจัะคิดได้ และทำาให้ร้้์วิ�ากิจักร์ร์มด้านการ์ท�องเที�ยวิ

เพียงกิจักร์ร์มเดียวินั�นมีร์ายละเอียดที�ผ้้เรี์ยนจัำาเป็นต้องคำาน้งถ้ง และต้องใช้องค์ควิามร้้์

ต�าง ๆ ด้านการ์ท�องเที�ยวิมาใช้ปร์ะกอบการ์ตั�งคำาถาม อีกทั�งต้องใช้ควิามร์วิดเร็์วิในการ์คิด

คำาถามให้ออกในเวิลาที�จัำากัด ทำาให้เกิดคำาถามแปลก ๆ ที�ไม�คาดคิดวิ�าจัะถาม ซ้ี�งกลายเป็น

ควิามน�าสนใจั ในการ์ร์�วิมหาคำาตอบ เช�น การ์ตั�งคำาถามวิ�า เพร์าะอะไร์ทางร์ถไฟีจ้ังต้องเป็น 

สีนำ�าตาล ซ้ี�งเม่�อถอดบทเรี์ยนและร์�วิมกันหาคำาตอบแล้วิ พบวิ�า ทางร์ถไฟีที�ส�วินใหญ�จัะเห็นเป็นสีนำ�าตาล

เพร์าะวิ�าทำาจัากไม้โดยสีนำ�าตาลเป็นสีธร์ร์มชาติของเน่�อไม้เอง หากจัะมีการ์ปรั์บเปลี�ยนสีก็จัะทำาให้ต้องใช้งบ

ปร์ะมาณจัำานวินมาก แต�อย�างไร์ก็ตามทางร์ถไฟีไม�จัำาเป็นต้องเป็นสีนำ�าตาล หากผ้้เล�นอยากจััดธีมแหล�งท�อง

เที�ยวิ และมีควิามคุ้นค�าในการ์ลงทุน อาจัจัะสร้์างทางร์ถไฟีสีชมพ้ก็ได้

แนำวิท�งก�รพัิฒินำ�ทักษะนำวัิตกรด��นำก�รท่องเท่�ยวิผู่้�นำกระบัวินำก�รเกม

จัากการ์พัฒินาแนวิทางการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอนโดยนำาบอร์์ดเกมมาใช้เป็นส่�อเพ่�อกร์ะตุ้นควิามคิด

สร้์างสร์ร์ของผ้้เรี์ยนให้สามาร์ถพัฒินาทักษะด้านนวิัตกร์ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิดังที�ยกตัวิอย�างไปแล้วินั�น ผ้้

เขียนได้สรุ์ปปร์ะสบการ์ณ์เพ่�อเป็นแนวิทางในการ์ใช้เกมเป็นส่�อเพ่�อพัฒินาทักษะนวัิตกร์ทางการ์ท�องเที�ยวิได้

ดังนี�

1) ในการ์ออกแบบเกมเพ่�อเป็นส่�อในการ์เรี์ยนการ์สอน ผ้้สอนต้องกำาหนดวัิตถุปร์ะสงค์ของเกมให้

ชัดเจันวิ�า ต้องการ์ให้ผ้้เล�นเรี์ยนร้้์อะไร์จัากการ์เล�นเกมบ้าง และแต�ละวัิตถุปร์ะสงค์นั�นสามาร์ถเช่�อมโยงใน

การ์ช�วิยเสริ์มสร้์างทักษะของผ้้เรี์ยนที�เกี�ยวิเน่�องกันได้อย�างไร์ เช�น การ์ออกแบบเกมเพ่�อวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์

พัฒินาทักษะนวัิตกร์ทางการ์ท�องเที�ยวิ ที�ผ้้เรี์ยนต้องมีทักษะด้านการ์สังเกตและการ์ตั�งคำาถาม ซ้ี�งเช่�อมโยง

กับทักษะการ์รั์บฟ้ีงควิามคิดเห็นในมุมมองที�แตกต�างกัน และเช่�อมโยงกับทักษะอ่�น ๆ เช�น ทักษะการ์ทำางาน 

ทักษะการ์หาเคร่์อข�าย ซ้ี�งจัะนำาไปส้�การ์ออกแบบเกมย�อยที�บางเกมสามาร์ถตอบโจัทย์ในหลายวัิตถุปร์ะสงค์ 

และบางเกมอาจัมีวัิตถุปร์ะสงค์ที�แตกต�างกัน แต�เม่�อผ้้เรี์ยนได้เล�นเกมย�อยในหลากหลายเกม ก็ช�วิยเสริ์ม

ทักษะในองค์ร์วิมที�จัำาเป็นต�อการ์เป็นนวัิตกร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิ หร่์อเปรี์ยบเปร์ยเหม่อนเกมย�อยค่อตัวิต�อจิั�ก

ซีอว์ิที�เม่�อนำามาต�อร์วิมกันก็จัะกลายเป็นภาพใหญ�ที�สมบ้ร์ณ์

2) การ์นำาเอาองค์ควิามร้้์หร่์อสถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิมาใช้เป็นป้ญหาหร่์อเป้าหมายของเกม และ

การ์ใส�กลไกของเกมเป็นเง่�อนไขในการ์เล�น เพ่�อให้เกมมีควิามน�าสนใจั มีควิามทันสมัย มีควิามสนุกจัากควิาม

ท้าทายของเง่�อนไข เช่�อมโยงให้ผ้้เรี์ยนมีส�วินร์�วิมจัากการ์เป็นส�วินหน้�งของเกม เกิดการ์ติดตามสถานการ์ณ์

จัำาลองภายในเกม และสามาร์ถเช่�อมโยงกับปร์ากฎการ์ณ์ที�เกิดข้�นจัริ์งของสถานการ์ณ์การ์ท�องเที�ยวิใน

ป้จัจุับันได้



321

3) การ์นำาเกมที�ออกแบบให้ผ้้เรี์ยนได้ทดลองเล�น ได้มีส�วินร์�วิมในการ์เสนอควิามคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะในการ์ปรั์บปรุ์งให้น�าสนใจัสำาหรั์บผ้้เรี์ยนยิ�งข้�น การ์ทดลองซีำ�ากับผ้้เรี์ยนหลากหลายกลุ�ม เพ่�อพัฒินาให้

เกมสามาร์ถด้งด้ดควิามสนใจัของผ้้เรี์ยน และผ้้เรี์ยนมีทัศนคติในเชิงบวิกกับเกมตั�งแต�ครั์�งแร์กที�ลองเล�นเกม

ได้

บัทสรุป

เกมเป็นส่�อการ์สอนที�มีควิามน�าสนใจัในการ์ฝึ่กให้ผ้้เรี์ยนฝึ่กสังเกต ตั�งคำาถาม ใช้ควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ 

ในลักษณะของการ์เกิดเป็นเคร่์�องม่อทางควิามคิด (thinking tools) ให้ผ้้เรี์ยนสามาร์ถนำาไปใช้ได้ โดยใน

การ์ออกแบบเกมที�นำาเอาภาพบอร์์ดเกมมาเป็นส่�อพ่�นฐาน และนำาอุปกร์ณ์ร์วิมทั�งวิิธีการ์เล�นเกมในร้์ปแบบ

ต�าง ๆ มาเช่�อมโยงกลายเป็นเกมย�อยนั�น ช�วิยสร้์างให้เกมมีควิามหลากหลาย และสามาร์ถนำาไปใช้ในกร์ณี

ศ้กษาด้านการ์ท�องเที�ยวิที�เกิดข้�นในพ่�นที� หร่์อเป็นโจัทย์ที�เช่�อมโยงจัากข�าวิ สถานการ์ณ์ที�เกิดข้�นจัริ์งได้ อีก

ทั�งยังมีควิามยด่หยุ�นในการ์นำามาใช้ เช�น การ์ตั�งโจัทย์การ์ท�องเที�ยวิในเร่์�องเดียวิกัน แต�ใช้วิิธีการ์เล�นที�แตก

ต�างกันของแต�ละเกมย�อยซ้ี�งสอดแทร์กทักษะที�ผ้้เรี์ยนจัะได้รั์บจัากการ์เล�นเกมที�แตกต�างกัน และให้ผ้้เรี์ยน

หมุนเวีิยนกันเล�นเกมย�อย ก็จัะช�วิยเสริ์มสร้์างทักษะทางควิามคิดที�หลากหลายข้�น จัากมุมองของผ้้เรี์ยนที�

แตกต�างกันไปแม้อย้�ภายใต้สถานการ์ณ์เดียวิกัน โดยในส�วินของการ์ใช้เกมเป็นส่�อเพ่�อเสริ์มสร้์างให้ผ้้เรี์ยนมี

ทักษะในกร์ะบวินการ์คิด ตั�งแต�การ์สังเกต การ์เช่�อมโยงเหตุการ์ณ์ การ์ตั�งคำาถาม ไปส้�การ์คิดสร้์างสร์ร์ค์นั�น 

ถ่อเป็นจุัดเริ์�มต้นที�สำาคัญอย�างยิ�งสำาหรั์บนวัิตกร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิ ในการ์ออกแบบการ์ท�องเที�ยวิ เพ่�อให้ผ้้

เรี์ยนสามาร์ถนำาไปใช้ต�อยอดกับทักษะอ่�น ๆ ด้านการ์ท�องเที�ยวิ เช�น ทักษะการ์วิางแผนด้านธุร์กิจัการ์ท�อง

เที�ยวิ การ์วิางแผนและการ์ปรั์บปรุ์งการ์ดำาเนินธุร์กิจัการ์ท�องเที�ยวิ ดังนั�น การ์ที�ผ้้สอนสามาร์ถออกแบบเกม

ที�สอดแทร์กองค์ควิามร้้์พ่�นฐานที�จัำาเป็นและเล่อกใช้กร์ะบวินการ์เกมที�เหมาะสม จ้ังเป็นสิ�งที�สำาคัญยิ�งในการ์

ป้พ่�นฐานทางด้านกร์ะบวินการ์คิดให้กับผ้้เรี์ยนที�จัะมีองค์ปร์ะกอบในเชิงทักษะควิามคิดในการ์เป็นนวัิตกร์ 

และสามาร์ถต�อยอดควิามคิดเพ่�อพัฒินานวัิตกร์ร์มด้านการ์ท�องเที�ยวิใหม� ๆ ที�จัะช�วิยส�งเสริ์มธุร์กิจัการ์ท�อง

เที�ยวิของไทยให้มีควิามทันสมัย ด้งด้ดใจันักท�องเที�ยวิ และสามาร์ถแข�งขันในตลาดธุร์กิจัท�องเที�ยวิในร์ะดับ

โลกได้ อันเป็นการ์เสริ์มสร้์างควิามแข็งแกร์�งของภาคธุร์กิจัการ์ท�องเที�ยวิของไทย และเสริ์มสร้์างร์ายได้ให้กับ

ปร์ะเทศไทยได้ในอนาคต
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บัทคัำดย่อ 

การ์วิิจััยครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์ 1) เพ่�อศ้กษาแร์งจ้ังใจัในการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิจัาก

ผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิต�อพฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิไทย 2) เพ่�อศ้กษาควิามพ้ง

พอใจัที�มีต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ หลังจัากได้ทำา การ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อ

สังคมออนไลน์ และ 3) เพ่�อศ้กษาแนวิโน้มพฤติกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในช�วิงการ์ร์ะบาด Covid- 19 จัากได้ทำาการ์

เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่์�อง

ม่อในการ์วิิจััยและเก็บร์วิบข้อม้ลจัากกลุ�มปร์ะชากร์ ค่อ ปร์ะชาชนที�อาศัยอย้�ในเขตกรุ์งเทพฯ ผ้้ที�เคยใช้ส่�อ

สังคมออนไลน์ในการ์หาข้อม้ลด้านการ์ท�องเที�ยวิ และเคยเดินทางท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยโดยได้รั์บข้อม้ล

เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์ มีอายุ 22 ปีข้�นไป กำาหนด

พ่�นที�อย้�อาศัยในกรุ์งเทพมหานคร์ จัำานวิน 400 คน เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลที�ได้จัากแบบสอบถามและตร์วิจัสอบ

ควิามถ้กต้องของข้อม้ลเรี์ยบร้์อยแล้วิได้ทำาการ์กำาหนดร์หัส บันท้กข้อม้ลต�างๆ แล้วิจ้ังนำามาปร์ะมวิลผลข้อม้ล

เพ่�อหาค�าทางสถิติด้วิยเคร่์�องคอมพิวิเตอร์์จัากการ์ใช้โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปโดยมีสถิติในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล 

 สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ์ใช้ค�าสถิติในการ์วิิจััยสถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive 

Statistics) เป็นการ์ใช้ค�าสถิติในการ์วิิจััย

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ลักษณะทางปร์ะชากร์ของนักท�องเที�ยวิ เพศหญิงจัะมีค�าเฉิลี�ยที�มีผลต�อการ์ตัดสิน

ใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยตามคำาแนะนำาของ Travel Influencer มากกวิ�าเพศชายหร่์อเพศ

อ่�น ๆ ส�วินช�วิงอายุ 26-35 ปี จัะมีค�าเฉิลี�ยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัมากกวิ�ากลุ�มช�วิงอายุอ่�น กลุ�มตัวิอย�างที�มี

สถานภาพ ร์ะดับการ์ศ้กษา และอาชีพที�แตกต�างกัน มีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ที�แตกต�างกัน ส�วินพฤติกร์ร์มการ์

เป่ดรั์บข�าวิสาร์จัากส่�อสังคมออนไลน์นั�น มีการ์เป่ดรั์บข้อม้ลผ�านส่�อสังคมออนไลน์อย�าง Facebook มาก

ที�สุด และการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ ทัศนคติ พฤติกร์ร์มการ์เล่อกเดินทาง และแนวิโน้มพฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภค

หลังจัากที�ได้ทำาการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิ มีทัศนคติในเชิงบวิกต�อ Travel influencer 

เน่�องจัากการ์ที�กลุ�มตัวิอย�างมีทัศนคติที�ดีต�อ Travel influencer แล้วิจัะทำาให้กลุ�มตัวิอย�างมีแนวิโน้มควิาม

ตั�งใจัที�จัะเล่อกเดินทางตามคำาแนะนำาเพิ�มมากข้�น แต�ในช�วิงการ์ร์ะบาดโควิิด 19 นั�น มีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์

อย�างต�อเน่�อง แต�มีแนวิโน้มการ์เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิลดลง และมีการ์ปรั์บการ์ท�องเที�ยวิแบบชีวิิตวิิถีใหม� 

(New normal) เป็นแบบวัินเดียวิแทนการ์พักค้างค่น
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Abstract 

Objectives of this study were 1) to investigate the effect of participants’  

motivation for receiving travel information provided by travel influencers on their decision-making  

behaviors towards traveling in Thailand, 2) to evaluate their satisfaction towards travel 

influencers, and 3) to examine their potential travel behaviors during the COVID-19 pandemic after  

receiving travel information on social media. In this study, questionnaires were used as research  

instruments. Data were collected from 400 participants aged 22 and over who resided in Bangkok, 

searched for travel information on social media, and traveled in Thailand by considering travel  

information provided by travel influencers on social media.

According to demographic characteristics, compared with other genders, findings  

indicated that travel decision making of female participants were highly influenced by  

information provided by travel influencers as the higher mean was observed. Similarly,  

information of travel influencers affected travel decision making of people aged from 26 

to 35 the most. Participants’ differences in social status, education, and profession also  

resulted in different information-receiving behaviors. In terms of their information-receiving  

behaviors on social media, it was found that Facebook was the most frequently used platform.  

After gaining travel information, participants had positive attitudes towards travel influencers.  

Consequently, this led to them being more likely to follow travel guides provided by 

influencers. However, although constantly receiving travel information during the pandemic, 

participants were less likely to travel and tended to prefer a one-day trip to an overnight 

stay because of new normal lifestyles.

Keywords: Tourism, Tourist Behavior, Influencer



325

บัทนำำ�

การ์ท�องเที�ยวินั�นถ่อเป็นอุตสาหกร์ร์มที�สำาคัญ เพร์าะเป็นแหล�งร์ายได้ที�สำาคัญของปร์ะเทศช�วิย

สร้์างอาชีพและทำาให้เกิดการ์จ้ัางงาน มีการ์กร์ะจัายร์ายได้ที�มากข้�น ทำาให้เกิดการ์เปลี�ยนแปลงโคร์งสร้์าง

เศร์ษฐกิจัในส�วินท้องถิ�น พร้์อมทั�งช�วิยอนุรั์กษ์ฟืี�นฟ้ีวัิฒินธร์ร์มและสิ�งแวิดล้อม ในภาครั์ฐและภาคเอกชนที�

เกี�ยวิข้องกับการ์ท�องเที�ยวิได้นำาร์ะบบอินเทอร์์เน็ต เทคโนโลยีดิจิัทัลมาใช้ในการ์บริ์หาร์จััดการ์ ช�วิยอำานวิย

ควิามสะดวิกในด้านต�าง ๆ ให้กับนักท�องเที�ยวิมากข้�น  ปร์ะเทศไทยเป็นปร์ะเทศที�มีร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิ

เป็นจัำานวินมากในแต�ละปี เพร์าะมีจุัดแข็งหลายด้านทั�งสถานที�ท�องเที�ยวิตามธร์ร์มชาติ สถานที�ท�องเที�ยวิ

ทางวัิฒินธร์ร์มที�มนุษย์สร้์างข้�น ล้วินมีควิามสวิยงาม โร์งแร์มที�พักมีช่�อเสียงร์ะดับโลกและมีหลากหลายสถาน

ที�ให้เล่อกตามควิามต้องการ์ของนักท�องเที�ยวิ

ในยุคป้จัจุับันส่�ออินเทอร์์เน็ต อินเทอร์์เน็ตจััดเป็นเคร่์�องม่อการ์ส่�อสาร์ที�ได้รั์บควิามนิยม เน่�องจัาก

สามาร์ถเข้าถ้งกลุ�มเป้าหมายได้อย�างทั�วิถ้งและร์วิดเร็์วิ โดยไม�มีข้อจัำากัดในด้านของเวิลาและอีกทั�งยังใช้

ต้นทุนตำ�าในการ์ลงทุน จ้ังทำาให้ร์ะบบส่�อสาร์มีบทบาทเป็นอย�างมากในยุคป้จัจุับัน ร์วิมทั�งป้จัจััยอีกหลายๆ 

อย�างที�เอ่�ออำานวิยให้มีการ์ใช้อินเทอร์์เน็ตที�เพิ�มมากข้�น ทั�งด้านการ์ศ้กษา ธุร์กิจั การ์ค้า และบันเทิง ด้วิย

ควิามร์วิดเร็์วิของการ์ส่�อสาร์ที�เกิดข้�นจัากการ์พัฒินาร์ะบบอินเทอร์์เน็ตควิามเร็์วิส้ง โคร์งการ์เพิ�มจุัดให้บริ์การ์

อินเตอร์์เน็ตแบบไร้์สาย เป็นการ์ขยายขอบเขตให้มีการ์ใช้อินเทอร์์เน็ตที�เพิ�มมากข้�น โดยเฉิลี�ยแล้วิคนไทยใช้

อินเทอร์์เน็ตต�อวัินอย้�ที� 10.5 ชั�วิโมง และกิจักร์ร์มที�ใช้ส�วินใหญ�ร์องจัากโซีเชียลมีเดียค่อการ์ค้นหาข้อม้ลอย้�

ที� 71.75% สำาหรั์บผ้้บริ์โภคนั�นอินเทอร์์เน็ตสามาร์ถช�วิยในการ์เข้าถ้งข้อม้ลต�างๆ เพ่�อปร์ะกอบการ์ตัดสินใจั 

อย�างเช�น การ์วิางแผนในการ์เดินทาง การ์จัองตั�วิเคร่์�องบินและจัองห้องพัก คนไทยเริ์�มเปลี�ยนร้์ปแบบในการ์

ดำาเนินชีวิิตปร์ะจัำาวัินมากข้�น กิจักร์ร์มหลายๆ อย�างเข้าส้�ร์ะบบออนไลน์มากยิ�งข้�น จัากข้อม้ลสถิติการ์ใช้งาน

อินเทอร์์เน็ตเพ่�อจัองโร์งแร์มของปี 2561 เม่�อเทียบกับปี 2560 ได้เพิ�มส้งข้�นจัาก 11% เป็น 20.65% และยัง

มีแนวิโน้มเพิ�มข้�นอีก (ETDA Thailand, 2018)  

การ์ท�องเที�ยวิเป็นธุร์กิจัที�มีขยายตัวิในปร์ะเทศอย�างต�อเน่�อง เน่�องจัากผ้้บริ์โภคทุกกล�ม ทุกเพศ

และทุกช�วิงวัิยต�างให้ควิามสนใจัในการ์เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิในจัังหวัิดต�าง ๆ ในปร์ะเทศไทย จ้ังทำาให้

คนในสังคมป้จัจัุบันให้ควิามสนใจัในการ์หาข้อม้ลเพิ�มเติมก�อนเดินทางท�องเที�ยวิ ซ้ี�งมีทั�งการ์ร์ีวิิวิสถานที�

ท�องเที�ยวิ การ์ให้ควิามร้้์เกี�ยวิกับสถานที�ท�องเที�ยวิต�าง ๆ ร์วิมทั�งการ์แนะนำาร้์านอาหาร์ที�พักผ�านเคร่์อข�าย

อินเตอร์์เน็ตจ้ังมีการ์เพิ�มข้�นของยอดซ่ี�อใหม�อย�างเห็นได้ชัด ซ้ี�งต�างจัากอดีต ที�เป็นการ์เสนอผ�านเคร่์�องม่อ

ส่�อสาร์การ์ตลาดแบบเดิม ๆ อย�างเช�น ส่�อโทร์ทัศน์ วิิทยุ หนังส่อส่�อสิ�งพิมพ์ต�าง ๆ หร่์อการ์ส่�อสาร์ปากต�อ

ปาก เป็นต้น ซ้ี�งเป็นการ์ส่�อสาร์ที�ไม�สามาร์ถเข้าถ้งผ้้บริ์โภคได้ทั�วิถ้ง และอาจัไม�สามาร์ถตอบสนองควิาม

ต้องการ์ของผ้้บริ์โภคได้อย�างคร์อบคลุมทุกกลุ�ม เพร์าะส�วินมากการ์ส่�อสาร์จัะเป็นการ์ส่�อสาร์แบบทางเดียวิ

ไม�สามาร์ถส่�อสาร์ไปมาร์ะหวิ�างผ้้รั์บสาร์และผ้้ส�งสาร์ได้
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เม่�อผ้้บริ์โภคเริ์�มค้นหาข้อม้ลในเว็ิบไซีต์ก�อนการ์ตัดสินใจัเล่อกสินค้า หร่์อ บริ์การ์พฤติกร์ร์มต�าง ๆ 

เหล�านี�ทำาให้บร์ร์ดาเว็ิบบล็อก และเว็ิบบอร์์ดกลายเป็นแหล�งข้อม้ลสำาคัญของผ้้บริ์โภคจันสามาร์ถกลาย

เป็น ผ้้ทร์งอิทธิพล หร่์อที�เรี์ยกอีกอย�างวิ�า “Influencer”, “guru” หร่์อ “geek” สมาคมโฆ่ษณาดิจิัตอล 

(ปร์ะเทศไทย) ร์�วิมกับ Tns บริ์ษัทวิิจััยชั�นนำาเผยผลสำาร์วิจัม้ลค�าของจัำานวินเงินโฆ่ษณาผ�านส่�อดิจิัตอลในปี 

2558-2559 โดยผลสำาร์วิจัพบวิ�างบโฆ่ษณาผ�านส่�อดิจิัทัลของปี 58 มีอัตร์าเติบโตอย�างต�อเน่�อง (สมาคม

โฆ่ษณาดิจิัทัลปร์ะเทศไทย, 2557) Travel Influencers หร่์อผ้้ทร์งอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิ ค่อ กลุ�ม

บุคคลที�เล�าเร่์�องร์าวิเกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิและนำาเสนอเน่�อหาบนเว็ิบบล็อกส�วินตัวิหร่์อบนแพลตฟีอร์์ม

อ่�นๆ การ์ต้องหาจุัดหมายปลายทางที�มีควิามน�าสนใจัอย้�เสมอ แต�การ์เดินทางไปเที�ยวิแต�ละครั์�งจัำาเป็นต้อง

ใช้เงินจัำานวินมาก ทร์าเวิล-บล็อกเกอร์์เองมีวิิธีการ์สร้์างร์ายได้ต�างกันออกไป โดยอาจัมีแหล�งที�มาจัากกลุ�ม

ผ้้สนับสนุน บล็อกเกอร์์ที�มีผ้้ติดตามจัำานวินมากและได้รั์บควิามนิยมในส�วินนี�ทำาให้เป็นช�องทางการ์ตลาดที�

ดีสำาหรั์บผ้้ปร์ะกอบการ์ในการ์ตัดสินใจัวิ�าจ้ัางรี์วิิวิผลิตภัณฑ์ิร์วิมถ้งบริ์การ์ หร่์อสิทธิในการ์เข้าพักโร์งแร์มฟีรี์ 

เพ่�อแลกกับการ์รี์วิิวิหร่์อนำาเสนอสิ�งที�น�าสนใจัเกี�ยวิกับธุร์กิจัของพวิกเขา นอกเหน่อจัากการ์รี์วิิวิแล้วิ เร่์�องร์าวิ

ที�บล็อกเกอร์์เขียนยังสามาร์ถส�งไปตีพิมพ์เพ่�อเพิ�มร์ายได้ โดยกลุ�มผ้้ติดตามจัริ์ง ๆ แล้วิมีทุกเพศ ทุกวัิย แต�มัก

เน้นหนักไปทำากลุ�มคนรุ์�นใหม�ไม�วิ�าจัะเป็นเด็ก, วัิยรุ์�น และวัิยทำางาน ซ้ี�งคนกลุ�มนี�จัะใช้ Social Media เป็น

ปร์ะจัำา และมีอิทธิพลในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อสินค้า / บริ์การ์ ด้วิยตนเอง (โดยเฉิพาะวัิยรุ์�นและวัิยทำางาน) ลักษณะ

การ์นำาเสนอของกลุ�ม influencer จัะเน้นวิิธีโน้มน้าวิใจั และสร้์างตัวิตนให้ผ้้ติดตามของพวิกเขาเข้าถ้งได้ง�าย

กวิ�าดาร์า จ้ังทำาให้เกิดควิามสนิทสนิมและเช่�อถ่อยิ�งกวิ�าการ์ใช้ดาร์ามาเป็นพรี์เซีนเตอร์์ในหลายธุร์กิจั โดย

จัากผลการ์สำาร์วิจัของศ้นย์วิิจััยด้านตลาดการ์ท�องเที�ยวิ ททท. (TATIC) ร์�วิมกับบริ์ษัท บาร์ามีซีี� จัำากัด (2020) 

ในครั์�งนี� พบวิ�านักท�องเที�ยวิชาวิไทยร้์อยละ 92.6 เป่ดเผยวิ�าเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิในปร์ะเทศมากข้�น หลัง

โควิิด-19 คลี�คลายและหากเจัาะจังไปเป็นพ่�นที�จัะพบวิ�าคนกรุ์งเทพฯ มีแนวิโน้มที�จัะเปลี�ยนพฤติกร์ร์มการ์

ท�องเที�ยวิมากที�สุด (เป็นการ์วัิดด้วิยการ์เทียบสัดส�วินกับกลุ�มปร์ะชากร์ในภาคนั�น ๆ) ตามด้วิยภาคอ่�น ๆ

อย�างไร์ก็ตาม ในช�วิงต้นปี พ.ศ. 2563 ที�ผ�านมาได้เกิดการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโคโร์นา หร่์อ 

COVID-19 การ์ร์ะบาดนี�ได้รุ์กร์ามไปทั�วิโลกและได้ทำาให้อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิทั�วิโลกนั�นไปตาม 

วิิถีชีวิิตใหม� (New Normal) ทั�งในพฤติกร์ร์มของกลุ�มผ้้บริ์โภค และพฤติกร์ร์มการ์ส่�อสาร์ของกลุ�มผ้้บริ์โภค 

โดยเฉิพาะการ์ตัดสินใจั นับหัวิใจัสำาคัญของธุร์กิจั โดยในมุมมองในด้านการ์ส่�อสาร์ทางการ์ตลาดนั�น หากผ้้

บริ์โภคมีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ผ�านส่�อออนไลน์และไว้ิวิางใจัแล้วิ สิ�งที�จัะตามมาก็ค่อ แนวิโน้มในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ

สินค้าท�องเที�ยวิของผ้้บริ์โภคมากยิ�งข้�นได้

จัากข้อม้ลข้างต้น ทำาให้เห็นวิ�าผ้้ทร์งอิทธิพลทางควิามคิดอย�าง Travel Influencers มีอิทธิพล

ต�อผ้้บริ์โภคในการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิไทยในสังคมยุคออนไลน์ในป้จัจุับันนี� ซ้ี�งทำาให้การ์ตัดสิน

ใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิของคนในสังคมส�วินมากจัะข้�นอย้�กับข้อม้ลการ์ท�องเที�ยวิร์วิมทั�งคำาแนะนำาต�าง ๆ

จัากผ้้ทร์งอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิ จ้ังทำาให้ผ้้วิิจััยมีควิามสนใจัเกี�ยวิกับเร่์�องอิทธิพลของผ้้ทร์งอิทธิพลด้าน

การ์ท�องเที�ยวิ นั�นมีผลต�อทัศนคติ และพฤติกร์ร์มการ์เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิไทยของกลุ�มวัิยทำางานในเขต

กรุ์งเทพมหานคร์ที�เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิอย�างไร์ โดยในการ์

ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี�ผ้้วิิจััยหวัิงวิ�าการ์ศ้กษาจัะทำาให้เข้าใจัในควิามสำาคัญของผ้้ทร์งอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิใน

ยุคที�ส่�อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลในชีวิิตปร์ะจัำาวัินเพิ�มมากข้�น
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เน่ำ�อห�

วัิตถุประสงค์ำของก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาแร์งจ้ังใจัในการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�อง

เที�ยวิต�อพฤติกร์ร์มการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิไทย

2. เพ่�อศ้กษาควิามพ้งพอใจัที�มีต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ หลังจัากได้ทำาการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์

เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์

3. เพ่�อศ้กษาแนวิโน้มพฤติกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในช�วิงการ์ร์ะบาด Covid- 19 จัากการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์

เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์

ทบัทวินำวิรรณกรรม

การ์ศ้กษาครั์�งนี�เป็นการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับ ผ้้มีอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกเดิน

ทางท�องเที�ยวิไทยของกลุ�มวัิยทำางาน ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์” ซ้ี�งจัากการ์ศ้กษาค้นคว้ิาเอกสาร์ร์วิมทั�งผล

งานวิิจััยที�ผ�านมา พบวิ�า งานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องกับอิทธิพลของผ้้มีอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิ แร์งจ้ังใจัของผ้้ที�

เป่ดรั์บข�าวิสาร์ พฤติกร์ร์มการ์เดินทางท�องเที�ยวิ แนวิโน้มของพฤติกร์ร์มในอนาคตของผ้้บริ์โภคสามาร์ถยก

ตัวิอย�างได้ดังต�อไปนี�

1. แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัก�รท่องเท่�ยวิ

การ์ท�องเที�ยวิ หมายถ้ง กิจักร์ร์มที�เกี�ยวิข้องกับการ์จััดการ์และการ์อำานวิยควิามสะดวิกในการ์เดิน

ทางท�องเที�ยวิ เป็นการ์จััดกิจักร์ร์มทั�งหมดที�เกี�ยวิกับการ์สร้์างควิามปร์ะทับใจัในการ์บริ์การ์และการ์สร้์าง

ควิามพอใจัให้กับนักท�องเที�ยวิ การ์ท�องเที�ยวิ ค่อ การ์ทางออกจัากที�พักหร่์อที�ทำางานไปยังสถานที�อ่�นๆ ในร์ะ

ยะสั�นๆ และมีการ์ทำากิจักร์ร์มต�างๆ ร์ะหวิ�างพักอาศัยชั�วิคร์าวิในสถานที�ท�องเที�ยวิ วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์เดิน

ทาง ค่อ ต้องการ์ไปเยี�ยมญาติมิตร์หร่์อท�องเที�ยวิ (Holloway, 1983 : 3, อ้างถ้งในพร์ะคร้์ปลัดอุดร์ ปริ์ปุณโณ 

และพร์ะสร์โสภณ ปภสสโร์, 2561 : 72)  ฉิลองศรี์ พิมลสมพงศ์ (2546) กล�าวิวิ�า การ์ท�องเที�ยวิ หมายถ้ง การ์

เดินทางเพ่�อควิามเพลิดเพลิน เพ่�อการ์พักผ�อน และเป็นการ์เดินทางที�มีเง่�อนไข 3ปร์ะการ์ ค่อ

1. การ์เดินทางจัากที�อย้�อาศัยปกติไปยังที�อ่�นชั�วิคร์าวิ

2. การ์เดินทางด้วิยควิามเต็มใจั

3. การ์เดินทางด้วิยวัิตถุปร์ะสงค์ใดๆ ก็ได้ที�ไม�ใช�การ์ไปปร์ะกอบอาชีพหร่์อหาร์ายได้

ปรี์ชา แดงโร์จัน์ (2544) มีการ์ให้ควิามหมายของการ์ท�องเที�ยวิไว้ิวิ�า การ์ท�องเที�ยวิเป็นกิจักร์ร์มอย�าง

หน้�งของมนุษย์ซ้ี�งกร์ะทำาเพ่�อผ�อนคลายควิามเครี์ยดจัากการ์งาน โดยปกติจัะเดินทางจัากที�หน้�งไปอีกที�หน้�ง

โดยไม�ได้มีการ์คำาน้งวิ�าร์ะยะทางนั�นจัะใกล้หร่์อไกลและการ์เดินทางนั�นจัะมีการ์ค้างแร์มหร่์อไม�
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ฐิร์ชญา มณีเนตร์ (2552) กล�าวิวิ�า การ์ท�องเที�ยวิหมายถ้งการ์เดินทางของบุคคลจัากสถานที�หน้�งไป

ยังอีกสถานที�หน้�ง หร่์อการ์เดินทางจัากถิ�นพำานักที�อาศัยไปยังสถานที�อ่�นเป็นการ์ชั�วิคร์าวิด้วิยควิามสมัคร์ใจั

ไปและเป็นการ์เดินทางด้วิยเหตุผลของการ์ท�องเที�ยวิไม�ใช�เพ่�อการ์ปร์ะกอบอาชีพหร่์อหาร์ายได้ เช�น การ์เดิน

ทางเพ่�อการ์พักผ�อน การ์เดินทางเพ่�อไปชมการ์แข�งขันกีฬา การ์เดินทางเพ่�อการ์ศ้กษา การ์เดินทางเพ่�อการ์

ปร์ะชุมสัมมนา การ์เดินทางเพ่�อการ์เยี�ยมญาติพี�น้องหร่์อเพ่�อน และการ์เดินทางเพ่�อแลกเปลี�ยนวัิฒินธร์ร์ม

ดังนั�น การ์ท�องเที�ยวิ หมายถ้ง การ์เดินทางออกจัากสถานที�อย้�อาศัยปร์ะจัำา โดยมีจุัดมุ�งหมายไปยัง

อีกที�หน้�งเพ่�อจุัดปร์ะสงค์ในการ์พักผ�อน โดยมีการ์ทำากิจักร์ร์มตามควิามสนใจัเพ่�อให้ได้รั์บควิามสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน และปร์ะสบการ์ณ์อันดีและไม�ใช�เพ่�อปร์ะกอบกิจัการ์การ์ทำางานทำาให้เกิดร์ายได้หร่์อค�าตอบแทน

ใดๆ

2. นัำกท่องเท่�ยวิ

ฐิร์ชญา มณีเนตร์ (2552) กล�าวิวิ�า นักท�องเที�ยวิ หมายถ้ง ผ้้ที�เดินทางจัากถิ�นพำานักอาศัยไปยังสถาน

ที�อ่�นเป็นการ์ชั�วิคร์าวิเป็นเวิลาอย�างน้อย 24 ชั�วิโมงข้�นไปด้วิยควิามสมัคร์ใจัและมีวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์เดิน

ทางที�แตกต�างกัน แต�ไม�ใช�เพ่�อปร์ะกอบอาชีพหร่์อหาร์ายได้มีจุัดหมายปลายทางซ้ี�งนักท�องเที�ยวิถ่อวิ�าเป็น

องค์ปร์ะกอบสำาคัญที�สุดของการ์เดินทางท�องเที�ยวิ โดยองค์กร์การ์ท�องเที�ยวิโลกให้ควิามหมายนักท�องเที�ยวิ

โดยเสนอแนะให้ปร์ะเทศสมาชิกใช้คำาวิ�า ผ้้มาเย่อน (Visitor)

สำานักพัฒินาการ์ท�องเที�ยวิ (2552) กล�าวิวิ�า นักท�องเที�ยวิถ่อได้วิ�าเป็นองค์ปร์ะกอบสำาคัญของการ์

ท�อง เที�ยวิ ถ้าไม�มีนักท�องเที�ยวิการ์ท�องเที�ยวิจัะเกิดข้�นไม�ได้ การ์ท�องเที�ยวิแห�งปร์ะเทศไทยได้แบ�งเป็นนัก

ท�องเที�ยวิและนักทัศนาจัร์ดังนี�

นักท�องเที�ยวิ (Tourists) หมายถ้ง ผ้้ที�เดินทางอย้�ในสถานที�อันมิใช�ที�พำานักถาวิร์ของตน ซ้ี�งเป็นการ์

เดินทางไปอย้�ชั�วิคร์าวิตั�งแต� 24 ชั�วิโมงข้�นไป เป็นการ์เดินทางด้วิยควิามสมัคร์ใจั ที�ไม�ใช�การ์ปร์ะกอบอาชีพ 

หร่์อหาร์ายได้ ทั�งนี�ผ้้โดยสาร์มาทางเร่์อสำาร์าญทางทะเลแล้วิไม�พักค้างค่นบนฝ้่�งไม�นับเป็นนักท�องเที�ยวิ 

จัำาแนกได้ดังนี�

นักท�องเที�ยวิชาวิต�างปร์ะเทศ หร่์อนักท�องเที�ยวิร์ะหวิ�างปร์ะเทศ (Foreign Tourists or Inter-

national Tourists) หมายถ้ง นักท�องเที�ยวิชาวิต�างปร์ะเทศที�เดินทางเข้ามาท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทย

เรี์ยกวิ�านักท�องเที�ยวิภายในปร์ะเทศ (Domestic Tourists) หมายถ้ง นักท�องเที�ยวิที�มีถิ�นที�อย้�หร่์อที�พัก

ถาวิร์ในปร์ะเทศไทยในจัังหวัิดใดจัังหวัิดหน้�ง ซ้ี�งอาจัเป็นชาวิไทยหร่์อชาวิต�างชาติที�พำานักอาศัยถาวิร์อย้�ใน

ปร์ะเทศไทยก็ได้และมีการ์เดินทางท�องเที�ยวิในจัังหวัิดอ่�นๆ

นักทัศนาจัร์ (Excursionists) หมายถ้ง ผ้้ที�เดินทางไปอย้�ในสถานที�อันไม�ใช�ที�พำานักถาวิร์ของ

ตน ซ้ี�งเป็นการ์เดินทางไปอย้�ชั�วิคร์าวิในร์ะยะเวิลาสั�นๆ ไม�ถ้ง 24 ชั�วิโมง และเดินทางไปโดยสมัคร์ใจัด้วิย

วัิตถุปร์ะสงค์ใดก็ตามมิใช�การ์ปร์ะกอบอาชีพหร่์อหาร์ายได้ ทั�งนี�ผ้้ที�เดินทางโดยเร่์อสำาร์าญทางทะเลที�ค้างพัก

แร์มในเร่์อสำาร์าญจัะถ้กนับเป็นนักทัศนาจัร์

ผ้้มาเยอ่น (Visitor) หมายถ้ง ผ้้ที�เดินทางเข้ามาในปร์ะเทศโดยจัะจัำาแนกเป็นนักท�องเที�ยวิหร่์อเป็น

นักทัศนาจัร์ก็ได้ตามแต�จัะตร์งกับคุณสมบัติหร่์อนิยามในข้อใด
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3. แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัพิฤติกรรมก�รตัดสินำใจัท่องเท่�ยวิ

บุญเลิศ จิัตตั�งวัิฒินา (2555) พฤติกร์ร์มของนักท�องเที�ยวิ หมายถ้ง การ์กร์ะทำาทุกอย�างของนักท�อง

เที�ยวิไม�วิ�าการ์กร์ะทำานั�นจัะร้้์ตัวิหร่์อไม�ก็ตาม และบุคคลอ่�นจัะสังเกตเห็นการ์กร์ะทำานั�นได้หร่์อไม�ก็ตาม โดย

การ์กร์ะทำานั�นอาจัข้�นอย้�กับสภาพแวิดล้อม ควิามร้้์ส้กน้กคิด และควิามร้้์ควิามเข้าใจัของนักท�องเที�ยวิเพ่�อ

ตอบสนองควิามต้องการ์และควิามพอใจัของนักท�องเที�ยวิต�อสิ�งใดสิ�งหน้�ง

พฤติกร์ร์มนักท�องเที�ยวิ เป็นการ์กร์ะทำาทุกอย�างของนักท�องเที�ยวิไม�วิ�าการ์กร์ะทำาที�เกิดนั�นจัะร้้์ตัวิ

หร่์อไม�ร้้์ตัวิก็ตาม และบุคคลอ่�นจัะสังเกตการ์กร์ะทำานั�นได้หร่์อไม�ก็ตามก็เพ่�อมุ�งตอบสนองสิ�งใดสิ�งหน้�งใน

สภาพการ์ณ์ใดสภาพการ์ณ์หน้�ง โดยพฤติกร์ร์มภายนอกของนักท�องเที�ยวิ (Tourist’s Overt Behaviour) 

เป็นพฤติกร์ร์มที�ผ้้อ่�นสังเกตได้  ส�วินพฤติกร์ร์มภายในของนักท�องเที�ยวิ (Tourist’s Covert Behaviour)  

เป็นการ์ทำางานของอวัิยวิะต�างๆ ภายในร์�างกายร์วิมทั�งควิามร้้์ส้ก และอาร์มณ์ที�ถ้กควิบคุมอย้�ภายในจัะมี

ควิามสัมพันธ์กัน  โดยพฤติกร์ร์มภายในจัะเป็นตัวิกำาหนดพฤติกร์ร์มภายนอกเป็นส�วินใหญ�

ดวิงใจั จิัวิะคุณานันท์ (2561) ได้ศ้กษาเร่์�องอิทธิพลของReviewer ในส่�อออนไลน์กับการ์ตัดสิน

ใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิในจัังหวัิดที�เป็นจุัดหมายปลายทางในปร์ะเทศไทย โดยงานวิิจััยนี�เป็นการ์วิิจััยเชิง

ปริ์มาณ (Quantitative Research)ด้วิยวิิธีการ์วิิจััยเชิงสำาร์วิจั (Survey Research) กลุ�มเป้าหมาย ค่อ ผ้้ที�เคย

ใช้ส่�อออนไลน์ในการ์ส่บค้นข้อม้ลข�าวิสาร์การ์ท�องเที�ยวิที�มีอายุ 18ปีข้�นไป ที�อาศัยอย้�ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ 

ผลวิิจััยพบวิ�า ลักษณะทั�วิไปของกลุ�มตัวิอย�างนั�นส�วินใหญ�นักท�องเที�ยวิเป็นเพศหญิง ที�มีอายุในช�วิงร์ะหวิ�าง 

25 – 35ปี มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 10,000 – 30,000 บาท ในช�วิงเวิลา 1 ปีที�ผ�านมาได้ท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทย 

1 - 3 ครั์�ง และใช้เวิลาในการ์ท�องเที�ยวิ 3 วัิน 2 ค่น และมักจัะเดินทางกับคร์อบครั์วิเพ่�อท�องเที�ยวิในสถานที�

ท�องเที�ยวิทางทะเล ร์วิมปร์ะเภทเกาะ และหาด และช่�นชอบในการ์ท�องเที�ยวิในภาคใต้ โดยค�าใช้จั�ายเฉิลี�ยต�อ

ครั์�ง ต�อคน ต�อวัิน จัะอย้�ที� 1,001 – 3,000 บาทโดยกลุ�มตัวิอย�างมีการ์เป่ดรั์บข้อม้ลเกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิใน

ปร์ะเทศไทยผ�านส่�อออนไลน์จัากช�องทาง google มากที�สุด ร์องลงมาค่อ Facebook และ website Pantip 

ตามลำาดับซ้ี�งจัะใช้ส่�อออนไลน์เพ่�อต้นหาข้อม้ลแหล�งท�องเที�ยวิมากที�สุด ร์องลงมาค่อ ค้นหาข้อม้ลที�พัก หร่์อ

สำาร์องที�พัก และค้นหาข้อม้ลการ์เดินทาง หร่์อสำาร์องพาหนะในการ์เดินทาง กลุ�มผ้้ตอบแบบสอบถามส�วิน

ใหญ�มักช่�นชอบข้อม้ลในร้์ปแบบ บล็อก/ กร์ะท้้รี์วิิวิควิามคิดเห็นของผ้้ที�เคยใช้บริ์การ์โดยละเอียดคิดเป็นร้์อย

ละ 47 และบล็อก/ กร์ะท้้รี์วิิวิสถานที�ท�องเที�ยวิโดยเน้นไปทางการ์โพสต์ร้์ปภาพเป็นหลัก ร้์อยละ 41.5 ใน

ด้านของข้อม้ลนักท�องเที�ยวิ นักรี์วิิวิปร์ะเภท Macro-influencers มีผลต�อการ์ตัดสินใจัของเพศหญิงอย้�ใน

ร์ะดับมากกวิ�าเพศชาย และอายุ ร้์ปแบบการ์เดินทาง ค�าใช้จั�ายโดยเฉิลี�ยต�อคน ต�อวัิน ต�อครั์�ง ที�ต�างกันมีผล

ต�อการ์ตัดสินใจัที�แตกต�างกันเม่�อได้รั์บข้อม้ลข�าวิสาร์จัากนักรี์วิิวิ ปร์ะเภท Macro-influencers
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วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง ผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิ

ไทยของกลุ�มวัิยทำางานในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ เป็นการ์ศ้กษาวิิจััยวิิจััยแบบผสม (Mix Method) ปร์ะกอบ

ด้วิยวิิธีวิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) และวิิธีวิิจััยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้

แบบสอบถามและการ์สัมภาษณ์แบบเชิงล้ก (In-depth Interview)  เป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

ของการ์ศ้กษา เพ่�อให้ทร์าบถ้งแร์งจ้ังใจัและควิามพ้งพอใจั ด้านการ์ท�องเที�ยวิของผ้้บริ์โภคจัากผ้้ทร์งอิทธิพล

ทางการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์ แนวิโน้มพฤติกร์ร์มการ์เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิของผ้้บริ์โภคที�ได้รั์บ

ข�าวิสาร์จัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ โดยผ้้ศ้กษาได้กำาหนดร์ะเบียบวิิธีวิิจััย แนวิทางในการ์ดำาเนินการ์

ศ้กษา เพ่�อให้บร์ร์ลุวัิตถุปร์ะสงค์ดังกล�าวิข้างต้นโดยมีร์ายละเอียดของปร์ะชากร์ กลุ�มตัวิอย�าง เคร่์�องม่อที�ใช้

ในการ์วิิจััย การ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล และการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล

ประชุ�กร และกลุ่มตัวิอย่�ง

ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์วิิจััย ได้แก� ปร์ะชาชนที�อาศัยอย้�ในเขตกรุ์งเทพฯ ผ้้ที�เคยใช้ส่�อสังคมออนไลน์

ในการ์หาข้อม้ลด้านการ์ท�องเที�ยวิ และเคยเดินทางท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยโดยได้รั์บข้อม้ลเกี�ยวิกับการ์ท�อง

เที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์ มีอายุ 22 ปีข้�นไป กำาหนดพ่�นที�อย้�อาศัย

ในกรุ์งเทพมหานคร์ พิจัาร์ณาจัากปร์ะชากร์ที�มีถิ�นที�อย้�อาศัยเดิมในกรุ์งเทพมหานคร์ และผ้้ที�เดินทางเข้า

มาอาศัยเพ่�อทำางานโดยเป็นการ์อย้�อาศัยตั�งแต� 6 เด่อนข้�นไป และเป็นผ้้ที�มีร์ายได้ที�สามาร์ถใช้จั�ายได้จัริ์ง  

จัำานวินกลุ�มตัวิอย�าง เน่�องจัากผ้้วิิจััยไม�สามาร์ถทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ทั�งหมดที�แน�นอนได้ ทำาการ์คำานวิณ

จัากส้ตร์ไม�ทร์าบจัำานวินของ W.G. Cochran ในร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% ที�มีควิามคลาดเคล่�อน 5% ได้

ขนาดกลุ�มตัวิอย�าง 385 และสำาร์องเพ่�อป้องกันข้อม้ลคลาดเคล่�อนได้ 15 คน คิดร์วิมเป็น 400 คน ผ้้วิิจััย

ได้กำาหนดขนาดกลุ�มตัวิอย�างที�จัะศ้กษาการ์เก็บข้อม้ลทางนี�ผ้้วิิจััยจ้ังเก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างเป็นจัำานวิน 

400 คน ในการ์ตอบแบบสอบถาม 

และในการ์สัมภาษณ์จัะแบ�งกลุ�มตัวิอย�างออกเป็น 3 กลุ�ม ค่อ 1 กลุ�มวัิยทำางาน 2 อาจัาร์ย์เกี�ยวิกับ

วิิชาด้านกานท�องเที�ยวิ และ 3. กลุ�มผ้้ทร์งอิทธิพลด้านการ์ท�องเที�ยวิ

ก�รเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล

 การ์ศ้กษาครั์�งนี�ผ้้วิิจััยมีวิิธีการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลโดยการ์แจักแบบสอบถาม (Questionnaires) ให้

กลุ�มตัวิอย�าง ซ้ี�งเป็นกลุ�มวัิยทำางานที�เป็นปร์ะชากร์ไทย ที�อาศัยอย้�ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ตอบแบบสอบถาม

ด้วิยตัวิเอง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จัำานวิน 400 ชุด โดยผ้้วิิจััย จัะสร้์างแบบสอบถามข้�นในร์ะบบ

ออนไลน์ จัากนั�นจ้ังส�งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังช�องทางต�างๆผ�านเคร่์อข�ายอินเทอร์์เน็ต เช�น Facebook 

Twitter เป็นต้น เพ่�อทำาการ์สุ�มกลุ�มตัวิอย�างให้กลุ�มแร์กแนะนำากลุ�มตัวิอย�างอ่�นต�อไปเร่์�อย ๆเป็นล้กโซี� จันได้

ข้อม้ลคร์บทั�ง 400 ชุด ในส�วินของการ์เก็บข้อม้ลการ์สัมภาษณ์จัากกลุ�มตัวิอย�างทั�ง 3 กลุ�ม จัากปร์ะเด็นการ์

รั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิจัากกลุ�มผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ พฤต่กร์ร์มการ์เล่อกเดินทางตาม และ

การ์ท�องเที�ยวิในช�วิง Covid 19 ผ�านการ์สัมภาษณ์ทางโทร์ศัพท์ และข้อควิามทางอีเมลล์
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ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

เม่�อผ้้ศ้กษาได้ทำาการ์ เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลที�ได้จัากแบบสอบถามและตร์วิจัสอบควิามถ้กต้องของ

ข้อม้ลเรี์ยบร้์อยแล้วิได้ทำาการ์กำาหนดร์หัส บันท้กข้อม้ลต�างๆ แล้วิจ้ังนำามาปร์ะมวิลผลข้อม้ลเพ่�อหาค�าทาง

สถิติด้วิยเคร่์�องคอมพิวิเตอร์์จัากการ์ใช้โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปโดยมีสถิติในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลดังนี�

สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ์ใช้ค�าสถิติในการ์วิิจััยได้แก�

1.1 ข้อม้ลนักท�องเที�ยวิเพศ อายุ ร์ะดับการ์ศ้กษา สถานภาพการ์สมร์ส อาชีพ ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อน 

ใช้สถิติพ่�นฐานได้แก� การ์แจักแจังควิามถี�และร้์อยละ

1.2 การ์เป่ดรั์บข้อม้ล เป่ดรั์บข้อม้ลข�าวิสาร์จัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคม

ออนไลน์ ทัศนคติที�มีต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ พฤติกร์ร์มการ์เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิ และแนวิโน้ม

พฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภคเกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิตามคำาแนะนำาของผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิใช้สถิติพ่�น

ฐานได้แก� การ์แจักแจังค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน

1.3 ร์วิบร์วิมควิามคิดเห็นต�างๆ ร์วิมถ้งข้อเสนอแนะ จัากคำาถามสัมภาษณ์แยกออกเป็น 3 ส�วินค่อ 

การ์เป่ดรั์บข้อม้ลด้านการ์ท�องเที�ยวิจัากกลุ�มผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ พฤติกร์ร์มการ์เล่อกเดินทางตาม

และควิามพ้งพอใจั ควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิในช�วิง Covid 19

ต�ร�งท่� 1 จัำานวินและร้์อยละของควิามถี�ในการ์เล่อกเดินทางหลังจัากรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิ 

              จัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์
คำวิ�มถ่�ในำก�รเล่อกเดินำท�ง (คำรั�ง/ปี) จัำ�นำวินำ (คำนำ) ร�อยละ

1 ครั์�ง 14 3.50

2 ครั์�ง 69 17.25

3 ครั์�ง 81 20.25

4 ครั์�ง 48 12.00

5 ครั์�ง 23 5.75

มากกวิ�า 5 ครั์�ง 165 41.25

รวิม 400 100.00

จัากตาร์างที� 1.1 พบวิ�า หลังจัากรั์บข�าวิสาร์จัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิแล้วิ ส�วินใหญ�มี

ควิามถี�การ์เล่อกเดินทางปีละมากกวิ�า 5 ครั์�ง จัำานวิน 165 คน คิดเป็นร้์อยละ 41.25 ร์องลงมาค่อ ปีละ 3 

ครั์�ง จัำานวิน 81 คน คิดเป็นร้์อยละ 20.25 ปีละ 2 ครั์�ง จัำานวิน 69 คน คิดเป็นร้์อยละ 17.25 ปีละ 4 ครั์�ง 

จัำานวิน 48 คน คิดเป็นร้์อยละ 12.00 ปีละ 5 ครั์�ง จัำานวิน 23 คน คิดเป็นร้์อยละ 5.75 และปีละ 1 ครั์�ง 

จัำานวิน 14 คน คิดเป็นร้์อยละ 3.50 ตามลำาดับ
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ต�ร�งท่� 2 แนวิโน้มพฤติกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในช�วิงการ์ร์ะบาด COVID-19 

              ค�าสถิติ Spearman rank correlation coefficient แสดงควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างควิามตั�งใจั 

              เดินทาง และควิามตั�งใจัเป่ดรั์บข�าวิสาร์

Correlations

คำวิ�มตั�งใจัเดินำท�ง คำวิ�มตั�งใจัเปิดรับั

ข่�วิส�ร

Spearman’s rho ควิามตั�งใจัเดิน

ทาง

Correlation Coefficient 1.000 .604**

Sig. (2-tailed) . .000

N 400 400

ควิามตั�งใจัเป่ดรั์บ

ข�าวิสาร์

Correlation Coefficient .604** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 400 400

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จัากตาร์างที� 2 พบวิ�าได้ค�า p-value = 0.000 (p < 0.01) จ้ังสรุ์ปได้วิ�า ควิามตั�งใจัเป่ดรั์บข�าวิสาร์ 

และมีควิามควิามตั�งใจัเดินทาง มีควิามสัมพันธ์กันในเชิงบวิกอย�างมีนัยสำาคัญ 0.01 โดยมีค�าสหสัมพันธ์

เท�ากับ 0.604 นั�นค่อมีควิามสัมพันธ์ในร์ะดับปานกลาง 

นั�นค่อ ผ้้ที�เป่ดรั์บข�าวิสาร์ในช�วิงการ์ร์ะบาด COVID-19 มีแนวิโน้มที�จัะออกไปท�องเที�ยวิปานกลาง

บัทสรุป 

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้์อยละ 70.8 และ เพศชาย คิดเป็นร้์อยละ 26.8 มีอายุ  

26 – 35 ปี ส�วินใหญ�มีร์ะดับการ์ศ้กษาปริ์ญญาตรี์หร่์อเทียบเท�า มีสถานภาพโสด ปร์ะกอบอาชีพพนักงาน

บริ์ษัท/ ห้างร้์าน เอกชน มีร์ายได้ 45,001 บาท และ กลุ�มวัิยทำางานที�เคยเป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิ

ผ�านส่�อสังคมออนไลน์ จัำานวิน 10 ท�าน อายุร์ะหวิ�าง 26 - 35 ปี ซ้ี�งอย้�ในช�วิงวัิยทำางาน  กลุ�มที� 2 ได้แก� 

อาจัาร์ย์วิิชาด้านการ์ท�องเที�ยวิ จัำานวิน 2 ท�าน และกลุ�มที� 3 ได้แก� กลุ�มผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ 

(Travel Influencers) จัำานวิน 2 ท�าน ซ้ี�งเป็นการ์สัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth Interview)

การ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ ด้านการ์ท�องเที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์ 

ของผ้้ตอบแบบสอบถาม พบวิ�า ส�วินใหญ�รั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิผ�าน Facebook เน่�องจัากFace-

bookเป็น Application ที�คนส�วินใหญ�ใช้ และสามาร์ถด้ได้ทั�งภาพและเสียง เหตุผลที�เป่ดรั์บข�าวิสาร์การ์ท�อง

เที�ยวิผ�านทางส่�ออนไลน์เพร์าะวิ�าต้องการ์หาข้อม้ลเกี�ยวิกับที�พัก/ การ์สำาร์องที�พักและหาข้อม้ลแหล�งท�อง

เที�ยวิ  เพ่�อเป็นแนวิทางและควิามร้้์ก�อนการ์เดินทาง และปร์ะเภทของข้อม้ลที�ผ้้รั์บสาร์ให้ควิามสนใจัมากที�สุด

ค่อ การ์ให้ข้อม้ลแบบเน้นๆ โพสต์ ร้์ปภาพเป็นหลัก  เน่�องจัากทำาให้เห็นถ้ง ภาพร์วิมของสถานที�ต�างๆที�สนใจั

เดินทางไปท�องเที�ยวิ อีกทั�งยังเป็นสิ�งที�ด้งด้ดควิามสนใจั และเป็นแร์งจ้ังใจัในการ์เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิ  การ์

เป่ดรั์บข�าวิสาร์จัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ ผ�านส่�อสังคมออนไลน์ พบวิ�า ส�วินใหญ�เป่ดรั์บข�าวิสาร์
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ทางการ์ท�องเที�ยวิมากกวิ�าเด่อนละ 5 และจัะเป็นช�วิงเวิลาวิ�างอย�างเช�น ช�วิงเย็นหลังเลิกงาน เน่�องจัากเป็น

ช�วิงที�มีเวิลาวิ�างเยอะกวิ�าช�วิงเวิลาอ่�น เหตุผลที�เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์

ท�องเที�ยวิ พบวิ�า ส�วินใหญ�ต้องการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิเพ่�อ

นำาข้อม้ลข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิมาใช้ในการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทาง การ์เดินทางท�องเที�ยวิในแต�ละครั์�ง

จัะต้องศ้กษา ก�อนวิ�าไหน แต�ละจัังหวัิดที�ต้องการ์เดินทางไปมีสถานที�ใดน�าสนใจับ้าง 

ควิามพ้งพอใจัและทัศนคติที�มีต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิหลังจัากได้เป่ดรั์บข�าวิสาร์ ผ�านส่�อ

สังคมออนไลน์ พบวิ�า มีควิามพ้งพอใจัต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิด้านบุคลิกภาพอย้�ในร์ะดับ “ดีมาก” 

ทุกปร์ะเด็น โดยมีทัศนคติอย้�ในร์ะดับเชิงบวิก เช�น การ์มีควิามสามาร์ถในการ์ให้ข้อม้ลที�ท�องเที�ยวิได้น�าสนใจั

และน�าเช่�อถ่อ การ์มีลักษณะการ์พ้ด/ การ์เขียนดี กร์ะชับเข้าใจัง�าย และการ์มีบุคลิกภาพโดดเด�นและเป็นที�

น�าจัดจัำาทำาให้ร้้์ส้กปร์ะทับใจัและช่�นชอบ 

- ด้านเน่�อหาในส่�อก็มีควิามพ้งพอใจัต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิด้านบุคลิกภาพอย้�ในร์ะดับ 

“ดีมาก” ทุกปร์ะเด็น เช�น ภาษาที�ใช้ในการ์พ้ด/ การ์เขียน มีควิามเข้าใจัง�าย มี ข้อม้ลข�าวิสาร์เกี�ยวิกับสถาน

ที�ท�องเที�ยวิตร์งตามจัริ์ง เช่�อถ่อได้ และข้อม้ลข�าวิสาร์เกี�ยวิกับสถานที�ท�องเที�ยวิมีควิามละเอียด ชัดเจัน คร์บ

ถ้วิน ทำาให้ได้ข้อม้ลที�ถ้กต้องและคร์อบคลุม 

- ด้านร้์ปแบบในการ์นำาเสนอพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์

ท�องเที�ยวิด้านบุคลิกภาพอย้�ในร์ะดับ “ดีมาก” ทุกปร์ะเด็น โดยมีทัศนคติอย้�ในร์ะดับเชิงบวิก เช�น มีการ์ใช้

ภาพ คลิปวิิดีโอ และส่�อปร์ะกอบที�น�าสนใจัและน�าติดตาม มีการ์อัพเดทสถานที�ท�องเที�ยวิใหม� ๆ  และมีการ์นำา

เสนอให้น�าสนใจัอย้�ตลอดเวิลา ร้์ปแบบในการ์นำาเสนอน�าสนใจัและน�าติดตาม และมีการ์ลำาดับเร่์�องร์าวิเป็น

อย�างดี

- ด้านควิามน�าเช่�อถ่อพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ

ด้านบุคลิกภาพอย้�ในร์ะดับ “ดีมาก” ทุกปร์ะเด็น โดยมีทัศนคติอย้�ในร์ะดับเชิงบวิก เช�น การ์มีควิามร้้์เกี�ยวิ

กับสถานที�ท�องเที�ยวิต�าง ๆ เป็นอย�างดี การ์มีควิามจัริ์งใจั ชัดเจัน ตร์งไปตร์งมา และการ์ไม�มีการ์โฆ่ษณาเกิน

จัริ์ง ไม�เห็นแก�ผลปร์ะโยชน์

ควิามพ้งพอใจัที�มีต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิ หลังจัากได้ทำาการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์

ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคมออนไลน์ พบวิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามมีควิามพ้งพอใจัในด้านบุคลิกภาพมี มีควิามพ้ง

พอใจัในด้านบุคลิกภาพมากที�สุด ควิามพ้งพอใจัด้านเน่�อหาในส่�อมีควิามพ้งพอใจัด้านเน่�อหาในส่�อมากที�สุด 

ควิามพ้งพอใจัด้านร้์ปแบบในการ์นำาเสนอ มีควิามพ้งพอใจัด้านร้์ปแบบในการ์นำาเสนอมากที�สุด ควิามพ้ง

พอใจัด้านควิามน�าเช่�อถ่อ มีควิามพ้งพอใจัด้านควิามน�าเช่�อถ่อมากที�สุด

แนวิโน้มพฤติกร์ร์มการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิในช�วิงการ์ร์ะบาด  Covid-19  พบวิ�า แนวิ

โน้มในด้านการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์นั�นมีการ์เป่ดรั์บอย้�ตลอดเน่�องจัากการ์ใช้ส่�อสังคมออนไลน์เป็นเหม่อนชีวิิต

ปร์ะจัำาวัินปกติทั�วิไป มีการ์เสพส่�อเพ่�อควิามบันเทิงใจั หร่์อเพ่�อหาควิามร้้์ใหม�ๆเกี�ยวิกับด้านการ์ท�องเที�ยวิ 

หร่์อเพ่�อเป็นการ์เตรี์ยมข้อม้ลในการ์ท�องเที�ยวิหลังการ์ร์ะบาดลดลง ส�วินของการ์เล่อกเดินทางในช�วิงการ์

แพร์�ร์ะบาดของ COVID-19 การ์ร์ะบาดของ covid 19 นั�น ต้องมีการ์ปรั์บตัวิด้านการ์เดินทาง มีควิามไม�

สะดวิกในการ์เดินทาง ทุกอย�างเปลี�ยนไป ในด้านการ์ท�องเที�ยวิผ้้คนเริ์�มมองหาการ์ท�องเที�ยวิที�มีควิามส�วิน
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ตัวิมากข้�น การ์เดินทางจัะเล่อกเดินทางในที�ๆไม�มีคนจัำานวินมาก ด้านควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิ

หลังจัาก covid-19 นั�นพบวิ�า การ์ท�องเที�ยวิจัะมีการ์เปลี�ยนแปลงทั�งควิามชอบและสไตล์ในการ์ท�องเที�ยวิ 

จัะมีการ์ปรั์บร้์ปแบบในการ์ท�องเที�ยวิเป็นการ์ท�องเที�ยวิที�มีควิามร์ะมัดร์ะวัิงมากข้�นอาจัเป็นผลมาจัากควิาม

เคยชินในการ์ใช้ชีวิิตช�วิง covid- 19 แต�ในด้านการ์เดินทางท�องเที�ยวินั�นอาจัจัะลดลงบ้างเน่�องจัากมาตร์การ์

ต�างๆของภาครั์ฐและการ์ใช้ชีวิิตแบบ New Normal 

อภิปร�ยก�รวิิจััย

จัากการ์ศ้กษาวิิจััยเร่์�อง  ผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทางท�อง

เที�ยวิไทยของกลุ�มวัิยทำางานตอนต้นในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ สามาร์ถอภิปร์ายผลในปร์ะเด็นดังต�อไปนี� 

ประเด็นำท่� 1 ตัวิแปรของนัำกท่องเท่�ยวิ

ตามที�ผลการ์ศ้กษาปร์ากฏชัดเจันวิ�าข้อม้ลนักท�องเที�ยวิในภาพร์วิม พบวิ�า ลักษณะทางปร์ะชากร์

ของกลุ�มตัวิอย�างในด้านเพศ อายุ มีการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทางท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยตามคำาแนะนำาของ 

Travel Influencers ที�ต�างกัน กล�าวิค่อ เพศหญิงจัะมีค�าเฉิลี�ยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัมากกวิ�าเพศชายหร่์อ

เพศอ่�นๆ กลุ�มผ้้ตอบแบบสอบถามที�มีช�วิงอายุ 26-35 ปีจัะมีค�าเฉิลี�ยที�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัมากกวิ�ากลุ�มช�วิง

อายุอ่�น กลุ�มตัวิอย�างที�มีสถานภาพ ร์ะดับการ์ศ้กษา และอาชีพที�แตกต�างกัน มีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ที�แตกต�าง

กัน จัากค�าเฉิลี�ยพบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างที�มีสถานภาพโสด มีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิผ�านส่�อสังคม

ออนไลน์ ต�างจัากกลุ�มอ่�น ร้์อยละ 83.5 อีกทั�งกลุ�มตัวิอย�างที�มีอาชีพพนักงานบริ์ษัทห้างร้์านเอกชนมีค�าเฉิลี�ย

ในในการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิมากที�สุด และกลุ�มตัวิอย�างที�มีการ์ศ้กษาในร์ะดับปริ์ญญาตรี์หร่์อ

เทียบเท�ามีค�าเฉิลี�ยในการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์มากกวิ�ากลุ�มอ่�นทั�งนี�เป็นเพร์าะป้จัจััยส�วินบุคลที�แตกต�างกันทำาให้

เกิดการ์ตัดสินใจัเป่ดรั์บข�าวิสาร์ได้แตกต�างกันไป ตามควิามสนใจัของบุคคลนั�นๆ ซ้ี�งสอดคล้องกับ ดวิงใจั จิั

วิะคุณานันท์ (2561) ที�ได้ศ้กษาเร่์�อง “อิทธิพลของ Reviewer ในส่�อออนไลน์กับการ์ตัดสินใจัเล่อกเดินทาง

ท�องเที�ยวิในจัังหวัิดที�เป็นจุัดหมายปลายทางในปร์ะเทศไทย” พบวิ�าลักษณะทางปร์ะชากร์ของกลุ�มตัวิอย�าง

ด้านเพศ อายุ  มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์บริ์โภคสินค้าท�องเที�ยวิในการ์เล่อกสถานที�ท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยจัาก

การ์อ�านรี์วิิวิของผ้้นำาทางควิามคิดด้านการ์ท�องเที�ยวิในเคร่์อข�ายสังคมออนไลน์ 

ในส�วินของร์ายได้ของกลุ�มตัวิอย�างพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างที�มีร์ายได้ส�วินตัวิต�อเด่อน 45,001 บาท ข้�น

ไปมีพฤติกร์ร์มการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ต�างจัากกลุ�มผ้้ที�มีร์ายได้ไม�เกิน 15,000 บาท เน่�องจัากมีค�าเฉิลี�ยที�ต�าง

กัน ส�วินด้านสถานภาพกลุ�มตัวิอย�างพบวิ�า สถานภาพที�ต�างกันมีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิที�

ต�างกัน ทั�งนี�เป็นเพร์าะควิามแตกต�างทางด้านป้จัจััยส�วินบุคลส�งผลต�อการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ ซ้ี�งสอดคล้องกับ

ผลการ์ศ้กษาของ กฤชมล  ตั�งมะโนมานะ พร์ร์ณร์าย เดชเร่์�อง และจิัตพนธ์ ชุมเกตุ (2563) ที�ศ้กษาเร่์�อง 

“กร์ะบวินการ์สร้์างแร์งจ้ังใจัของ Influencer ปร์ะเภทการ์ท�องเที�ยวิบนส่�อสังคมออนไลน์ที�มีอิทธิพลต�อการ์

เดินทางท�องเที�ยวิของผ้้บริ์โภค” พบวิ�า ควิามแตกต�างของข้อม้ลบุคคลได้แก� เพศ อายุ ร์ายได้ มีผลต�อการ์

เดินทางท�องเที�ยวิของผ้้บริ์โภคที�มีควิามแตกต�างกัน 

  ปร์ะเด็นที� 2 การ์เป่ดรั์บข้อม้ลข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิจัาก Travel Influencers และควิามพ้งพอใจั

ที�มีต�อผ้้ทร์งอิทธิพลทางการ์ท�องเที�ยวิหลังจัากที�ได้ทำาการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิจัาก Travel  
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influencer ผ�านส่�อสังคมออนไลน์ ของกลุ�มตัวิอย�าง

จัากการ์ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์จัากส่�อสังคมออนไลน์ของกลุ�มตัวิอย�างในภาพร์วิมนั�น 

พบวิ�ามีการ์เป่ดรั์บข้อม้ลผ�านส่�อสังคมออนไลน์อย�าง Facebook มากที�สุด คิดเป็นร้์อยละ 73.8  ร์องลงมาค่อ  

Instagram  ร้์อยละ 55.5 โดยเหตุผลในการ์ใช้ส่�อสังคมออนไลน์ในการ์หาข้อม้ลเกี�ยวิกับที�พักหร่์อการ์สำาร์อง

ที�พักมากที�สุด คิดเป็นร้์อยละ 79.0 ร์องลงมาค่อ ต้องการ์หาข้อม้ลเกี�ยวิกับแหล�งท�องเที�ยวิ ร้์อยละ 75.3  

และปร์ะเภทของข้อม้ลด้านการ์ท�องเที�ยวิที�ได้ทำาการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์นั�นกลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เล่อกเป่ดรั์บ

ข�าวิสาร์เกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิค่อ บล็อก/ กร์ะท้้รี์วิิวิสถานที�ท�องเที�ยวิโดยเน้นไปทางการ์โพสต์ร้์ปภาพเป็น

หลัก ร้์อยละ 64.3 ร์องลงมาค่อ สนใจับล็อก/ กร์ะท้้ควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับผ้้ที�เคยใช้บริ์การ์โดยละเอียด ร้์อย

ละ 57.0 ทั�งนี�เป็นเพร์าะ Facebook หร่์อ Instagram เป็นส่�อที�มาร์สำาร์วิจัควิามต้องการ์ของผ้้ใช้จ้ังทำาให้ผ้้

ใช้รั์บข�าวิสาร์จัากส่�อเหล�านี�ได้เร็์วิที�สุดและตร์งตามควิามสนใจั และควิามต้องการ์ของผ้้รั์บสาร์ ทำาให้ผ้้รั์บ

สาร์มีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ได้ง�าย ข้อควิามข้างต้นสอดคล้องกับผลการ์วิิจััยของ บัญญัติ พิลา (2559) ที�ศ้กษา

เร่์�อง “ป้จัจััยแร์งจ้ังใจัในการ์เดินทางควิามน�าเช่�อถ่อของข้อม้ลการ์ส่�อสาร์ปากต�อปากแบบออนไลน์  ผลการ์

วิิจััยพบวิ�า ร์ะดับควิามคิดเห็นของผ้้บริ์โภคต�อการ์ส่�อสาร์ปากต�อปากแบบออนไลน์มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อก

แหล�งท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทย” ของผ้้บริ์โภคในจัังหวัิดสร์ะบุรี์อย้�ในร์ะดับมากที�สุดโดยพิจัาร์ณาร์ายข้อพบ

วิ�าผ้้บริ์โภคเห็นด้วิยอย�างมากในเร่์�อง การ์ร์วิบร์วิมควิามคิดเห็นของผ้้อ่�นในอินเทอร์์เน็ตเกี�ยวิกับสถานที�ท�อง

เที�ยวิ ก�อนที�จัะออกเดินทางไปยังสถานที�ที�สนใจั กล�าวิค่อ ผ้้บริ์โภคมักหาข้อม้ลจัากควิามคิดเห็นของผ้้อ่�นใน

ส่�อออนไลน์ เพ่�อตัดสินใจัในการ์เดินทาง 

นอกจัากนี�ยังสอดคลองกับผลการ์วิิจััยของ รั์ฐญา มหาสมุทร์ (2558) ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ผ้้ทร์งอิทธิพล

ในโลกออนไลน์จัะทำาให้ผ้้ติดตามร้้์ส้กวิ�าใกล้ชิดสนิทสนม เกิดควิามเช่�อใจัและไว้ิวิางใจัในตัวิผ้้ทร์งอิทธิพลใน

โลกออนไลน์ ซ้ี�งทำาให้มีผลต�อการ์ตัดสินใจัเล่อกซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์ตามกลุ�มผ้้มีอิทธิพลของกลุ�มผ้้ติดตาม 

นอกจัากนี� ผ้้ติดตามส�วินใหญ�มีการ์คล้อยตามเม่�อได้อ�านรี์วิิวิจัากผ้้ทร์งอิทธิพลในโลกออนไลน์ 

ปร์ะเด็นที� 3 แนวิโน้มพฤติกร์ร์มการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิการ์เดินทางท�องเที�ยวิในช�วิง

โควิิค 19 และควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับการ์ท�องเที�ยวิภายหลังช�วิง covid 19 ของกลุ�มตัวิอย�าง

จัากการ์ศ้กษาพฤติกร์ร์มของกลุ�มตัวิอย�าง ในด้านการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์ด้านการ์ท�องเที�ยวิและการ์เดิน

ทางท�องเที�ยวิในช�วิงการ์ร์ะบาดโควิิด 19 นั�น กลุ�มตัวิอย�างมีการ์เป่ดรั์บข�าวิสาร์อย�างต�อเน่�องแต�แนวิโน้มการ์

เล่อกเดินทางท�องเที�ยวิลดลง และมีการ์ปรั์บการ์ท�องเที�ยวิแบบชีวิิตวิิถีใหม� (New normal) เป็นแบบวัินเดียวิ

แทนการ์พักค้างค่นเน่�องจัากสถานการ์ณ์ในช�วิงการ์ร์ะบาด และมาตร์าการ์ต�างๆของภาครั์ฐที�ยังไม�แน�นอน

เกี�ยวิกับการ์เป่ด ป่ดสถานที�ต�างๆ การ์เดินทางจ้ังเป็นแบบที�ไม�ต้องมีการ์วิางแผนล�วิงหน้า ทุกอย�างอย้�ภายใต้

มาตร์การ์การ์ควิบคุมของทางภาครั์ฐ อาทิเช�น การ์สวิมหน้ากากอนามัย การ์เว้ินร์ะยะห�าง ร์วิมทั�งการ์จัำากัด

คนในการ์เข้าสถานที�ต�างๆ ทั�งนี�เป็นเพร์าะ ในสถาณการ์ณ์ตอนนี� ทำาให้ผ้้คนอ้ดอัดและเบ่�อหน�ายกับการ์อย้�

บ้าน และหากออกจัากบ้านก็ต้องป้องกันตัวิเองไม�เกิดการ์ติดเช่�อจัากไวิรั์ส Covid19 จ้ังทำาให้ผ้้คนสนใจัใน

การ์ท�องเที�ยวิที�ไม�ไกลและใช้เวิลาไม�มาก ร์วิมถ้งมีการ์ป้องกันหร่์อมาตร์การ์ที�ทำาให้ผ้้บริ์โภคสามาร์ถไปท�อง

เที�ยได้อย�างสบายใจั  ข้อควิามข้างต้นสอดคล้องกับ พัชรี์ยา แก้วิช้ 2563 ได้ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อ

การ์เปลี�ยนแปลงพฤติกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิแบบ New Normal หลังการ์แพร์�ร์ะบาดโควิิด-19 พบวิ�าทัศนคติ
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ต�อการ์แพร์�ร์ะบาดโควิิด-19 และป้จัจััยด้านการ์ท�องเที�ยวิมีผลต�อการ์เปลี�ยนแปลงพฤติกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ

แบบ New Normal หลังการ์แพร์�ร์ะบาดโควิิด-19 อย�างเช�น ควิามปลอดภัย สิ�งอำานวิยควิามสะดวิก และ

นโยบายส�งเสริ์มการ์ท�องเที�ยวิจัากภาครั์ฐ เน่�องจัากผลกร์ะทบจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโควิิด-19 และภาวิะ

เศร์ษฐกิจัถดถอย ทำาให้พฤติกร์ร์มท�องเที�ยวิของเปลี�ยนไป การ์ร์ะบาดของโควิิด-19 ทำาให้เวิลาจัะไปเที�ยวินัก

ท�องเที�ยวิจัะคำาน้งถ้งควิามปลอดภัยเพิ�มข้�นอย�างมาก ปร์ะกอบกับภาวิะเศร์ษฐกิจัที�ถดถอย ทำาให้พฤติกร์ร์ม

ในการ์ท�องเที�ยวิมีการ์เปลี�ยนแปลงไป ซ้ี�ง 3 New Normal ของการ์เดินทางท�องเที�ยวิในปร์ะเทศหลังวิิกฤติ

โควิิด-19 ได้แก� 1) เที�ยวิในปร์ะเทศเป็นตัวิเล่อกแร์ก 2) เที�ยวิใกล้ ๆ สั�น ๆ ขับร์ถไป และ 3) เที�ยวิที� Un-

seenคนไม�มาก
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ต่อก�รท่องเท่�ยวิ กรณ่ศึกษ�อุทย�นำแห่งชุ�ติท�งบักในำเขตภ�คำใต�
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บัทคัำดย่อ

บทควิามวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) ศ้กษาการ์ร์ับร้้์ผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�ง

แวิดล้อมต�อการ์ท�องเที�ยวิ 2) ศ้กษาผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อมต�อการ์ท�องเที�ยวิ 3) เพ่�อ

เสนอแนะแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 เพ่�อร์องรั์บ

นักท�องเที�ยวิ โดยกร์ะบวินการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) กลุ�มตัวิอย�างค่ออุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ 19 แห�ง โดยเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลด้วิยวิิธีการ์

สัมภาษณ์และทำาแบบสอบถาม ซ้ี�งเชิงปริ์มาณนำาแบบสอบถามมาวิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงสถิติ หาค�าเฉิลี�ย WAI 

และค�า SD ในส�วินของเชิงคุณภาพ นำาข้อม้ลจัากบทสัมภาษณ์มาวิิเคร์าะห์ ในร้์ปแบบเชิงพร์ร์ณนา ผลการ์

ศ้กษาวิิจััยพบวิ�า 1) การ์ร์ับร้้์เกี�ยวิกับผลกร์ะทบทางด้านเศร์ษฐกิจัและสังคม และการ์ร์ับร้้์เกี�ยวิกับผลกร์ะทบ

ทางด้านสิ�งแวิดล้อม ของอุทยานแห�งชาติทั�ง 19 แห�ง โดยเป็นปร์ะเด็นที�อุทยานแห�งชาติเห็นด้วิยมากที�สุด 

ค่อปร์ะเด็นร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิในเขตอุทยานแห�งชาติ ลดลง และธร์ร์มชาติในอุทยานแห�งชาติกลับมา

ฟืี�นตัวิ 2) ในด้านของร์ะดับผลกร์ะทบของอุทยานแห�งชาติ ปร์ะเด็นที�ได้รั์บผลกร์ะทบมากที�สุดค่อ ร์ายได้

ในเขตอุทยานแห�งชาติลดลง เน่�องจัากมีการ์ป่ดอุทยานมากกวิ�า 2 เด่อน และ 3) แนวิทางการ์ปรั์บตัวิของ

อุทยานแห�งชาติด้านเศร์ษฐกิจัและสังคม อุทยานแห�งชาติส�วินใหญ�จัะมีการ์ป่ดอุทยาน มีการ์วิางแผนการ์

ร์องรั์บนักท�องเที�ยวิ และปรั์บปรุ์งสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก หลังสิ�นสุดการ์แพร์�ร์ะบาดอุทยานแห�งชาติจัะมี

การ์ปร์ับร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิแบบใหม� New Normal พร์้อมควิบค้�ไปกับมาตร์การ์ด้านสาธาร์ณสุข ด้านสิ�ง

แวิดล้อมอุทยานแห�งชาติมีการ์ปรั์บตัวิให้ธร์ร์มชาติได้มีการ์ฟืี�นตัวิตามร์ะบบนิเวิศเจ้ัาหน้าที�มีการ์สำาร์วิจัควิาม

เปลี�ยนแปลงของพ่ชพร์ร์ณ สัตว์ิป่า และหลังสิ�นสุดการ์แพร์�ร์ะบาดอุทยานแห�งชาติจัะมีการ์จัำากัดนักท�อง

เที�ยวิที�เข้ามา อีกทั�งอุทยานแห�งชาติจัะป่ดทุก 2 เด่อนเพ่�อธร์ร์มชาติกลับมาฟืี�นตัวิ

คำำ�สำ�คัำญ: ไวิรั์สโคโร์นา-2019,  อุทยานแห�งชาติ, การ์รั์บร้้์, ผลกร์ะทบ, การ์ปรั์บตัวิ
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Abstract

This research aims at studying the recognition of economic, social and  

environmental effects and suggesting the adaptation guideline for the terrestrial national parks in  

Southern Thailand as a result of the COVID-19 pandemic. The mixed methods were applied to a  

sample group of 19 terrestrial national parks for data collection via questionnaire and  

interview. The quantitative data collected via questionnaire was statistically analyzed to 

evaluate the WAI, average and standard deviation, while the qualitative one collected via 

interview was descriptively analyzed. The results indicated the recognition by national park 

officers of economic, social and environmental effects on 19 terrestrial national parks: the 

most agreed issues were the revenue decrease and nature recovery, while the most affected 

issue was the revenue decrease as a result of over 2-month temporary closure. Regarding the  

economic and social adaptation guideline, most national parks temporarily closed in order 

to review the tourist carrying capacity plans and improve their facilities. Upon the time of  

post-pandemic reopening, the New Normal tourism method is applied along with safety and health  

measures. Furthermore, regarding the environmental adaptation guideline, the nature has been  

recovering and the change has been surveyed. Upon the time of post-pandemic reopening, 

the limitation on the number of tourists allowed in the area daily is set and the national 

parks are scheduled for temporary closure every 2 months for nature recovery.

Keywords: COVID-19, national park, perception, effect, adaptation
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บัทนำำ�

ปร์ะเทศไทยนั�นถ่อได้วิ�ามีแหล�งท�องเที�ยวิที�หลากหลาย อาทิ แหล�งท�องเที�ยวิเชิงนิเวิศ แหล�งท�อง

เที�ยวิทางปร์ะวัิติศาสตร์์ แหล�งท�องเที�ยวิอุทยานแห�งชาติ หร่์อแหล�งท�องเที�ยวิทางธร์ร์มชาติ ล้วินแล้วิเป็น

แหล�งท�องเที�ยวิที�สามาร์ถด้งด้ดให้นักท�องเที�ยวิเดินทางเข้ามาในปร์ะเทศไทยได้อย�างมาก อีกทั�งการ์ท�อง

เที�ยวิยังสามาร์ถสร้์างร์ายได้ให้กับปร์ะเทศไทยได้อย�างมหาศาล โดยจัากสถิติการ์เข้ามาของนักท�องเที�ยวิ

ในปี พ.ศ. 2562 โดยอ้างอิงข้อม้ลของกร์ะทร์วิงการ์ท�องเที�ยวิและกีฬาในเด่อนมกร์าคม-พฤศจิักายน ปี 

2562 ปร์ะเทศไทยมีนักท�องเที�ยวิชาวิต�างชาติเข้าร์วิมเป็น 35.87 ล้านคน และมีร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิ 

1.74 ล้านล้านบาท และมีนักท�องเที�ยวิภายในปร์ะเทศ 116 ล้านคน-ครั์�ง ลดลง 0.06% เม่�อเทียบกับ

ปีพ.ศ.2561  (กร์มการ์ท�องเที�ยวิ, 2562) ซ้ี�งร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวินั�นยังได้มาจัากการ์เดินทางไปท�องเที�ยวิ

อุทยานอีกด้วิย แต�เม่�อเริ์�มมีการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-19 ที�เข้ามาในช�วิงปลายเด่อนธันวิาคมปี 

2562 ทำาให้การ์ท�องเที�ยวิของปร์ะเทศไทยซีบเซีาลงอย�างร์วิดเร็์วิ

การ์ร์ะบาดของโควิิด-19 เป็นการ์ร์ะบาดทั�วิโลกที�เกิดข้�นทั�วิโลก โดยมีสาเหตุมาจัากไวิรั์สโคโร์นา

สายพันธ์ุใหม� (สุรั์ยยา หมานมานะ และคณะ, 2563) องค์การ์อนามัยโลกจ้ังได้ปร์ะกาศให้การ์ร์ะบาดนี�เป็น

ภาวิะฉุิกเฉิินทางสาธาร์ณสุขร์ะหวิ�างปร์ะเทศ ในวัินที� 30 มกร์าคม 2563 และปร์ะกาศให้เป็นโร์คร์ะบาดทั�วิ

โลกในวัินที� 11 มีนาคม 2563 (Wikipedia, 2564) สำาหรั์บการ์ร์ะบาดของไวิรั์สโคโร์น�าในปร์ะเทศไทยนั�น พบ

ตั�งแต�วัินที� 13 มกร์าคม พ.ศ. 2563 และพบผ้้ป่วิยเพิ�มข้�นมากในกลางเด่อนมีนาคม 2563 (กร์มควิบคุมโร์ค, 

2564)การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโร์นาดังกล�าวิ ทำาให้ปร์ะเทศไทยได้ร์ับผลกร์ะทบเป็นอย�างมากในภาค

อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิร์วิมไปถ้งอุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ ซ้ี�งเป็นสถานที�ท�องเที�ยวิที�มีช่�อ

เสียงและได้รั์บควิามนิยมอย�างแพร์�หลายจัากนักท�องเที�ยวิ ทำาให้แหล�งท�องเที�ยวิหลายแห�งในเขตอุทยานแห�ง

ชาติทางเขตภาคใต้ต้องป่ดตัวิลงและมีจัำานวินนักท�องเที�ยวิที�น้อยลง แต�อย�างไร์ก็ตามการ์ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา อาจัทำาให้ส�งผลกร์ะทบโดยตร์งทางด้านเศร์ษฐกิจั แต�อาจัจัะส�งผลกร์ะทบเชิงบวิกในด้านสิ�งแวิดล้อม

ต�อสถานที�ท�องเที�ยวิและทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติ หลังจัากที�อุทยานแห�งชาติได้มีการ์ป่ดตัวิลงและไม�อนุญาตให้

นักท�องเที�ยวิเข้ามาเยี�ยมชมในเขตพ่�นที�อุทยานฯ พบวิ�าธร์ร์มชาติและร์ะบบนิเวิศกลับมาฟืี�นตัวิ ทั�งพ่ชพร์ร์ณ

และสัตว์ิป่า (กร์ร์ณิการ์์ ธร์ร์มพานิชวิงค์ และปร์ะมณฑ์ิ กาญจันพิมลกุล, 2563)

ดังนั�นนักวิิจััยจ้ังมีควิามสนใจัที�จัะทำาการ์ศ้กษาการ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบทางด้านเศร์ษฐกิจั สังคมและ 

สิ�งแวิดล้อมของอุทยานแห�งชาติในร์ะหวิ�างการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 ซ้ี�งจัากสถานการ์ณ์

การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นาที�ส�งผลกร์ะทบต�ออุทยานแห�งชาติในเขตภาคใต้ทำาให้เศร์ษฐกิจัต้อง 

ปร์ะสบกับภาวิะหยุดชะงักลง และไม�สามาร์ถคาดการ์ณ์ได้วิ�าอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิจัะสามาร์ถกลับ

มาฟืี�นตัวิได้อีกเม่�อไร์ ร์วิมไปถ้งผลกร์ะด้านสิ�งแวิดล้อมที�อาจัจัะเป็นผลกร์ะทบเชิงบวิกให้กับแหล�งท�อง

เที�ยวิ โดยผลการ์ศ้กษาที�ได้รั์บจัะเป็นปร์ะโยชน์สามาร์ถนำาไปเป็นข้อม้ลในการ์ปร์ับตัวิกับสถานการ์ณ์วิิถีใหม�

ในด้านอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ เพ่�อนำาไปส้�การ์ศ้กษาในด้านผลกร์ะทบทางเศร์ษฐกิจัและสิ�งแวิดล้อม อีก

ทั�งเพ่�อเสนอแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติให้เข้ากับสถานการ์ณ์โควิิดในป้จัจุับัน 
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วัิตถุประสงค์ำก�รศึกษ�

1. ศ้กษาการ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อมต�อการ์ท�องเที�ยวิจัากการ์แพร์�

ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 

2. ศ้กษาผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อมต�อการ์ท�องเที�ยวิ จัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อ

ไวิรั์สโคโร์นา-2019 

3. เพ่�อเสนอแนะแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา-2019 เพ่�อร์องรั์บนักท�องเที�ยวิ

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

1. แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัอุทย�นำแห่งชุ�ติ

คำวิ�มหม�ยของอุทย�นำแห่งชุ�ติ

อุทยานแห�งชาติ ในพร์ะร์าชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 หมายถ้ง “ที�ดินซ้ี�งร์วิมทั�งพ่�นที�ดิน

ทั�วิไป ภ้เขา ห้วิย หนอง คลอง บ้ง บาง ลำานำ�า ทะเลสาบ เกาะ และชายฝ้่�งที�ได้รั์บการ์กำาหนดให้เป็น อุทยาน

แห�งชาติ ลักษณะที�ดินดังกล�าวิเป็นที�ที�มีสภาพธร์ร์มชาติที�น�าสนใจั และมิได้อย้�ในกร์ร์มสิทธิ�หร่์อคร์อบคร์อง

โดยชอบด้วิยกฎหมาย ของบุคคลใดซ้ี�งมิใช�ทบวิงการ์เม่อง ทั�งนี�การ์กำาหนดดังกล�าวิก็เพ่�อให้คงอย้�ในสภาพ

เดิม เพ่�อสงวินไว้ิให้เป็นปร์ะโยชน์แก�การ์ศ้กษาและ ควิามร่์�นร์มย์ของปร์ะชาชนส่บไป” (กร์มอุทยานแห�งชาติ 

สัตว์ิป่า และพันธ์พ่ช, 2564ก) ซ้ี�งในพ่�นที�อุทยานแห�งชาติ มีทรั์พยากร์การ์ท�องเที�ยวิที�มีควิามหลากหลาย

ทางชีวิภาพ เป็นที�ด้งด้ดนักท�องเที�ยวิ โดยทั�งนี� ทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติ หมายถ้ง สิ�งที�เกิดข้�นเองตามธร์ร์มชาติ 

ซ้ี�งมีปร์ะโยชน์ต�อควิามเป็นอย้�ของมนุษย์โดยเฉิพาะเป็นป้จัจััยสี�ที�มีควิามจัำาเป็นในการ์ดำาร์งชีวิิตที�มนุษย์

สามาร์ถเสาะแสวิงหามาใช้ เช�น พ่ช สัตว์ิ แร์�ธาตุ ป่าไม้ ถ�านหิน และนำ�ามัน เป็นต้น อีกทั�งสามาร์ถจัำาแนก

ทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติสามได้ดังนี� ทรั์พยากร์นำ�า ทรั์พยากร์ดิน ทรั์พยากร์ป่าไม้ ทรั์พยากร์สัตว์ิป่า ทรั์พยากร์แร์�

ธาตุ ทรั์พยากร์พลังงาน ทรั์พยากร์ป่าชายเลน ทรั์พยากร์ปะการั์ง 

2. แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัก�รรับัร้�

การ์รั์บร้้์ หมายถ้ง การ์แปลควิามหมายจัากการ์สัมผัส โดยเริ์�มตั�งแต� การ์มีสิ�งเร้์ามา กร์ะทบกับ

อวัิยวิะรั์บสัมผัสทั�งห้า และส�งกร์ะแสปร์ะสาท ไปยังสมอง เพ่�อการ์แปลควิาม

องค์ปร์ะกอบที�อิทธิพลต�อการ์รั์บร้้์มี 3 องค์ปร์ะกอบ (วิิเชียร์ วิิทยอุดม, 2551) ค่อ

1. คุณลักษณะของสิ�งที�รั์บร้้์ ได้แก� คุณลักษณะทางกายภาพควิามคล้ายคล้งของสิ�งที�รั์บร้้์อ่�นๆ

2. คุณลักษณะของบุคคล ได้แก� ทัศนคติควิามต้องการ์อาร์มณ์ปร์ะสบการ์ณ์

3. คุณลักษณะของสถานการ์ณ์ ได้แก� ควิามเครี์ยดจัังหวิะเวิลา
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กระบัวินำก�รของก�รรับัร้� (Process) 

เป็นกร์ะบวินการ์ที�คาบเกี�ยวิกันร์ะหวิ�างเร่์�องควิามเข้าใจั การ์คิด การ์ร้้์ส้ก (Sensing) ควิามจัำา  

(Memory) การ์เรี์ยนร้้์ (Learning) การ์ตัดสินใจั (Decision making) ซ้ี�งกร์ะบวินการ์รั์บร้้์มีองค์ปร์ะกอบดังนี�

1. มีสิ�งเร้์า ( Stimulus ) ที�จัะทำาให้เกิด การ์ร์รั์บร้้์ เช�น สถานการ์ณ์ เหตุการ์ณ์ สิ�งแวิดล้อม ร์อบกาย 

ที�เป็น คน สัตว์ิ และสิ�งของ

2. ปร์ะสาทสัมผัส ( Sense Organs ) ที�ทำาให้เกิดควิามร้้์ส้กสัมผัส เช�น ตาด้ ห้ฟ้ีง จัม้กได้ กลิ�น ลิ�นร้้์

ร์ส และผิวิหนังร้้์ร้์อนหนาวิ

3. ปร์ะสบการ์ณ์ หร่์อควิามร้้์เดิมที�เกี�ยวิข้องกับสิ�งเร้์าที�เร์าสัมผัส

4. การ์แปลควิามหมายของสิ�งที�เร์าสัมผัส สิ�งที�เคยพบเห็นมาแล้วิย�อมจัะอย้�ในควิามทร์งจัำาของ

สมอง เม่�อบุคคลได้รั์บสิ�งเร้์า สมองก็จัะทำาหน้าที�ทบทวินกับควิามร้้์ที�มีอย้�เดิมวิ�า สิ�งเร้์านั�นค่ออะไร์

เม่�อมนุษย์เร์าถ้กเร้์าโดยสิ�งแวิดล้อม ก็จัะเกิดควิามร้้์ส้กจัากการ์สัมผัส (Sensation) โดยอาศัยอวัิยวิะ

สัมผัสทั�ง 5 ค่อ ตา ทำาหน้าที�ด้ค่อ มองเห็น ห้ทำาหน้าที�ฟ้ีงค่อ ได้ยิน ลิ�นทำาหน้าที�ร้้์ร์ส จัม้ก ทำาหน้าที�ดมค่อได้

กลิ�น ผิวิหนังทำาหน้าที�สัมผัสค่อร้้์ส้กได้อย�างถ้กต้อง กร์ะบวินการ์รั์บร้้์ ก็สมบ้ร์ณ์แต�จัริ์งๆ แล้วิยังมีการ์สัมผัส

ภายในอีก 3 อย�างด้วิยที�จัะช�วิยให้เร์ารั์บสัมผัสสิ�งต�างๆ

3. ผู้ลกระทบัต่อก�รระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�-2019

ไวิรั์สโคโร์นา (coronavirus) เปน็กลุ�มของไวิรั์สที�ทำาใหเ้กิดโร์คในสตัว์ิเลี�ยงล้กด้วิยนมและนก ในมนษุย์

นั�นไวิรั์สโคโร์นาทำาให้เกิดการ์ติดเช่�อในร์ะบบทางเดินหายใจัที�มีอาการ์ได้หลากหลาย ตั�งแต�มีอาการ์เพียงเล็ก

น้อยไปจันถ้งเป็นอันตร์ายแก�ชีวิิต (สุรั์ยยา หมานมานะ และคณะ, 2563) โร์คในมนุษย์จัากการ์ติดเช่�อไวิรั์สใน

กลุ�มนี�ส�วินใหญ�แสดงอาการ์เพียงเล็กน้อย เรี์ยกวิ�า ไข้หวัิด (ซ้ี�งเกิดจัากเช่�อได้หลายกลุ�ม โดยเช่�ออ่�นๆ ที�ทำาให้

เกิดไข้หวัิดได้ เช�น ไร์โนไวิรั์ส เป็นต้น) แต�มีไวิรั์สในกลุ�มนี�บางสายพันธ์ุที�อาจัทำาให้เกิดโร์ครุ์นแร์ง เช�น โร์คซีาร์์ส  

โร์คเมอร์์ส และโควิิด-19 เป็นต้น ในวัิวิและสุกร์ไวิรั์สนี�จัะทำาให้เกิดโร์คท้องร์�วิง ส�วินในหน้จัะทำาให้เกิดโร์คตับ

อักเสบและโร์คสมองและไขสันหลังอักเสบ 

ผู้ลกระทบัต่อก�รระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�-2019 ในำประเทศไทย

ด��นำเศรษฐกิจั

ในทางด้านเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศที�ได้รั์บผลกร์ะทบอย�างหนักค่อ ธุร์กิจัสายการ์บิน ได้รั์บผลกร์ะทบ 

ตั�งเด่อนมีนาตม 2563 ส�งผลให้ปริ์มาณเที�ยวิบินทั�งในและต�างปร์ะเทศลดลงจัากปีพ.ศ 2562 ซ้ี�งคิดเป็น

ร้์อยละ 55 และเม่�อเกิดโร์คร์ะบาดที�สามาร์ถแพร์�ร์ะบาดจัากคนส้�คน ทำาให้ปร์ะเทศเกิดการ์ล็อคดาวิน์ทุก

จัังหวัิด จันทำาให้เศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศไทยเสียหายถ้ง 2-2.2 แสนล้านบาท/เด่อน ทำาให้หนี�สินภาคครั์วิเร่์อน

พุ�งส้งข้�น ในปี 2563 มีคนวิ�างงาน 2.9 ล้านคน และคาดวิ�าแร์งงานใหม�เสี�ยงตกงาน ปร์ะมาณ 9 แสนคน (กร์ม

โร์คติดต�อ, 2564) จัากสถานการ์ณ์นี�เห็นได้ชัดเจันวิ�าเศร์ษฐกิจัในปร์ะเทศไทยเซีาซีบลงอย�างหนัก เพร์าะร์าย

ได้หลักมาจัากภาคธุร์กิจัท�องเที�ยวิเป็นส�วินใหญ� 
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ด��นำสิ�งแวิดล�อม

สำาหรั์บปร์ะเทศไทย กร์มอุทยานแห�งชาติ สัตว์ิป่า และพันธ์ุพ่ช ได้เผยแพร์�ข้อม้ลวิ�ามีการ์พบเห็น

พ่ช และสัตว์ิป่า/สัตว์ิสงวินหลายชนิด เช�น อุทยานภ้ซีาง จัังหวัิดพะเยา พบวิ�าพ่ชพันธ์ุไม้หายากกลับมาเจัริ์ญ

งอกงามอย�างร์วิดเร็์วิ สัตว์ิป่าต�างๆ เช�น หม้ป่า กร์ะร์อกบิน ผีเส่�อชนิดต�างๆ เลียงผา ปร์ากฏตัวิให้เห็นได้บ�อย

ครั์�งโลมา วิาฬ ปลาฉิลามห้ดำาออกมาวิ�ายนำ�าเป็นฝ้่งใหญ� ปลาพะยน้กินหญ้าทะเลที�เจัริ์ญงอกงามนับสิบตัวิ เต�า

มะเฟืีองข้�นมาวิางไข�บนชาดหาดมากที�สุดในร์อบ 20 ปี จัากสถานการ์ณ์แพร์�ร์ะบาดของโควิิด-19 ส�งผลกร์ะทบ

เชิงบวิกต�อสิ�งแวิดล้อมและทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติ (Cheablam et al. , 2021) แต�ในด้านกลับกันก็ส�งผลทบเชิงลบ 

ต�อสิ�งแวิดล้อมด้วิยเช�นกัน ค่อ การ์เพิ�มปริ์มาณขยะหน้ากากอนามัย ขยะติดช่�อ ขยะพลาสติกที�เพิ�มข้�น 

ด��นำสังคำม

เม่�อปร์ะเทศไทยเข้าสภาวิะของสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 ผลกร์ะทบ

ย�อมมีหลายได้ ในทางผลกร์ะทบด้านสังคมนั�นเห็นได้ชัดเจันวิ�าปร์ะชาชนเกิดควิามตร์ะหนก ต่�นกลัวิและมี

การ์นำามาส้�ควิามแตกแยก เกิดการ์กีดกัน โดยเฉิพาะในช�วิงแร์กๆ ของการ์ร์ะบาด ผลกร์ะทบด้านสุขภาพ มี

ปร์ะชาชนเจ็ับป่วิยและเสียชีวิิตเป็นจัำานวินมาก และบุคลากร์ทางการ์แพทย์ต้องทำางานหนักมากข้�น แต�ใน

ทางแง�ของผลกร์ะทบเชิงบวิกทำาให้เห็นการ์ทำางานอย�างมีศักยภาพของร์ะบบสาธาร์ณสุขไทย การ์ต่�นตัวิของ

ปร์ะชาชนในด้านการ์ป้องกัน 

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำวิิจััย

การ์วิิจััยเร่์�องการ์ร์ับร้้์ผลกร์ะทบของเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา-2019 กร์ณีศ้กษาอุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ เพ่�อศ้กษาการ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั 

สังคมและสิ�งแวิดล้อม ของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 อุทยานแห�งชาติทางบก

ในเขตภาคใต้ ซ้ี�งผลที�ได้จัากการ์ศ้กษาสามาร์ถนำาไปเป็นแนวิทางเสนอแนะแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยาน

แห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019ได้ การ์ศ้กษาวิิจััยฉิบับนี�เป็นงานวิิจััยแบบผสม (Mixed  

Method )โดยปร์ะกอบด้วิย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริ์มาณ  (Quantitative Re-

search) 

ประชุ�กรกลุ่มตัวิอย่�ง

ปร์ะชากร์และกลุ�มตัวิอย�างการ์วิิจััยเร่์�องผลกร์ะทบของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อ

ไวิรั์สโคโร์นา-2019 ต�อการ์ท�องเที�ยวิ กร์ณีศ้กษาอุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ คณะผ้้วิิจััยได้กำาหนด

กลุ�มปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์วิิจััยค่อ เจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ทั�ง 19 แห�ง ได้แก� อุทยาน

แห�งชาติเขาพนมเบญจัา อุทยานแห�งชาติเขานัน อุทยานแห�งชาติเขาหลวิง อุทยานแห�งชาตินำ�าตกโยง อุทยาน

แห�งชาตินำ�าตกสี�ขีด อุทยานแห�งชาตินำ�าตกซีีโป อุทยานแห�งชาติบ้โด – สุไหงปาดี อุทยานแห�งชาตินำ�าตกทร์าย

ขาวิ  อุทยานแห�งชาติศรี์พังงา อุทยานแห�งชาติเขาป่้ - เขาย�า อุทยานแห�งชาติบางลาง อุทยานแห�งชาตินำ�า

ตกหงาวิ อุทยานแห�งชาติลำานำ�ากร์ะบุรี์ อุทยานแห�งชาติเขานำ�าค้าง  อุทยานแห�งชาติสันกาลาคีรี์  อุทยานแห�ง

ชาติแก�งกรุ์ง อุทยานแห�งชาติคลองพนม อุทยานแห�งชาติเขาสก อุทยานแห�งชาติใต้ร์�มเย็น
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วิิธ่ิก�รสุ่มตัวิอย่�ง

การ์วิิจััยครั์�งนี�ทำาการ์สุ�มตัวิอย�างแบบไม�คำาน้งควิามน�าจัะเป็น (Non-Probability) ซ้ี�งเป็นการ์สุ�ม

แบบเจัาะจัง (Purposive Sampling) โดยการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ ทำาการ์สำาร์วิจัปร์ะชากร์ทั�ง 19 แห�ง ทำาการ์

สอบถามหัวิหน้าอุทยานแห�งชาติหร่์อเจ้ัาหน้าที�ของอุทยานหางชาติ ที�มีอายุงานมากกวิ�า 3 ปีข้�นไป อุทยาน

แห�งชาติละ 1 ท�าน และการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ ทำาการ์สัมภาษณ์เชิงล้กหัวิหน้าอุทยานแห�งชาติหร่์อเจ้ัาหน้าที�

ของอุทยานแห�งชาติ ที�มีอายุงานมากกวิ�า 3 ปีข้�นไป อุทยานแห�งชาติละ 1 ท�าน

เคำร่�องม่อท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย 

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลแบ�งออกเป็น 2 ปร์ะเภท ดังนี� 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่�อศ้กษาร์ะดับการ์รั์บร้้์ของเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติในด้าน

ผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อม โดยแบ�งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ค่อตอนที� 1 ข้อม้ล

ส�วินตัวิของผ้้ตอบแบบสอบถามตอนที� 2 ร์ะดับการ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบทางด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อม 

จัาการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-19 ในเขตอุทยานแห�งชาติทางบกของภาคใต้ ตอนที� 3 ข้อเสนอแนะ 

ทำาการ์เก็บร์วิบร์ร์วิมข้อม้ลโดยติดต�อเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติทางบกของภาคใต้ และส�งแบบสอบถามให้

จัำานวิน 19 ชุด ผ�านทาง e-mail โดยให้อุทยานแห�งชาติละ 1 ชุด เพ่�อเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลในด้านการ์รั์บร้้์ผลก

ร์ะทบและข้อเสนอแนะจัากอุทยานแห�งชาติทั�ง 19 แห�ง

2. แบบสัมภาษณ์มีโคร์งสร้์าง (Structured interview) หลังจัากที�นักวิิจััยได้รั์บข้อม้ลจัาก

แบบสอบถาม นักวิิจััยทำาการ์โทร์ศัพท์นัดหมายเพ่�อทำาการ์สัมภาษณ์เชิงล้กเกี�ยวิกับผลกร์ะทบที�ได้รั์บจัาก

การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 และแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาด

เช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 นำาผลการ์สัมภาษณ์ที�จัดบันท้ก หร่์ออัดเทป ที�ได้รั์บอนุญาตมาเรี์ยบเรี์ยง และทำาการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ล

วิิธ่ิก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

วิิธีการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงปริ์มาณ ผ้้วิิจััยนำาแบบสอบถามมาวิิเคร์าะห์ข้อม้ลทางสถิติ ในหัวิข้อเร่์�อง

การ์รั์บร้้์เกี�ยวิกับผลกร์ะทบทางด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิดล้อม ในเขตอุทยานแห�งชาติทางบกของภาค

ใต้ จัากการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-19 เพ่�อมาหาค�า The Weighted Average Index (WAI) ซ้ี�ง

เป็นการ์วัิดร์ะดับการ์รั์บร้้์ (Andereck et al. , 2005) โดยใช้เกณฑ์ิการ์วิิเคร์าะห์ดังนี�

ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง (Strongly Disagree (sd)) = (-2.00) – (-1.01)

ไม�เห็นด้วิย (Disagree (d))   = (-1.00) – (-1.01)

ปานกลาง (Neutral (n))     = 0.00

เห็นด้วิย (Agree (a))    = 0.01 – 1

เห็นด้วิยอย�างยิ�ง (Strongly Agree (sa) )  = 1.01 - 2.00  

The Weighted Average Index (WAI) ของการ์รั์บร้้์โดยคำานวิณดังนี� 

เม่�อให้ WAI = fsd(-2) + fd (-1) + fn (0) + fa (1) + fsa (2) / N

 f  = ควิามถี�

 N  = จัำานวินผ้้ตอบแบบสอบถามทั�งหมด
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วิิธ่ิก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ลเชิุงคุำณภ�พิ

ผ้้วิิจััยนำาข้อม้ลจัากการ์สัมภาษณ์ (Interview) ในเร่์�องลักษณะผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม  

สิ�งแวิดล้อม และแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 อุทยาน

แห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ โดยใช้การ์วิิเคร์าะห์แบบ Systematic approach โดยนำาข้อม้ลมาเรี์ยบเรี์ยง

และจัำาแนกอย�างเป็นร์ะบบ จัากนั�นนำามาตีควิามหมายเช่�อมโยง ควิามสัมพันธ์ และสร้์างข้อสรุ์ปจัากข้อม้ล

ต�างๆที�ร์วิบร์วิมได้ เพ่�อตอบคำาถามให้ได้ตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์วิิจััย การ์ตร์วิจัสอบและการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล 

ผ้้วิิจััยดำาเนินการ์ตร์วิจัสอบควิามเพียงพอของข้อม้ล นำาข้อม้ลมาวิิเคร์าะห์ให้ตร์งตามกร์แนวิควิามคิดและให้

ตร์งตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์วิิจััยและสรุ์ปผลในเชิงเน่�อหาของการ์วิิจััย

ผู้ลก�รวิิจััย

จัากผลการ์ศ้กษาเร่์�อง การ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบของอุทยานแห�งชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา-2019 ต�อการ์ท�องเที�ยวิ กร์ณีศ้กษาอุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ มีผลการ์ศ้กษาดังต�อไปนี�

ก�รรับัร้�ผู้ลกระทบัด��นำเศรษฐกิจั สังคำม และสิ�งแวิดล�อมของอุทย�นำแห่งชุ�ติจั�กก�รแพิร่ระบั�ด 

เชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ�-2019 อุทย�นำแห่งชุ�ติท�งบักในำเขตภ�คำใต�

การ์ร์ับร้้์ผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจัและสังคมของเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติ พบวิ�า เจ้ัาหน้าที�

อุทยานแห�งชาติ เห็นด้วิยอย�างยิ�ง (WAI = 1.63) ในด้านร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิในเขตอุทยานแห�ง

ชาติลดน้อยลง และ ในด้านเกิดการ์ท�องเที�ยวิแบบใหม�ที�ควิบค้�ไปกับมาตร์ฐานควิามปลอดภัยและสุข

อนามัย (WAI = 1.26) การ์กร์ะจัายร์ายได้ของชุมชนท้องถิ�นที�อย้�ในบริ์เวิณร์อบอุทยานแห�งชาติลด

น้อยลง (WAI = 1.05) และหน�วิยงานภาคร์ัฐเข้ามามีบทบาทในการ์สนับสนุนด้านสาธาร์ณสุขโดยมี

ค�า (WAI = 1.05) ตามลำาดับ นอกจัากนี�ยังพบวิ�า เจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�งในด้าน เกิด

การ์สร้์างควิามแตกแยกของคนในชุมชมที�อย้�บริ์เวิณร์อบอุทยานแห�งชาติ โดยมีค�า WAI เท�ากับ -1.21 และไม�

เห็นด้วิยในด้าน พนักงานและเจ้ัาหน้าที�ในอุทยานฯ ได้มีโอกาสปร์ะชุมและพบปะกันมากข้�น (WAI = - 0.68) 

ดังแสดงในตาร์างที� 1

ต�ร�งท่� 1 การ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคมของเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติ
ประเด็นำ WAI S�D แปลผู้ล

1. การ์จ้ัางงานในเขตอุทยานแห�งชาติลดลงจัากเดิม 0.37 1.25 เห็นด้วิย

2. อัตร์าการ์จ้ัางงานของคนในชุมชนลดลง 0.21 1.23 เห็นด้วิย

3. ผลกร์ะทบของการ์แพร์�เช่�อไวิรั์สส�งผลให้การ์ดำาเนินโคร์งการ์ต�างๆ ภายในอุทยานหยุดชะงัก 0.73 1.24 เห็นด้วิย

4. ร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิในเขตอุทยานแห�งชาติลดน้อยลง 1.63 0.96 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

5. การ์กร์ะจัายร์ายได้ของชุมชนท้องถิ�นที�อย้�ในบริ์เวิณร์อบอุทยานแห�งชาติลดน้อยลง 1.05 1.18 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

6. การ์จััดสร์ร์ร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิเกิดการ์ติดขัด ทำาให้การ์พัฒินาพ่�นที�อุทยานชะงักตัวิลง 0.78 1.23 เห็นด้วิย

7. สร้์างควิามแตกแยกของคนในชุมชมที�อย้�บริ์เวิณร์อบอุทยานแห�งชาติ -1.21 0.71 ไม�เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

8. การ์ท�องเที�ยวิของอุทยานที�ลดลงทำาให้ชีวิิตควิามเป็นอย้�ของคนในชุมชนซีบเซีา 0.42 1.30 เห็นด้วิย

9.เกิดการ์ท�องเที�ยวิที�ควิบค้�ไปกับมาตร์ฐานควิามปลอดภัยและสุขอนามัย 1.26 0.87 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

10.หน�วิยงานภาครั์ฐเข้ามามีบทบาทในการ์สนับสนุนด้านสาธาร์ณสุข 1.05 0.91 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

11.พนักงานและเจ้ัาหน้าที�ในอุทยานฯ ได้มีโอกาสปร์ะชุมและพบปะกันมากข้�น -0.68 0.95 ไม�เห็นด้วิย
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การ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบด้านสิ�งแวิดล้อม พบวิ�าเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติเห็นด้วิยอย�างยิ�ง ในด้าน 

ธร์ร์มชาติและร์ะบบนิเวิศกลับมาฟืี�นตัวิ (WAI= 1.84) การ์ร์บกวินธร์ร์มชาติในอุทยานแห�งชาติจัากนักท�อง

เที�ยวิลดน้อยลง (WAI= 1.63) เกิดการ์พัฒินา ปรั์บปรุ์ง และรั์กษาทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติในพ่�นที�อุทยานแห�ง

ชาติ (WAI= 1.52) การ์ร์บกวินสัตว์ิป่าในอุทยานแห�งชาติจัากนักท�องเที�ยวิลดน้อยลง (WAI= 1.36) พบการ์

ขยายพันธ์ุของพ่ชพร์ร์ณและป่าไม้ในเขตพ่�นที�อุทยานแห�งชาติมากข้�น (WAI= 1.31)  และเจ้ัาหน้าที�มีโอกาส

ในการ์ด้แลรั์กษาทรั์พยากร์ ตร์วิจัสอบ และติดตามผลกร์ะทบมากข้�น (WAI= 1.26) ตามลำาดับ ร์วิมทั�งเจ้ัา

หน้าที�อุทยานแห�งชาติยังเห็นด้วิยอย�างยิ�งในด้านมลพิษทางเสียงลดน้อยลง (WAI=1.15) และพลาสติกลด

น้อยลง (WAI=1.10) ดังแสดงในตาร์าง 2

ต�ร�งท่� 2 การ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบด้านสิ�งแวิดล้อมของเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�งชาติ

ประเด็นำ WAI S�D แปลผู้ล

1. การ์พัฒินา ปรั์บปรุ์ง และรั์กษาทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติในพ่�นที�อุทยานแห�งชาติ 1.52 0.61 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

2. การ์ขยายพันธ์ุของพ่ชพร์ร์ณและป่าไม้ในเขตพ่�นที�อุทยานแห�งชาติมากข้�น 1.31 0.58 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

3. การ์ร์บกวินธร์ร์มชาติในอุทยานแห�งชาติจัากนักท�องเที�ยวิลดน้อยลง 1.63 0.76 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

4. ธร์ร์มชาติและร์ะบบนิเวิศกลับมาฟืี�นตัวิ 1.84 0.37 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

5. เกิดควิามตร์ะหนักร้้์ถ้งคุณค�าของพ่ชพร์ร์ณและป่าไม้ร์วิมไปถ้งทรั์พยากร์สิ�งแวิดล้อมในเขต

พ่�นที�ในเขตพ่�นที�อุทยานแห�งชาติมากยิ�งข้�น

1.10 0.81 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

6. การ์ขยายพันธ์ุของสัตว์ิป่าในเขตพ่�นที�อุทยานแห�งชาติเพิ�มมากข้�น 0.94 0.71 เห็นด้วิย

7. สัตว์ิป่าหายากหร่์อสัตว์ิป่าที�ใกล้ส้ญพันธ์เพิ�มมากข้�น 0.78 0.71 เห็นด้วิย

8. การ์ร์บกวินสัตว์ิป่าในอุทยานแห�งชาติจัากนักท�องเที�ยวิลดน้อยลง 1.36 0.83 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

9. ปริ์มาณพลาสติกลดน้อยลง 1.15 1.01 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

10. ควิามตร์ะหนักในการ์กำาจััดของเสียอาทิ ขยะม้ล ที�อย้�บริ์เวิณอุทยานแห�งชาติ 0.73 0.81 เห็นด้วิย

11. มลพิษทางเสียงลดน้อยลง 1.26 0.87 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

12. เจ้ัาหน้าที�มีโอกาสในการ์ด้แลรั์กษาทรั์พยากร์ ตร์วิจัสอบ และติดตามผลกร์ะทบมากข้�น 1.31 0.67 เห็นด้วิยอย�างยิ�ง

13. การ์เผาป่า ลักลอบตัดไม้ป่าลดน้อยลง 0.52 1.02 เห็นด้วิย

14. ป้ญหานำ�าเสียลดน้อยลง 0.84 0.83 เห็นด้วิย

จัากการ์สัมภาษณ์อุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ สามาร์ถนำามาวิิเคร์าะห์แต�ละปร์ะเด็นเพ่�อ

ให้ทร์าบถ้งร์ะดับผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคม และแวิดล้อม ได้ดังต�อไปนี�
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1. ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อก�รจั��งง�นำในำเขตอุทย�นำแห่ง

ชุ�ติ

จัากการ์สัมภาษณ์พบวิ�า ร้์ปแบบการ์จ้ัางงานของพนักงานในอุทยานเป็นไปในร้์ปแบบที�แตกต�าง

กัน ซ้ี�งบางอุทยานแห�งชาติมีการ์ปรั์บเปลี�ยน ร้์ปแบบการ์ทำางานของเจ้ัาหน้าที� โดยจัะไม�มีการ์ปลดพนักงาน

ออก แต�จัะเป็นการ์ปรั์บเปลี�ยนหมุนเวีิยนเวิลาการ์ทำางานของเจ้ัาหน้าที� เพ่�อลดควิามแออัดภายในอุทยาน 

บางอุทยานแห�งชาติให้เจ้ัาหน้าที�ทำางานในร้์ปแบบ Work from home ตามมาตร์การ์ของภาครั์ฐ  และบาง

อุทยานฯ ก็ยังใช้ร้์ปแบบการ์ทำางานแบบเดิม แต�ตร์ะหนักถ้งควิามปลอดภัยและควิบค้�ไปกับมาตร์การ์ของ

สาธาร์ณะสุข ซ้ี�งจัากการ์สัมภาษณ์อุทยานแห�งชาติ NP2  ได้ให้การ์สัมภาษณ์ ไว้ิดังนี� “กิารจ้างงานในเขต

อุทยานไม่มีกิารเปลี�ยนแปลง แต่มีกิารเปลี�ยนรูปแบบกิารจ้างงานเพีิยงเล็กิน้อย” (NP2 เม่�อวัินที� 30 สิงหาคม 

2564) 

2. ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อร�ยได�ในำเขตอุทย�นำแห่งชุ�ติ

ลดลง

อุทยานแห�งชาติทั�ง 19 แห�ง มีร์ายได้ที�ลดลงไปในทิศทางเดียวิกัน เน่�องจัากอุทยานมีร์ายได้หลักมา

จัากนักท�องเที�ยวิ จัากการ์เก็บค�าธร์ร์มเนียมในการ์เข้าอุทยานฯ ค�าทำากิจักร์ร์มทางการ์ท�องเที�ยวิ ค�าที�พักแร์ม

นักท�องเที�ยวิในอุทยาน จัากนักท�องเที�ยวิ และการ์ใช้พ่�นที�ในการ์อบร์ม เม่�อมีการ์ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์ส ทำาให้

อุทยานได้รั์บผลกร์ะทบโดยตร์ง นอกจัากนี�ร์ายได้ในส�วินของงบปร์ะมาณที�จัะนำามาจััดกิจักร์ร์มหร่์อปรั์บปรุ์ง

พ่�นที�ในอุทยานฯ มีการ์เรี์ยกค่นกลับหร่์อการ์นำางบปร์ะมาณของปีที�แล้วิมาใช้ ดังจัากการ์ให้สัมภาษณ์ของ 

NP5 ดังนี� “เน่�องจากิสถานกิารณ์กิารแพิร่ระบาดของไวิรัสโคโรนา ทำาให้ตัวิอุทยานต้องปิดและไม่มีรายได้

จากินักิท่องเที�ยวิ” (NP5 เม่�อวัินที� 26 สิงหาคม 2564)

3� ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อคำวิ�มเป็นำอย่้ของเจั��หนำ��ท่�ในำ 

เขตอุทย�นำแห่งชุ�ติและชุ�วิบั��นำ

ควิามเป็นอย้�ของเจ้ัาหน้าที�ในเขตอุทยานและชาวิบ้าน อุทยานมีการ์ปรั์บตัวิให้เข้ากับสถานการ์ณ์ใน

ป้จัจุับัน ซ้ี�งเจ้ัาหน้าที�อุทยานบางส�วินมีการ์ทำางานนอกเหน่อจัากหน้าที�ในอุทยาน เน่�องจัากเจ้ัาหน้าที�อุทยาน

และชาวิบ้านได้รั์บผลกร์ะทบจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 จ้ังทำาให้เกิดการ์ขาดร์ายได้ใน

ส�วินนี� เช�น การ์ขาดร์ายได้จัากการ์ค้าขาย การ์ปรั์บเปลี�ยนอาชีพในการ์ทำางานของชาวิบ้าน  และบางอุทยาน

มีการ์ปร์ะชุมร์�วิมกับตัวิแทนหม้�บ้านเพ่�อวิางแผนในการ์รั์บม่อกับสถานการ์ณ์โควิิด อีกทั�งการ์วิางแผนนักท�อง

เที�ยวิหลังสถานการ์ณ์โควิิด ซ้ี�งจัากการ์สัมภาษณ์ NP7 ดังต�อไปนี� ดังนี� “กิารใช้ชีวิิตของเจ้าหน้าอุทยานก็ิมี

กิารใช้ชีวิิตที�ปกิติ นอกิเหน่อจากิกิารทำางานในอุทยาน ก็ิยังมีในส่วินด้านกิารประกิอบอาชีพิเกิษตรหลังจากิ

ว่ิางงานของอุทยาน ในส่วินควิามเป็นอยู่ของชาวิบ้านก็ิมีกิารทำางานปกิติแต่ต้องมีควิามระมัดระวัิงมากิยิ�ง

ขึ�น และเคร่งครัดในเร่�องของมาตรกิารของจังหวัิด” (NP7 เม่�อวัินที� 30 สิงหาคม 2564)
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4� ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อสุขภ�พิในำด��นำก�รทำ�ง�นำของเจั��

หนำ��ท่�ในำเขตอุทย�นำแห่งชุ�ติ

สุขภาพในด้านการ์ทำางานของหน้าที� มีการ์ด้แลสุขภาพของเจ้ัาหน้าที�ในอุทยานจัะแตกต�างกันออก

ไป บางอุทยานมีการ์ให้เจ้ัาหน้าที�ฉีิดวัิคซีีนให้คร์บ 100 % ตามที�นโยบายของจัังหวัิดได้กำาหนด บางอุทยานฯ 

ได้รั์บการ์ฉีิดวัิคซีีนเพียง 10 % เน่�องจัากเจ้ัาหน้าที�จัะต้องเป็นคนหาวัิคซีีนด้วิยตัวิเองจัากพ่�นที�ภ้มิลำาเนาที�เจ้ัา

หน้าที�พักอาศัย และบางอุทยานฯ มีการ์ปร์ะเมินเจ้ัาหน้าที�การ์เดินทางกลับบ้าน หากพบวิ�าเป็นพ่�นที�เสี�ยง

หร่์อมีการ์แพร์�ร์ะบาดอย�างหนักทางหัวิหน้าจัะมีการ์พิจัาร์ณาให้ทำางานแบบ Work from home นอกจัาก

นี�จัะต้องมีการ์ร์ายงานไทม์ไลน์ของเจ้ัาหน้าที�อย้�ในกลุ�มเสี�ยงหร่์อไม�อย�างไร์ โดยให้ร์ายงานกับทางหัวิหน้าอุ

ทยานฯ

5. ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อก�รเจัริญเติบัโตและก�รขย�ย 

ของพ่ิชุพิรรณ

การ์เจัริ์ญเติบโตของพ่ชพร์ร์ณ เป็นไปในทิศทางเดียวิกัน เน่�องจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา ไม�ได้ส�งผลกร์ะทบต�อพ่ชพร์ร์ณมาก เพร์าะไม�มีการ์ร์บกวินจัากนักท�องเที�ยวิ ซ้ี�งพ่ชพร์ร์ณในเขต

อุทยานมีการ์ขยายพันธ์ุตามปกติ ทั�งก�อนการ์แพร์�ร์ะบาดและในช�วิงที�มีการ์แพร์�ร์ะบาด นอกจัากมีการ์

ซี�อมแซีมในส�วินที�ผ่นป่าทรุ์ดโทร์มหร่์อถ้กทำาลาย อีกทั�งเจ้ัาหน้าที�ในอุทยานจัะมีการ์ติดตามการ์เจัริ์ญเติบโต

ของพ่ชพร์ร์ณในเขตพ่�นที�อุทยานมีการ์เปลี�ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ซ้ี�งจัากการ์สัมภาษณ์เจ้ัาหน้าที�อุทยา

นฯ NP9 ได้ให้การ์สัมภาษณ์ ไว้ิดังนี� “กิารฟ่้�นตัวิของระบบนิเวิศนั�นค่อนข้างที�จะเป็นไปตามปกิติ มีส่วินที�

ฟ่้�นฟู้เป็นบางส่วิน ในช่วิงที�มีกิารแพิร่ระบาดเจ้าหน้ามีกิารซ่อมแซมในส่วินของพ่ิ�นป�าที�มีกิารทำาลายไปก่ิอน

หน้านี� ทำาให้ธุรรมชาติบางส่วินกิลับมาฟ่้�นตัวิ พ่ิชพิรรณบางชนิดมีจำานวินที�เพิิ�มมากิขึ�น” (NP9 เม่�อวัินที� 30 

สิงหาคม 2564) 

6. ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อก�รขย�ยพิันำธ์ุิของสัตว์ิป่�ในำเขต

พ่ิ�นำท่�อุทย�นำแห่งชุ�ติลดลง

การ์ขยายพันธ์ุของสัตว์ิป่าในเขตอุทยาน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าอุทยานแห�งชาติทั�ง 19 แห�งเป็นไป

ในทิศทางเดียวิกัน เน่�องจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นาไม�ได้ส�งผลกร์ะทบต�อสัตว์ิป่ามาก ซ้ี�งทาง

อุทยานแห�งชาติได้กล�าวิถ้งการ์พบเจัอสัตว์ิป่าอย�างเช�น ลิง ชะนี นกพันธ์ุต�างๆออกมาให้เห็นในเขตอาคาร์

สำานักงานอุทยานมากข้�น และในเขตสัตว์ิป่าสงวินมีการ์ขยายพันธ์ุของสัตว์ิป่าเพิ�มข้�น เน่�องจากิไม่มีเสียง

รบกิวินจากินักิท่องเที�ยวิ ซึ�งจากิกิารสัมภาษณ์เจ้าหน้าที�อุทยานฯ ได้ให้กิารสัมภาษณ์ ไว้ิดังนี� “ด้านทรัพิยากิร

ทางธุรรมชาติกิลับมาฟ่้�นตัวิเพิิ�มมากิขึ�น สัตว์ิป�าที�ไม่เคยออกิมาในเขตด้านนอกิ ก็ิสามารถพิบเจอได้ง่าย ไม่ว่ิา

จะเป็นลิง ชะนี แม้กิระทั�งนกิบางชนิดที�เคยอาศัยอยูโ่ซนป�าด้านใน ก็ิออกิมาให้เห็นได้ชัดเจนยิ�งขึ�น” (NP12 

เม่�อวัินที� 26 สิงหาคม 2564)
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7. ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ่�ม่ผู้ลต่อปริม�ณขยะในำเขตอุทย�นำ 

แห่งชุ�ติลดลง

ปริ์มาณขยะในเขตพ่�นที�อุทยาน มีผลไปในทิศทางเดียวิกัน เน่�องจัากอุทยานแห�งชาติในช�วิงที�มีการ์

ปร์ะกาศให้ป่ดอุทยานทำาให้ไม�มีนักท�องเที�ยวิเดินทางเข้ามา ส�งผลให้ปริ์มาณลดลงเช�นเดียวิกัน และในช�วิง

ที�ไม�มีการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นาทางอุทยานได้มีโคร์งการ์ขยะค่นถิ�น อีกทั�งมีจุัดแยกขยะที�ชัดเจัน

และการ์ร์ณร์งค์ไม�ให้นำาขยะพลาสติก โฟีม เข้าไปในเขตพ่�นที�อุทยาน โดยจัะมีเจ้ัาหน้าที�ตร์วิจัสอบก�อนจัะ

เข้าไป ซ้ี�งจัากการ์สัมภาษณ์เจ้ัาหน้าที�อุทยานฯ ได้ให้การ์สัมภาษณ์ ไว้ิดังนี� “ในช่วิงที�มีกิารแพิร่ระบาดระบาด

ของโควิิด พิบว่ิาปริมาณขยะมีน้อยลง เน่�องจากิไม่มีนักิท่องเที�ยวิ” (NP10 เม่�อวัินที� 27 สิงหาคม 2564)

8� ผู้ลกระทบัจั�กก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรน่ำ�ม่ผู้ลต่อด��นำมลพิิษในำเขตอุทย�นำ 

แห่งชุ�ติลดลง

มลพิษในเขตอุทยานแห�งชาติแต�ละที�จัะเจัอป้ญหาด้านมลพิษแตกต�างกันออกไป ก�อนการ์แพร์�

ร์ะบาดอุทยานส�วินหน้�งได้รั์บผลกร์ะทบด้านมลพิษทางอากาศ เน่�องจัากในช�วิงเทศกาลหร่์อวัินหยุด มีนัก

ท�องเที�ยวิเดินทางเข้ามาในเขตอุทยานจัำานวินมาก ส�งผลให้มีมลพิษจัากควัินร์ถ ซ้ี�งเป็นสิ�งที�เจ้ัาหน้าที�ในเขต

อุทยานไม�สามาร์ถควิบคุมได้ โดยทางอุทยานมีการ์ร์ณร์งค์ให้นักท�องเที�ยวิดับเคร่์�องยนต์ตอนลงจัากอุทยาน 

และบางอุทยานในช�วิงที�ไม�มีการ์แพร์�ร์ะบาดรั์บผลกร์ะทบมลพิษทางนำ�า เช�น นำ�าขัง จันทำาให้เกิดกลิ�นอัน

ไม�พ้งปร์ะสงค์ เน่�องจัากการ์ร์ะบายนำ�าติดขัด ซ้ี�งในช�วิงที�มีการ์แพร์�ร์ะบาดอุทยานทั�ง 19 แห�ง ได้รั์บผลก

ร์ะทบด้านมลพิษน้อยลง ซ้ี�งจัากการ์สัมภาษณ์เจ้ัาหน้าที�อุทยานฯ ได้ให้การ์สัมภาษณ์ ไว้ิดังนี� “ก่ิอนที�จะมี

สถานกิารณ์โควิิด อุทยานแห่งชาติได้รับผลกิระทบในส่วินของมลพิิษทางนำ�า เน่�องจากิมีนักิท่องเที�ยวิจำานวิน

มากิเดินทางเข้ามา พิบปัญ่หาด้านของนำ�าขัง ส่งผลให้มีกิลิ�นไม่พึิงประสงค์ แต่เม่�อมีสถานกิารณ์โควิิด ปัญ่หา

ด้านมลพิิษทางนำ�าเช่นเดียวิกัิน แต่ทางอุทยานจะมีบ่อบำาบัดนำ�าเสียเพ่ิ�อรองรับในส่วินตรงนี�แล้วิ” ( NP15 วัิน

ที� 30 สิงหาคม 2564)

แนำวิท�งก�รปรับัตัวิของอุทย�นำแห่งชุ�ติจั�กก�รแพิร่ระบั�ดเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ�-2019 อุทย�นำ

แห่งชุ�ติท�งบักในำเขตภ�คำใต�

1. แนำวิท�งก�รปรับัตัวิด��นำเศรษฐกิจัและสังคำม

จัากการ์สัมภาษณ์เชิงล้กเจ้ัาที�อุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ทั�ง 19 แห�ง พบวิ�าแนวิทางการ์

ปรั์บตัวิที�อุทยานแห�งชาติส�วินใหญ�กล�าวิถ้งมากที�สุด 3 ปร์ะเด็น ป่ดอุทยานแห�งชาติทั�งหมด และมีการ์ป่ด

ทำาการ์ท�องเที�ยวิในเขตอุทยานแห�งชาติจันกวิ�าสถานการ์ณ์จัะเข้าส้�ภาวิะปกติ  การ์พัฒินาด้านสิ�งอำานวิย

ควิามสะดวิก อย�างเช�น เส้นทางการ์สำาร์วิจั ลานอเนกปร์ะสงค์ อาคาร์สำานักงาน ห้องนำ�า ลานทำากิจักร์ร์ม 

และ การ์วิางแผนร์องรั์บนักท�องเที�ยวิหลังสถานการ์ณ์โควิิด เน่�องจัากช�วิงที�มีสถานการ์ณ์โควิิด โดยมีการ์

ปร์ะชุมเพ่�อหาแนวิทางในการ์ปรั์บตัวิเม่�อมีการ์เป่ดอุทยาน แนวิทางในการ์ปรั์บตัวิช�วิงหลังสิ�นสุดการ์

แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 ซ้ี�งปร์ะเด็นการ์ปรั์บตัวิที�อุทยานแห�งชาติส�วินใหญ�กล�าวิถ้งมากที�สุด 

ปร์ะเด็นเกิดการ์ท�องเที�ยวิร้์ปแบบใหม� โดยการ์ยด้แนวิทางตามหลัก Social Distancing อย�างเคร์�งครั์ดและ

การ์ท�องเที�ยวิอย�างมีควิามรั์บผิดชอบ และ มีการ์เข้มงวิดด้านมาตร์การ์สาธาร์ณสุข ดังแสดงในตาร์างที� 3
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ต�ร�งท่� 3 แนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติด้านเศร์ษฐกิจัและสังคม
ชุ่วิงท่�ม่ก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ� 2019 หลังสิ�นำสุดแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ� 2019

1. การ์ป่ดอุทยานแห�งชาติ ในช�วิงที�มีการ์ร์ะบาดของโควิิดตาม

มาตร์การ์สาธาร์ณสุข

1. เกิดการ์ท�องเที�ยวิร้์ปแบบใหม� เช�น การ์ท�องเที�ยวิวิิถี New Nor-

mal ควิบค้�กับมาตร์การ์สาธาร์ณสุข เป็นต้น

2. มีการ์ปรั์บเปลี�ยนร้์ปแบบการ์ทำางาน เช�น การ์เว้ินร์ะยะห�างในการ์

ทำางาน การ์สลับกันมาทำางานเป็นเวิลา

2. มีสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกร์องรั์บนักท�องเที�ยวิมากยิ�งข้�น เช�น อาคาร์

ที�พักสำาหรั์บ นักท�องเที�ยวิ  จุัดพัก ศาลาอเนกปร์ะสงค์ ห้องนำ�าที�เพียง

พอต�อนักท�องเที�ยวิ เป็นต้น

3. การ์ฉีิดวัิคซีีนของเจ้ัาหน้าที� โดยมีการ์ฉีิดวัิคซีีนให้กับเจ้ัาหน้าที�

อุทยานแห�งชาติทุกคน

3. การ์ปร์ะชาสัมพันธ์เพ่�อการ์ท�องเที�ยวิ

4. การ์ปรั์บปรุ์งสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกอุทยานฯ เช�น ทางเดิน อาคาร์

ที�พัก ห้องนำ�า

4. มีการ์เข้มงวิดด้านมาตร์การ์สาธาร์ณสุข เช�น การ์ตร์วิจัวัิดอุณหภ้มิ 

การ์ตร์วิจัเอกสาร์การ์ฉีิดวัิคฉีิดก�อนเข้าในเขตอุทยานแห�งชาติ

5. การ์ติดต�อชุมชน  การ์หาร่์อร์�วิมกับผ้้ใหญ�บ้าน 5. การ์เพิ�มกิจักร์ร์มทางการ์ท�องเที�ยวิมากยิ�งข้�น

6. การ์วิางแผนร์องรั์บนักท�องเที�ยวิหลังสถานการ์ณ์

โควิิด

6. ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ์ท�องเที�ยวิ เช�น เข้ามามีบทบาทใน

กิจักร์ร์มทางการ์ท�องเที�ยวิ การ์บริ์การ์ขายอาหาร์ของชุมชนท้องถิ�น

ภายในอุทยานแห�งชาติ เป็นต้น

2. แนำวิท�งก�รปรับัตัวิด��นำสิ�งแวิดล�อม

จัากการ์สัมภาษณ์เชิงล้กจัากเจ้ัาที�อุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ทั�ง 19 แห�ง พบวิ�าแนวิทาง

การ์ปรั์บตัวิที�อุทยานแห�งชาติส�วินใหญ�กล�าวิถ้งมากที�สุด 3 ปร์ะเด็นปล�อยไปตามธร์ร์มชาติ มากที�สุด

เน่�องจัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดทำาให้ไม�มีนักท�องเที�ยวิเข้ามาในเขตอุทยานฯ ส�งผลให้สิ�งแวิดล้อม พ่ช

พร์ร์ณ สัตว์ิป่า ไม�ได้ถ้กร์บกวินจัากนักท�องเที�ยวิ ซ้ี�งมีปล�อยให้เป็นไปตามธร์ร์มชาติ มีการ์ฟืี�นตัวิและการ์

ขยายพันธ์ุจัามร์ะบบนิเวิศปกติ  และการ์สำาร์วิจัควิามเปลี�ยนแปลงทรั์พยากร์และสัตว์ิป่า ในช�วิงที�อุทยานฯ มี

การ์ป่ดตัวิ เจ้ัาหน้าที�ในหลายๆ อุทยานแห�งชาติ ดังแสดงในตาร์างที� 4

ต�ร�งท่� 4 แนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติด้านสิ�งแวิดล้อม

ชุ่วิงท่�ม่ก�รแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ� 2019 หลังสิ�นำสุดแพิร่ระบั�ดของเชุ่�อไวิรัสโคำโรนำ� 2019

1. ปล�อยไปตามธร์ร์มชาติ โดยให้ธร์ร์มชาติมีการ์ปรั์บตัวิโดยไม�เข้าไม�ร์บกวิน

หร่์อเปลี�ยนแปลงสภาพพ่�นที� เพ่�อให้ธร์ร์มชาติฟืี�นฟ้ี

1. การ์จัำากัดโซีนและแบ�งเขตในพ่�นที� เพ่�อทำาการ์วิางแผนและ

จััดการ์พ่�นที� เช�น เขตการ์ท�องเที�ยวิและเขตอนุรั์กษ์

2. สำาร์วิจัควิามเปลี�ยนแปลงของทรั์พยากร์ป่าไม้และสัตว์ิป่า เพ่�อให้ทร์าบถ้ง 

จัำานวิน และการ์เปลี�ยนแปลงของพ่�นที�

2.การ์ป่ดอุทยานฯ เพ่�อให้ธร์ร์มชาติฟืี�นตัวิ หลังจัากการ์ท�อง

เที�ยวิ

3. การ์ซี�อมแซีมผ่นป่าส�วินที�ทรุ์ดโทร์ม เช�น การ์ปล้กป่าทดแทน การ์ปรั์บปรุ์ง

ร์อบอุทยานแห�งชาติ

3.การ์จัำากัดจัำานวินนักท�องเที�ยวิเข้ามาในเขตอุทยานฯ

4. ปรั์บปรุ์งภ้มิทัศน์ร์อบอุทยานฯ เช�น การ์ตกแต�งพ่�นที� การ์ปล้กต้นไม้ให้

สวิยงาม

4. การ์จััดทำาป้ายส่�อควิามหมาย เช�น ป้ายคำาเต่อน ป้าย

อนุรั์กษ์ เป็นต้น

5. วิางแผนการ์จััดการ์ขยะและมลพิษ 5. เจ้ัาหน้าที�มีควิามเข้มงวิดในการ์ด้แลผ่นป่ามากยิ�งข้�น

6. ติดตาม เฝ้่าร์ะวัิง และปร์ะเมินทรั์พยากร์ในพ่�นที� ป้องกันการ์ลักลอบตัดไม้ 

และล�าสัตว์ิป่าในพ่�นที�

6.การ์ร์ณร์งค์ในเร่์�องการ์จััดการ์ขยะ โดยเฉิพาะขยะติดเช่�อ 

เช�น หน้ากากอนามัย เป็นต้น
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การ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบ และผลกร์ะทบด้านเศร์ษฐกิจั สังคมและสิ�งแวิดล้อมของเจ้ัาหน้าที�อุทยานแห�ง

ชาติจัากการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 จัากการ์ศ้กษาพบวิ�าเจ้ัาหน้าที�รั์บร้้์ในด้านร์ายได้จัากการ์ท�อง

เที�ยวิในเขตอุทยานแห�งชาติลดน้อยลง การ์ลดลงของร์ายได้เน่�องจัากการ์ลดลงของนักท�องเที�ยวิและการ์ป่ด

อุทยานแห�งชาติ ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ร์ายงานสถิติร์ายได้ของอุทยานแห�งขาติ ที�พบวิ�าทั�งร์ายได้ของอุทยาน

แห�งชาติทางบก และทางทะเลมีร์ายได้ลดลง ทั�งนี�เน่�องจัากการ์ไม�มาเย่อน และการ์ลดลงของจัำานวินนักท�อง

เที�ยวิ  (กร์มอุทยานแห�งชาติ สัตว์ิป่า และพันธ์พ่ช, 2564; Cheablam et al., 2021) นอกจัากนี�เจ้ัาหน้าที�

อุทยานแห�งชาติยังรั์บร้้์วิ�าร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิจัะเกิดการ์ท�องเที�ยวิที�ควิบค้�ไปกับมาตร์ฐานควิามปลอดภัย

และสุขอนามัย ทั�งนี�เน่�องจัากจัะต้องมีการ์ปรั์บร้์ปแบบการ์ท�องเที�ยวิให้เข้าสถานการ์ณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป มี

การ์ปฏิบัติตามมาตร์การ์ป้องกันการ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโคโร์นา 2019 โดยมีการ์ใส�หน้ากากอนามัยทุกครั์�ง

ที�ออกนอกบ้าน ล้างม่อบ�อยๆ และเว้ินร์ะยะห�างทางสังคม (ศ้นย์บริ์หาร์สถานการ์ณ์แพร์�ร์ะบาดของโร์คติด

เช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019, 2564)

นอกจัากนี�การ์รั์บร้้์ผลกร์ะทบด้านสิ�งแวิดล้อมจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของการ์แพร์�ร์ะบาดเช่�อไวิรั์ส

โคโร์นา-2019 พบวิ�าเจ้ัาหน้าที�รั์บร้้์วิ�าสิ�งแวิดล้อมมีการ์ฟืี�นตัวิตามธร์ร์มชาติที�ดีข้�น ทั�งนี�เน่�องจัากการ์ไม�

มาเย่อนหร่์อการ์ลดน้อยลงของนักท�องเที�ยวิ ซ้ี�งส�งผลให้ธร์ร์มชาติมีสภาพที�ดีข้�น ร์วิมทั�งสัตว์ิป่าที�มีโอกาส

ขยายพันธ์ุและเพิ�มากข้�น ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ร์ายงานข้อม้ลของส่�อต�างๆ ที�พบวิ�า ในพ่�นที�อุทยานแห�งชาติ

หลายแห�งพบสัตว์ิป่าทั�งทางบกและทางทะเลปร์ากฎตัวิให้พบเห็นบ�อยครั์�งข้�น เช�น จัากการ์ร์ายงานข�าวิของ

อุทยานแห�งชาติหม้�เกาะอ�างทอง ที�พบวิาฬบร้์ด้า (ไทยรั์ฐ, 2565) และอุทยานแห�งชาติหม้�เกาะสุริ์นทร์์ ที�

พบล้กเต�ากร์ะจัำานวินมาก (สำานักข�าวิไทย, 2565) ในช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 ดังนั�น

จัะเห็นได้วิ�าผลกร์ะทบในด้านเศร์ษฐกิจัโดยเฉิพาะร์ายได้ลดลงอย�างมาก แต�ในขณะเดียวิกันทรั์พยากร์ทาง

ธร์ร์มชาติมีการ์ฟืี�นฟ้ี และมีจัำานวินเพิ�มมากข้�น
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จัากการ์ศ้กษาอุทยานแห�งชาติทางบกในเขตภาคใต้ 19 แห�ง พบวิ�าการ์รั์บร้้์เกี�ยวิกับผลกร์ะทบทาง

ด้านเศร์ษฐกิจัและสังคมของอุทยานแห�งชาติ ปร์ะเด็นที�ทางอุทยานแห�งชาติเห็นด้วิยมากที�สุด ค่อปร์ะเด็น

เกี�ยวิร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิในเขตอุทยานแห�งชาติที�ลดน้อยลง ในส�วินของด้านสิ�งแวิดล้อมปร์ะเด็นที�ทาง

อุทยานเห็นด้วิยมากที�สุดค่อ การ์ปล�อยให้ธร์ร์มชาติกลับมาฟืี�นตัวิเอง ซ้ี�งในช�วิงที�มีการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อ

ไวิรั์สโคโร์นา-2019 ด้านของร์ะดับผลกร์ะทบของอุทยานแห�งชาติ ปร์ะเด็นที�ได้รั์บผลกร์ะทบมากที�สุดค่อร์าย

ได้ในเขตอุทยานแห�งชาติลดลง เน่�องจัากมีการ์ป่ดอุทยานมากกวิ�า 2 เด่อน จัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาด

ของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา-2019 ทำาให้ไม�มีนักท�องเที�ยวิเดินทางเข้ามา อุทยานแห�งชาติจ้ังขาดร์ายได้ในส�วินนี� ใน

ส�วินของแนวิทางการ์ปรั์บตัวิของอุทยานแห�งชาติด้านเศร์ษฐกิจัและสังคม อุทยานแห�งชาติส�วินใหญ�จัะมี

การ์ป่ดอุทยานมีการ์วิางแผนการ์ร์องรั์บนักท�องเที�ยวิ และปรั์บปรุ์งสิ�งอำานวิยควิามในเขตอุทยานช�วิงที�มีการ์

แพร์�ร์ะบาด เม่�อมีการ์เป่ดอุทยานหลังสิ�นสุดการ์แพร์�ร์ะบาดอุทยานแห�งชาติจัะมีการ์ปรั์บร้์ปแบบการ์ท�อง

เที�ยวิแบบใหม� New Normal พร้์อมควิบค้�ไปกับมาตร์การ์ด้านสาธาร์ณสุข เพ่�อลดการ์แพร์�ร์ะบาด ด้านสิ�ง

แวิดล้อมอุทยานแห�งชาติมีการ์ปรั์บตัวิให้ธร์ร์มชาติได้มีการ์ฟืี�นตัวิตามร์ะบบนิเวิศ พร้์อมกับเจ้ัาหน้าที�อุทยาน

แห�งชาติสำาร์วิจัควิามเปลี�ยนแปลงของพ่ชพร์ร์ณ สัตว์ิป่า ช�วิงที�มีการ์แพร์�ร์ะบาด และหลังสิ�นสุดการ์แพร์�

ร์ะบาดอุทยานแห�งชาติจัะมีการ์จัำากัดนักท�องเที�ยวิที�เข้ามา มีการ์ร์ณร์งค์ในเร่์�องของการ์จััดการ์ขยะ อีกทั�ง

อุทยานแห�งชาติจัะป่ดทุก 2 เด่อนเพ่�อธร์ร์มชาติกลับมาฟืี�นตัวิ
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บัทคัำดย่อ 

 การ์วิิจััยเร่์�อง การ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชเพ่�อร์องรั์บในการ์เป็น MICE City 

มีวัิตถุปร์ะสงค์ 1) เพ่�อศ้กษาและสำาร์วิจัควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์ร์องรั์บการ์เป่ดเป็น 

MICE City และ 2) เพ่�อเสนอแนะแนวิทางการ์พัฒินาพ่�นที�จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE City งาน

วิิจััยนี�เป็นการ์วิิจััยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ้้ให้ข้อม้ลหลักปร์ะกอบด้วิยตัวิแทนจัาก หน�วิยงาน

ภาครั์ฐ ภาคเอกชน ใช้วิิธีการ์เล่อกแบบเฉิพาะเจัาะจัง (Purposive Sampling) จัำานวิน 9 ตัวิอย�าง สำาหรั์บ

กลุ�มตัวิอย�างภาคปร์ะชาชนและสุ�มกลุ�มตัวิอย�างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จัำานวิน 15 ตัวิอย�าง 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก้�งโคร์งสร้์าง ผลจัากการ์ศ้กษาและสำาร์วิจัควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

โดยการ์ใช้เกณฑ์ิการ์ปร์ะเมินศักยภาพและควิามพร้์อมตามเกณฑ์ิของสำานักงานส�งเสริ์มการ์จััดปร์ะชุม

และนิทร์ร์ศการ์ (สสปน.) โดยสำาร์วิจัควิามพร้์อมใน 8 ด้าน วิิเคร์าะห์และสรุ์ปผลการ์วิิจััยโดยวิิธี Content 

Analysis จัากการ์ศ้กษา พบวิ�า จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชมีควิามพร้์อมตามเกณฑ์ิ 8 ด้าน ค่อ 1) ด้านควิาม

สะดวิกในการ์เข้าส้�เม่องและสถานที�จััดงาน 2) การ์สนับสนุนการ์จััดงานไมซ์ีของพ่�นที� 3) กิจักร์ร์มเพิ�มเติม

นอกเหน่อจัากการ์ปร์ะชุม 4) ที�พักและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก 5) สถานที�จััดงานและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก 

6) ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช 7) สภาพแวิดล้อมของเม่อง และ 8) ควิามเสี�ยง

ในการ์ยกเลิกงานและควิามปลอดภัย มีควิามพร้์อมในร์ะดับที�แตกต�างกันไป และสามาร์ถพัฒินาจัังหวัิด

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้เป็น Mice City แห�งใหม�ของปร์ะเทศไทยได้ และมีข้อเสนอแนะจัากการ์วิิจััยการ์ที�จัะ

พัฒินาจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้เป็น “นคร์แห�งไมซ์ี” นั�น โดยต้องกำาหนดยุทธศาสตร์์ของจัังหวัิดให้เหมาะ

สมเพ่�อสร้์างควิามโดดเด�นและสร์้างจุัดขายให้สามาร์ถด้งด้ดให้เกิดการ์จััดงานไมซี์ในพ่�นที�ได้ และจัังหวัิด

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชต้องมีการ์สนับสนุนและการ์พัฒินาด้านโคร์งสร้์างพ่�นฐานต�าง ๆ สถานที�จััดงาน บุคลากร์ 

การ์เดินทางและด้านการ์ให้บริ์การ์ ทั�งนี�ต้องได้รั์บควิามร์�วิมม่อจัากทุกภาคส�วินที�เกี�ยวิข้องเพ่�อจัะนำาไปส้�การ์

เป็น MICE City มีการ์พัฒินาอย�างต�อเน่�องและยั�งย่น

คำำ�สำ�คัำญ : ไมซ์ีซิีตี�, เกณฑ์ิการ์ปร์ะเมินเม่องไมซ์ี, อุตสาหกร์ร์มไมซ์ี
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Abstract 

The research subject of “The study on Nakhon Si Thammarat Province’s readiness 

to support it as a MICE City”, aimed to 1) to study and survey Nakhon Si Thammarat  

Province’s readiness to support the establishment of a MICE City, and 2) to propose  

guidelines for the development of Nakhon Si Thammarat Province to become a MICE City. 

This study is qualitative. Representatives from three groups served as key informants: the  

government sector, the private sector, with 9 samples of purposive sampling were used for the  

public sector, for the public sector with 15 random samples were randomized of  

accidental sampling, by using a semi-structured interview and content analysis method. 

The findings of the study and survey of Nakhon Si Thammarat province’s readiness using 

the criteria for assessing potential and readiness according to the criteria of the Convention 

and Exhibition Bureau (TCEB) by surveying readiness in eight areas, analyzing, and drawing  

conclusions. The research discovered that Nakhon Si Thammarat Province was prepared 

based on eight criteria, including 1) ease of access to the city and event venue, 2) assistance 

with MICE events in the area,  3) additional activities to the meetings, 4) accommodation and  

facilities for MICE, 5) event venues and facilities, 6) the image and identity of  

Nakhon Si Thammarat, 7) the environment of the city,  and,  8) the risk of job cancellation and 

safety. There were different levels of readiness,  and able to develop Nakhon Si Thammarat 

Province to be the new Mice City of Thailand and there are suggestions from research to  

develop Nakhon Si Thammarat Province to be “City of MICE” by having to determine the 

strategy of the province appropriately to make it stand out and create a selling point to 

be able to attract MICE events in the area. Nakhon Si Thammarat province must have  

support and development of various infrastructures, venues, personnel, travel and services.  

However, cooperation from all relevant sectors must be obtained in order to become a 

MICE City with continuous and sustainable development.

Keywords: MICE City, MICE Evaluation Criteria, MICE Industry.
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บัทนำำ� 

อุตสาหกร์ร์มไมซ์ี (MICE) เป็นการ์ท�องเที�ยวิอีกร้์ปแบบหน้�งที�สามาร์ถสร้์างร์ายได้ให้กับอุตสาหกร์ร์ม

การ์ท�องเที�ยวิได้เป็นอย�างมาก และมีแนวิโน้มที�สามาร์ถเติบโตส้งข้�นได้อย�างต�อเน่�องมากกวิ�าธุร์กิจัการ์ท�อง

เที�ยวิปร์ะเภทอ่�น ๆ องค์การ์การ์ท�องเที�ยวิโลก หร่์อ UNWTO ปร์ะเมินวิ�า อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ

ของโลกจัะมีการ์ขยายตัวิอย�างต�อเน่�องในอัตร์าเฉิลี�ยร้์อยละ 4  ต�อปีไปจันถ้ง ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

ขณะที�ปร์ะเทศและเม่องต�าง ๆ มีการ์ขยายตัวิอย�างต�อเน่�องในแง�ของการ์ลงทุนในโคร์งสร้์างพ่�นฐานของ

อุตสาหกร์ร์ม MICE โดยเฉิพาะศ้นย์การ์ปร์ะชุมและแสดงสินค้า จ้ังเป็นเหตุผลที�เช่�อได้วิ�า อุตสาหกร์ร์ม MICE 

จัะมีการ์เติบโตอย�างต�อเน่�องอย�างน้อยในอัตร์าเดียวิกับการ์ขยายตัวิของอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิของโลก 

(สำานักงานส�งเสริ์มการ์จััดปร์ะชุม และนิทร์ร์ศการ์ (องค์การ์มหาชน), 2551) ดังนั�นจ้ังเป็นเหตุผลสำาคัญที�

ทำาให้อุตสาหกร์ร์ม MICE เติบโตส้งข้�นและยังเป็นกลไกสำาคัญในการ์ขับเคล่�อนอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ

และสร้์างร์ายได้ให้กับปร์ะเทศมากข้�น ในขณะเดียวิกันนักท�องเที�ยวิได้เดินทางในร้์ปแบบของ MICE ยังคงมี

แนวิโน้มที�เพิ�มส้งข้�น  และเห็นถ้งแนวิโน้มของการ์ขยายตัวิในอุตสาหกร์ร์ม MICE อย�างต�อเน่�อง

นอกจัากนี�ธุร์กิจั MICE ยังเป็นธุร์กิจัที�สามาร์ถกร์ะจัายร์ายได้ไปส้�ธุร์กิจัอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้อง เน่�องจัาก

นักท�องเที�ยวิกลุ�ม MICE ค่อ นักท�องเที�ยวิที�มีกำาลังซ่ี�อส้งและมีควิามต้องการ์สินค้าและบริ์การ์ที�ดี มีคุณภาพ 

จ้ังส�งผลเชิงบวิกแก�หลายธุร์กิจัที�เกี�ยวิข้อง เช�น ธุร์กิจัการ์ขนส�ง ธุร์กิจัที�พัก ธุร์กิจัอาหาร์และเคร่์�องด่�ม ธุร์กิจั

นำาเที�ยวิ ร์วิมไปถ้งธุร์กิจัจัำาหน�ายของที�ร์ะล้กและอ่�น ๆ สำานักงานส�งเสริ์มการ์จััดปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ 

(TCEB) ได้ผลักดันและส�งเสริ์มศักยภาพทางด้านพ่�นที�ของจัังหวัิดนำาร์�อง หร่์อ MICE ซิีตี� (MICE City)  จัาก

นโยบายการ์ขยายตลาด MICE ของไทยที�กล�าวิมาข้างต้น กล�าวิได้วิ�าธุร์กิจั MICE สามาร์ถกร์ะจัายร์ายได้ส้�

ชุมชน ส�งผลให้แต�ละพ่�นที� แต�ละจัังหวัิดต้องศ้กษาและด้งศักยภาพของตนเองข้�นมาเพ่�อด้งด้ดนักท�องเที�ยวิ

กลุ�ม MICE ให้เข้ามาเล่อกพ่�นที�ตัวิเองเพ่�อเป็นจุัดหมายปลายทางที�สำาคัญในการ์จััดกิจักร์ร์มของอุตสาหกร์ร์ม

ไมซ์ี 

จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชแม้จัะถ้กวิางกลยุทธ์ให้เป็นเม่องร์องทางการ์ท�องเที�ยวิของการ์ท�อง

เที�ยวิแห�งปร์ะทศไทย แต�ตลอดช�วิงเวิลาที�ผ�านมานับตั�งแต�เกิดสถานการ์ณ์โร์คร์ะบาดโควิิด-19 จัังหวัิด

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ก็ยังได้รั์บควิามนิยมจัากนักท�องเที�ยวิเป็นอันดับต้น ๆ  ของจุัดหมายปลายทางในปร์ะเทศ จัะ

เห็นได้จัากร์ายได้ของนักท�องเที�ยวิในปี พ.ศ. 2563 ที�ผ�านมา การ์ท�องเที�ยวิแห�งปร์ะเทศไทย สำานักงานจัังหวัิด

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชคาดการ์ณ์วิ�าจัำานวินผ้้มาเยี�ยมเย่อนขยายตัวิเพิ�มข้�นปร์ะมาณร้์อยละ 30 จัากปี พ.ศ. 2562 

โดยมีผ้้เยี�ยมเย่อนมากถ้ง 502,783 คน (สำานักข�าวิกร์มปร์ะชาสัมพันธ์, ออนไลน์)   จัากเหตุผลข้างต้นทำาให้

ผ้้วิิจััยเล็งเห็นวิ�า จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชน�าจัะมีศักยภาพมากเพียงพอที�จัะมีการ์เตรี์ยมควิามพร้์อมเข้าส้�การ์

เป็น MICE City เพ่�อต�อยอดธุร์กิจัไมซ์ี ไม�วิ�าจัะด้านการ์ขนส�ง ด้านที�พัก ตลอดจันสถานที�จััดกิจักร์ร์ม MICE 

ในการ์ร์องรั์บนักธุร์กิจั MICE ที�จัะเดินทางเข้ามาและจััดกิจักร์ร์ม แต�ขณะเดียวิกันจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ยัง

มีแหล�งท�องเที�ยวิต�าง ๆ ที�มีควิามเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัิฒินธร์ร์มและทางธร์ร์มชาติที�สามาร์ถด้งด้ดนักท�อง

เที�ยวิธุร์กิจั MICE มาท�องเที�ยวิในช�วิงก�อน-หลังการ์ทำากิจักร์ร์มไมซ์ีได้ จ้ังเป็นควิามน�าสนใจัที�ผ้้วิิจััยต้องการ์

ศ้กษาการ์เตรี์ยมควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์ร์องรั์บการ์เป็น “นคร์เเห�งไมซ์ี” เพ่�อที�จัะ

นำาข้อม้ลที�ได้จัากการ์วิิจััยมาสรุ์ปและเสนอแนะแนวิทางการ์พัฒินาจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้เป็น “MICE 

City” เเห�งใหม�ในภาคใต้และสร้์างร์ายได้จัำานวินมากให้กับจัังหวัิดในอนาคตอีกด้วิย
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วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย 

1. เพ่�อศ้กษาและสำาร์วิจัควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์ร์องรั์บการ์เป่ดเป็น MICE 

City

2. เพ่�อเสนอแนะแนวิทางการ์พัฒินาพ่�นที�ในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE City 

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

ด��นำภ�คำรัฐ 

1. ทร์าบถ้งผลสำาร์วิจัควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชวิ�าสามาร์ถพัฒินาส้�การ์เป็นเม่องไมซ์ี

ได้หร่์อไม� 

2. ได้มีการ์สร้์างควิามรั์บร้้์เกี�ยวิกับควิามพร้์อมในการ์เตรี์ยมตัวิการ์เป็นเม่องไมซ์ีตามนโยบายพ่�น

ฐานของสำานักงานการ์จััดปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ (สสปน.) การ์ท�องเที�ยวิแห�งปร์ะเทศไทย และกร์ะทร์วิงการ์

ท�องเที�ยวิและกีฬา

3. สนับสนุนเพ่�อเป็นการ์ต�อยอดทางธุร์กิจัต�าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง ให้สามาร์ถพัฒินาศักยภาพให้สามาร์ถ

แข�งขันได้ทั�งภายในจัังหวัิดและพ่�นที�อ่�น ๆ 

ด��นำภ�คำเอกชุนำ

ธุร์กิจัที�เกี�ยวิข้องกับอุตสาหกร์ร์มไมซ์ีมีร์ายได้เพิ�มมากข้�น ไม�วิ�าจัะเป็นธุร์กิจัที�พัก มีการ์เพิ�มจัำานวิน

ห้องพักได้มากข้�น และการ์เพิ�มสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกที�เกี�ยวิข้องกับอุตสาหกร์ร์มไมซ์ี เช�น ห้องปร์ะชุม การ์

จััดเลี�ยง กิจักร์ร์มต�าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง เทคโนโลยีต�าง ๆ เป็นต้น ด้านการ์ท�องเที�ยวิ ผ้้ร์�วิมกิจักร์ร์มในธุร์กิจัไมซ์ี

จัะมีโอกาสเดินทางท�องเที�ยวิภายในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชมากข้�น ในช�วิงเวิลา pre-post สร้์างร์ายได้ให้กับ

ผ้้ปร์ะกอบการ์เพิ�มมากข้�น

ด��นำประชุ�ชุนำ

มีการ์รั์บร้้์เกี�ยวิกับธุร์กิจัไมซ์ีของปร์ะชาชนในพ่�นที�ของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชมากข้�น ร์วิมถ้งการ์มี

ส�วินเข้ามาช�วิยในอุตสาหกร์ร์มไมซ์ี เช�น การ์เตรี์ยมตัวิเป็นเจ้ัาบ้านที�ดี สร้์างอาชีพและเพิ�มร์ายได้ให้กับชุมชน 

และเป็นการ์ปร์ะชาสัมพันธ์จัังหวัิดให้เป็นที�ร้้์จัักของนักท�องเที�ยวิมากยิ�งข้�น 

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

วีิร์ะยุทธ เศร์ษฐเสถียร์ (2560) ศ้กษาเร่์�อง “ศักยภาพและควิามพร้์อมของเม่องเชียงใหม�กับธุร์กิจั

การ์จััดปร์ะชุมไมซ์ี” ซ้ี�งการ์ศ้กษาควิามพร้์อมของเม่องเชียงใหม�กับธุร์กิจัการ์จััดปร์ะชุม หร่์อ MICE มี

วัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาสภาพควิามพร้์อมและสำาร์วิจัโคร์งสร้์างพ่�นฐานสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกในจัังหวัิด

เชียงใหม�ที�มีควิามสำาคัญต�อการ์พัฒินาเพ่�อร์องรั์บนักท�องเที�ยวิกลุ�มไมซ์ี ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า จัังหวัิดเชียงใหม�

มีควิามพร้์อมในด้านสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกต�าง ๆ สำาหรั์บการ์จััดธุร์กิจัการ์ปร์ะชุมไมซ์ีทั�ง 8 ปร์ะเด็น ตาม

หลักเกณฑ์ิของการ์ปร์ะเมินเม่องไมซ์ีของสำานักงานการ์จััดปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ (องค์การ์มหาชน) ดังนี�

1. ควิามสะดวิกในการ์เข้าส้�เม่องและสถานที�จััดงาน (Accessibility) ค่อ ควิามพร้์อมด้านโคร์งสร้์าง

พ่�นฐาน การ์คมนาคม และ Logistics
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2. การ์สนับสนุนการ์จััดงานไมซ์ีของพ่�นที� (Local Support) ค่อ คุณภาพของสถานที�ในการ์จััด

ปร์ะชุม การ์เข้าถ้งสถานที�จััดการ์ปร์ะชุม โคร์งสร้์างพ่�นฐานการ์จััดการ์ปร์ะชุม การ์สนับสนุนของรั์ฐ ศักยภาพ

และควิามพร้์อมของจัังหวัิดเชียงใหม�ในการ์ดำาเนินธุร์กิจั MICE

3. กิจักร์ร์มเพิ�มเติมนอกเหน่อจัากการ์ปร์ะชุม (Additional Activity Support) ค่อ กิจักร์ร์ม

หัตถกร์ร์มที�เกิดจัากภ้มิป้ญญาท้องถิ�นที�มีเอกลักษณ์ เช�น ผ้าไหม ผ้าฝ้่าย เคร่์�องเงิน เคร่์�องเขิน ไม้แกะสลัก 

เซีร์ามิกซ์ี

4. ที�พักและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก (Accommodation Facility) ค่อ โร์งแร์ม รี์สอร์์ทที�ได้มาตร์ฐาน

5. สถานที�จััดงานและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก (Venue, Meeting Facility) มีศ้นย์ปร์ะชุมนานาชาติ

ที�ได้มาตร์ฐานและมีคุณภาพ

6. ภาพลักษณ์และควิามมีช่�อเสียงของเม่อง (City’s Image) เชียงใหม�เป็นสถานที�เที�ยวิอีกที�หน้�งใน

ปร์ะเทศไทยที�มักจัะนิยมไป สามาร์ถสร้์างจุัดเด�นใหแก�นักท�องเที�ยวิในด้านธร์ร์มชาติและในด้านต�าง ๆ อีก

มากมาย

7. สภาพแวิดล้อมของเม่อง (Site Environment) มีทรั์พยากร์การ์ท�องเที�ยวิทั�งด้านศิลปวัิฒินธร์ร์ม

ที�มีเอกลักษณ์ และแหล�งท�องเที�ยวิที�สวิยงาม บริ์สุทธิ�และมีคุณภาพ

8. ควิามเสี�ยงในการ์ยกเลิกงานและควิามปลอดภัย (Risk and Security) เม่�อมีมาตร์ฐานในการ์จััด

ปร์ะชุมควิามปลอดภัยเป็นอีกสิ�งที�สำาคัญในการ์ที�จัะทำาให้การ์ปร์ะชุมสำาเร็์จัลุล�วิงไปได้ด้วิยดี

พิไลวิร์ร์ณ พ้ลสวิาท, สุภัทร์า นพฤทธิ และ สุริ์ยันต์ สุร์เกรี์ยงไกร์ (2563) ศ้กษาเร่์�อง “ป้จัจััยที�มี

ผลต�อการ์เล่อกจัังหวัิดนคร์พนมเป็นสถานที�จััดกิจักร์ร์ม MICE” ซ้ี�งศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์เล่อกจัังหวัิด

นคร์พนมเป็นสถานที�จััดกิจักร์ร์ม MICE และหาแนวิทางการ์พัฒินาอุตสาหกร์ร์ม MICE ในจัังหวัิดนคร์พนม 

เป็นการ์ศ้กษาวิิจััยแบบผสมผสาน โดยการ์วิิจััยเชิงการ์เล่อกจัังหวัิดนคร์พนม เป็นสถานที�จััดกิจักร์ร์ม MICE 

จัากกลุ�มตัวิอย�างของผ้้เข้าร์�วิมงานที�อาคาร์ศรี์โคตร์บ้ร์ณ์  คุณภาพของเคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยมีค�าควิามเช่�อ

มั�น 0.94 ผลการ์วิิจััยพบวิ�า

ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์เล่อกจัังหวัิดนคร์พนม เป็นสถานที�จััดกิจักร์ร์ม MICE โดยภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับ

มาก ได้แก� 1) ด้านที�พัก 2) ด้านสถานที�ท�องเที�ยวิ 3) ด้านควิามมั�นคงและควิามปลอดภัย 4) ด้านการ์สนับสนุน

ของภาครั์ฐและเอกชน 5) ด้านควิามสามาร์ถของบุคลากร์ที�จััดงาน 6) ด้านสถานที�จััดงาน 7) ด้านภาพลักษณ์

ของจัังหวัิดนคร์พนม และ 8) ด้านการ์เข้าถ้ง โดยกลุ�มตัวิอย�างที�มีเพศ อายุ ร์ะดับการ์ศ้กษา ภ้มิลำาเนา ร์าย

ได้เฉิลี�ยต�อเด่อนที�แตกต�างกัน มีควิามคิดเห็นต�อป้จัจััยที�มีผลต�อการ์เล่อกจัังหวัิดนคร์พนมเป็นสถานที�จััด

กิจักร์ร์ม MICE ไม�แตกต�างกัน

แนวิทางการ์พัฒินาอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ พบวิ�า ควิร์มีควิามร์�วิมม่อร์ะหวิ�างภาครั์ฐและเอกชน 

และปร์ะชาชนทุกคนในจัังหวัิดต้องมีการ์พัฒินาแบบมีส�วินร์�วิมอย�างเป็นร้์ปธร์ร์ม ซ้ี�งแสดงออกถ้งการ์ทำา

กิจักร์ร์มร์�วิมกัน การ์เป็นเจ้ัาบ้านที�ดีในการ์ต้อนรั์บนักท�องเที�ยวิ ปร์ะชาสัมพันธ์ให้จัังหวัิดนคร์พนมเป็นที�ร้้์จััก 

ควิร์มีการ์จััดตั�งคณะกร์ร์มการ์ด้านการ์ท�องเที�ยวิร้์ปแบบ MICE และจััดตั�งศ้นย์กลาง MICE เพ่�อทำาหน้าที�ใน

การ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล การ์พัฒินาบุคลากร์ การ์จััดฝึ่กอบร์ม ส�งเสริ์มการ์ตลาดให้เข้าถ้งกลุ�มเป้าหมาย มีการ์

ปร์ะสานงานควิามร์�วิมม่อกับหน�วิยงานที�เกี�ยวิข้อง อีกทั�งยังควิร์ให้ควิามสำาคัญในการ์พัฒินามาตร์ฐานของ

สถานที�ในการ์จััดงานปร์ะชุม และนิทร์ร์ศการ์ให้ได้มาตร์ฐาน ร์องรั์บนักท�องเที�ยวิกลุ�ม MICE ได้เป็นจัำานวิน
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มาก ควิามพร้์อมของสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก อุปกร์ณ์ที�ใช้ในห้องปร์ะชุม ร์วิมไปถ้งการ์ให้ควิามสำาคัญในการ์

พัฒินาบุคลากร์ที�เกี�ยวิข้องกับอุตสาหกร์ร์ม MICE เพ่�อที�จัะได้พัฒินาในเร่์�องของการ์บริ์การ์ให้ได้มาตร์ฐาน

ต�อไปในอนาคต จัากนั�นสรุ์ปตัวิชี�วัิดร์ายด้านตามลำาดับ ควิามสำาคัญในการ์เสนอแนวิทางการ์พัฒินาจัังหวัิด

นคร์พนมเป็นสถานที�จััดกิจักร์ร์ม MICE ต�อไปในอนาคต

จัากการ์ทบทวินวิร์ร์ณกร์ร์มข้างต้น จัะเห็นวิ�ามีการ์ศ้กษาที�ใช้เกณฑ์ิในการ์ศ้กษาที�แตกต�างกัน ดัง

นั�นเพ่�อให้การ์ศ้กษาเร่์�องการ์เตรี์ยมควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE City สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของปร์ะเทศ ผ้้วิิจััยจ้ังขอใช้เกณฑ์ิการ์ปร์ะเมิน 8 ด้านของสำานักงานส�งเสริ์มการ์

จััดปร์ะชุมมาใช้เป็นหลัก

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

การ์วิิจััยเร่์�อง “การ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์เป็น MICE City”  ใช้

ร์ะเบียบวิิจััยเชิงคุณภาพ 

ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง 

ในการ์ศ้กษาเร่์�องนี� ผ้้วิิจััยแบ�งปร์ะชากร์และกลุ�มตัวิอย�างดังนี�

ประชุ�กรในำก�รวิิจััย ค่อ ปร์ะชากร์ที�อาศัยอย้�ในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชจัำานวิน 1,170,680 คน 

(DOH Dashboard กร์มอนามัย, 2563) ซ้ี�งคร์อบคลุมพ่�นที� 23 อำาเภอ โดยปร์ะชากร์ส�วินใหญ�ที�เป็นแหล�ง

ข้อม้ล ค่อ หน�วิยงานภาครั์ฐ ภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชนที�อาศัยในอำาเภอเม่อง จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช 

กลุ่มตัวิอย่�ง กลุ�มตัวิอย�างในการ์ศ้กษาครั์�งนี�แบ�งเป็น 3 กลุ�ม ได้แก� หน�วิยงานภาครั์ฐ ภาคเอกชน 

และภาคปร์ะชาชน

1. หน�วิยงานภาครั์ฐโดยแบ�งเป็นร์ะดับผ้้ให้นโยบาย และร์ะดับปฏิบัติการ์ หร่์อ Key Informants  

การ์สุ�มตัวิอย�างแบบเฉิพาะเจัาะจัง (Purposive  sampling) ร์วิมทั�งสิ�นจัำานวิน 2 ตัวิอย�าง ได้แก� 1) ผ้้อำานวิย

การ์การ์ท�องเที�ยวิเเห�งปร์ะเทศไทยสำานักงานจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช 2) ตัวิแทนสำานักงานส�งเสริ์มการ์จััด

ปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ภาคใต้ (The Southern MICE)  เกณฑ์ิในการ์เล่อกหน�วิยงานภาครั์ฐ จัะทำาให้มีส�วิน

ร์�วิมในการ์วิางแผนและพิจัาร์ณานโยบายในการ์พัฒินาจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้เป็นไมซ์ีซิีตี� โดยกำาหนด

แนวิทางหร่์อเป้าหมายของพัฒินาจััดกร์ร์มไมซี์ที�มีทิศทางชัดเจันจัะส�งผลดีให้กับหน�วิยงานในร์ะดับปฏิบัติ

การ์เพ่�อดำาเนินการ์ต�อไป
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2. ภาคเอกชน โดยการ์สุ�มตัวิอย�างแบบเฉิพาะเจัาะจัง (Purposive  sampling) ร์วิมทั�งสิ�น 7 

ตัวิอย�าง ได้แก� ธุร์กิจัโร์งแร์ม 2 แห�ง ค่อ โร์งแร์มทวิินโลตัส และโร์งแร์มนาวิากีเทล เน่�องจัากเม่องร์องต้อง

มีสถานที�พักเพียงพอกับควิามต้องการ์ของผ้้เข้าร์�วิมงานทั�งร้์ปแบบที�พักที�อย้�ในสถานที�จััดงาน (On-site ac-

commodation) หร่์อในร์ะยะทางที�ไม�ไกลจัากสถานที�จััดงาน (Off-site accommodation) และปร์ะเภท

ของที�พักตั�งแต� 3 ดาวิ ไปจันถ้ง 4-5 ดาวิ และร์าคาที�พักที�มีควิามเหมาะสม (ศุภวิร์ร์ณ ตีร์ะรั์ตน์ และปร์ะสพ

ชัย พสุนนท, 2563) สำาหรั์บธุร์กิจัอาหาร์และเคร่์�องด่�ม 2 แห�ง ค่อ ร้์านโกปี� ร้์านครั์วินายหนัง ธุร์กิจัขนส�ง 1 

แห�ง บริ์ษัทนคร์ขนส�ง จัำากัด บริ์ษัท Organization 1 บริ์ษัท ค่อ TN Organizer นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ธุร์กิจัของ

ที�ร์ะล้ก 1 แห�ง ค่อ ร้์านมนัสเคร่์�องถม ใช้เกณฑ์ิในการ์เล่อกกลุ�มตัวิอย�างด้านควิามน�าเช่�อถ่อทั�งด้านร์าคาและ

คุณภาพ มีช่�อเสียงในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

3. ภาคปร์ะชาชน ใช้การ์สุ�มกลุ�มตัวิอย�างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แต�กลุ�มตัวิอย�างมี

ลักษณะเบ่�องต้นบางปร์ะการ์ที�สอดคล้องกับลักษณะของกลุ�มตัวิอย�างที�กำาหนดไว้ิ หร่์อเล่อกบุคคลที�อย้�ใกล้

ชิด หาได้ง�ายที�สุดเป็นตัวิอย�างเพ่�อให้ปร์ะหยัดเวิลา แร์งงาน และงบปร์ะมาณ (Bailey.1987 : 93) ได้แก� 

ปร์ะชาชนในเขตอำาเภอเม่อง จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช จัำานวิน 15 ตัวิอย�าง 

เคำร่�องม่อท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย

ในการ์วิิจััยเร่์�อง “การ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์เป็น MICE City” ผ้้วิิจััย

ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth interview) แบบก้�งโคร์งสร้์าง (Semi-structured question) ซ้ี�งได้รั์บ

การ์ตร์วิจัสอบควิามถ้กต้องจัากผ้้เชี�ยวิชาญ 3 ท�าน เป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างภาคร์ัฐ  

ภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชน 

วิิธ่ิก�รเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล

การ์วิิจััยเร่์�อง “การ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์เป็น MICE City” ผ้้วิิจััยแบ�ง

วิิธีการ์เก็บข้อม้ลเป็น 4 ขั�นตอน ได้แก�

ขั�นตอนที� 1 ศ้กษาข้อม้ลทุติยภ้มิที�เกี�ยวิข้องจัากเอกสาร์วิิชาการ์ของพ่�นที�ศ้กษาอำาเภอเม่อง

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช 

ขั�นตอนที� 2 พัฒินาเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลโดยการ์จััดทำาปร์ะเด็นคำาถามในแบบ

สัมภาษณ์ เพ่�อให้ตอบสนองตามวัิตถุปร์ะสงค์ของงานวิิจััยที�ศ้กษา

ขั�นตอนที� 3 คณะผ้้วิิจััยได้ติดต�อสัมภาษณ์หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทุกหน�วิยงานทั�งภาครั์ฐ ภาคเอกชน 

และภาคปร์ะชาชน และเน่�องด้วิยสถานการ์ณ์โควิิด-19 มีควิามรุ์นแร์ง ผ้้วิิจััยจ้ังสัมภาษณ์แบบออนไลน์โดย

การ์ใช้ร้์ปแบบ VDO Conference ข้�น เพ่�อสะดวิกและปลอดภัยต�อผ้้ตอบแบบสอบถามและผ้้ให้สัมภาษณ์

ขั�นตอนที� 4 คณะผ้้วิิจััยได้นัดสัมภาษณ์ จัดบันท้ก หร่์อบันท้กวิิดิทัศน์ตามที�ได้รั์บอนุญาต นำามาเรี์ยบ

เรี์ยง วิิเคร์าะห์ เพ่�อหาข้อสรุ์ป แล้วินำามาเขียนเป็นสรุ์ปผลการ์วิิจััย
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วิิธ่ิก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

ข้อม้ลที�ได้จัากการ์สัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์เชิงเน่�อหา (Content Analysis) และ

ผ้้วิิจััยใช้การ์ตร์วิจัสอบข้อม้ลแบบสามเส้า (Triangulation design) จัากข้อม้ลที�ได้จัากทั�ง 3 กลุ�ม จัากการ์

สัมภาษณ์หน�วิยงานภาครั์ฐ ภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชน

ระยะเวิล�ในำก�รศึกษ�วิิจััย

ร์ะยะเวิลาตั�งแต�วัินที� 16 มิถุนายน 2564 ถ้งวัินที� 16 กันยายน 2564 ร์วิมใช้เวิลาดำาเนินการ์ 90 วัิน

สรุปผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี�ผ้้วิิจััยได้ศ้กษา“การ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์เป็น 

MICE City” โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์ 1) เพ่�อศ้กษาและสำาร์วิจัควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์

ร์องรั์บการ์เป่ดเป็น MICE City และ 2) เพ่�อเสนอแนะแนวิทางการ์พัฒินาพ่�นที�ในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�

การ์เป็น MICE City เน่�องจัากป้จัจุับันธุร์กิจัไมซ์ีมีแนวิโน้มที�จัะเติบโตมากข้�น และสามาร์ถสร้์างเม็ดเงินให้

กับอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิได้มากกวิ�าการ์ท�องเที�ยวิปร์ะเภทอ่�น ๆ และจัังหวิัดนคร์ศร์ีธร์ร์มร์าชก็เป็นอีก

หน้�งจัังหวัิดที�เห็นถ้งควิามสำาคัญของอุตสาหกร์ร์มไมซ์ีและต้องการ์ที�จัะด้งการ์ท�องเที�ยวิเข้ามาในจัังหวัิด เพ่�อ

ส�งเสริ์มการ์ท�องเที�ยวิภายในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้เป็นที�ร้้์จัักมากข้�น และเพ่�อสร้์างร์ายได้ให้กับผ้้มีส�วิน

เกี�ยวิข้องในจัังหวัิดมากข้�น จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชจ้ังน�าจัะต้องมีการ์ศ้กษาควิามพร้์อมทั�งในร์ะดับจัังหวัิด 

และพิจัาร์ณาควิามพร้์อมและศักยภาพของจัังหวัิดต�อไป โดยการ์ศ้กษาวิิจััยฉิบับนี�เป็นงานวิิจััยเชิงคุณภาพ ผ้้

วิิจััยเล่อกใช้การ์สัมภาษณ์เชิงล้ก (In-depth interview) แบบก้�งโคร์งสร้์าง เพ่�อเก็บข้อม้ลจัากผ้้มีส�วินได้ส�วิน

เสียทั�ง 3 กลุ�ม ได้แก� หน�วิยงานภาครั์ฐ ภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชน เพ่�อเก็บข้อม้ลในส�วินของควิามพร้์อม

และมาตร์ฐานการ์เป็น MICE City ของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ตามเกณฑ์ิการ์ปร์ะเมินพ่�นฐานของสำานักงาน

การ์จััดปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ (TCEB) ทั�ง 8 ด้าน และผ้้วิิจััยได้วิิเคร์าะห์ข้อม้ลและสรุ์ปเป็น 3 กลุ�มตาม

ลำาดับดังนี� 

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

การ์วิิจััยเร่์�องการ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE CITY ผ้้วิิจััยขอสรุ์ป

ผลการ์วิิจััยตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์วิิจััย ดังนี� 

วัิตถุประสงค์ำท่� 1 เพ่�อศ้กษาและสำาร์วิจัควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์ร์องรั์บการ์

เป่ดเป็น MICE City 

หน่ำวิยง�นำภ�คำรัฐ 

จัากการ์สัมภาษณ์กลุ�มตัวิอย�างที�เป็นหน�วิยงานภาครั์ฐ ผ้้มีหน้าที�ในการ์กำาหนดนโยบายด้านไมซ์ี

ของพ่�นที� ร์วิมไปถ้งการ์สนับสนุนด้านควิามร้้์ งบปร์ะมาณ บุคลากร์ด้านไมซ์ี สามาร์ถสรุ์ปได้ดังนี� 

หน�วิยงานภาครั์ฐได้กำาหนดนโนบาย มาตร์การ์ และแนวิทางด้านไมซ์ี ของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชไว้ิ

ดังนี�
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นโยบาย : นคร์น�าเที�ยวิ นคร์ปลอดภัย นคร์สะอาดส้�มาตร์ฐาน SHA 

มาตร์การ์ในการ์ร์องรั์บการ์ปร์ะชุม : 

1) การ์มอบหมายหน้าที�ให้ชัดเจันวิ�าทุกหน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องต้องทำาหน้าที�อะไร์

2) การ์ลงพ่�นที�ของผ้้มีหน้าที�คอยกำากับด้แลเพ่�อเช่�อมควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างผ้้ปร์ะกอบการ์ ร์ะหวิ�าง

ภาครั์ฐกับภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชนเข้าด้วิยกัน

3) ให้บริ์การ์ด้วิยควิามมั�นใจัในทุกด้าน เพ่�อให้นักเดินทางหร่์อนักท�องเที�ยวิที�เข้ามาเกิดควิามปร์ะทับ

ใจัในครั์�งแร์ก

สำาหรั์บตัวิแทนสำานักงานส�งเสริ์มการ์จััดปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ ร์ะบุวิ�า จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชน�า

จัะให้ควิามสำาคัญไปที�การ์ปร์ะชุมร์ะหวิ�างองค์กร์หร่์อหน�วิยงาน การ์ศ้กษาด้งาน และการ์จััดปร์ะชุมวิิชาชีพ 

ซ้ี�งมีควิามพร์้อม โดยต้องเพิ�มควิามสะดวิกในการ์เข้าถ้งสถานที�ต�าง ๆ จัำานวินห้องพักที�เพียงพอต�อการ์

ร์องรั์บ และสิ�งสำาคัญทางจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชต้องมีการ์สร้์างภาพลักษณ์ทางจัังหวัิดของพ่�นที�ต�าง ๆ ที�

ต้องการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ และเพิ�มควิามปลอดภัยทั�งสถานที�จััดงาน โร์งแร์ม และร้์านอาหาร์เป็นอันดับแร์ก 

นอกจัากนี�ในมุมมองของผ้้ปร์ะกอบการ์ต�าง ๆ จัังหวัิดนคร์ศร์ธร์ร์มร์าชมีจุัดเด�น 5 ด้าน ดังนี� 

1. แหล�งท�องเที�ยวิและกิจักร์ร์มที�หลากหลาย มีเส้นทางการ์ท�องเที�ยวิแบ�งได้เป็น 4 เส้นทาง 

วัิฒินธร์ร์ม ทะเล ป่าเขา ท�องเที�ยวิชุมชน และนอกจัากนี�ยังมีแหล�งท�องเที�ยวิที�ได้รั์บร์างวัิลอุตสาหกร์ร์มการ์

ท�องเที�ยวิ (ร์างวัิลกินรี์) ค่อ พิพิธภัณฑ์ิบ้านหนังสุชาติ ทรั์พย์สิน

2. เป็นศ้นย์ร์วิมสถาบันการ์ศ้กษาและมหาวิิทยาลัยของภาคใต้ตอนกลาง ได้แก� มหาวิิทยาลัยวิลัย

ลักษณ์ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฎนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช นอกจัากนี�ยังมีแหล�งศ้กษาค้นคว้ิาทางพร์ะพุทธศาสนา เช�น 

มหาวิิทยาลัยจุัฬาร์าชวิิทยาลัย วิิทยาลัยพยาบาลบร์มร์าชชนนี นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช สถาบันพร์ะบร์มร์าชชนก 

เป็นต้น

3. เป็นแหล�งร์วิมปร์ะวัิติศาสตร์์ เป็นเม่องโบร์าณที�มีควิามสำาคัญทางด้านเศร์ษฐกิจั สังคม ศาสนา 

และยังมีแหล�งนำ�าศักดิ�สิทธิ� 6 แหล�ง ซ้ี�งถ่อเป็นส�วินหน้�งในแหล�งนำาศักดิ�สิทธิ�ที�ได้รั์บการ์เตรี์ยมพิธีตักนำ�า เพ่�อ

นำาไปใช้ในพร์ะร์าชพิธีบร์มร์าชาภิเษก พร์ะบาทสมเด็จัพร์ะปร์เมนทร์ร์ามาธิบดีศรี์สินทร์มหาวิชิร์าลงกร์ณ 

พร์ะวิชิร์เกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ

4. เป็นเม่องแห�งมร์ดกและวัิฒินธร์ร์มและภ้มิป้ญญาที�โดดเด�น เป็นเม่องมีปร์ะเพณีที�งดงาม และ

แหล�งร์วิมอาร์ยธร์ร์ร์มและวัิฒินธร์ร์ม เช�น วัิฒินธร์ร์มการ์เชิดหนังตะลุง

5. เป็นศ้นย์กลางตลาดสินค้าเกษตร์ของภาคใต้ มีพ่�นที�ถ่อคร์องทางการ์เกษตร์มากที�สุดในภาค

ใต้ ซ้ี�งมีพ่�นที�เฉิพาะของจัังหวัิดที�เหมาะสมในการ์ผลิตทางเกษตร์ที�มีคุณภาพ และเป็นตลาดกลางสินค้าที�

ใหญ�ที�สุดของภาคใต้ เช�น ตลาดกลางยางพาร์า ตลาดกลางหัวิอิฐ
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ภ�คำเอกชุนำ

จัากการ์ศ้กษาเร่์�องควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE CITY ผ้้วิิจััยได้ทำาการ์

เก็บข้อม้ลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จัากกลุ�มตัวิอย�างภาคเอกชน จัำานวิน 7 ตัวิอย�าง เล่อกแบบเฉิพาะเจัาะจัง และ

ใช้แบบสัมภาษณ์ก้�งโคร์งสร้์าง โดยใช้สัญลักษณ์เรี์ยกแทนกลุ�มตัวิอย�างโดยเรี์ยงลำาดับจัาก E1 – E7 สามาร์ถ

สรุ์ปปร์ะเด็นได้ดังนี�

ต�ร�ง 1 แสดงควิามคิดเห็นภาคเอกชน
ลำ�ดับั เกณฑ์์ คำวิ�มพิร�อม

1. ด้านควิามสะดวิกในการ์เข้าส้�เม่องและสถานที�จััดงาน  มีควิามพร้์อมทั�งทางบก ทางร์างเพร์าะสถานีร์ถไฟีตั�งอย้�กลางเม่อง และ

ทางอากาศเพร์าะมีสายการ์บิน 5 สายการ์บินซ้ี�งมีเที�ยวิบินมากกวิ�า 40 

เที�ยวิบินต�อสัปดาห์ การ์เดินทางโดยเคร่์�องบินมีควิามสะดวิกมากกวิ�าทั�ง

ในเร่์�อง เวิลา ร์าคา และร์ะยะเวิลาในการ์เดินทาง และมีเส้นทางบินไปยัง

ภ้มิภาคอ่�น ๆ ด้วิย 

2. ด้านการ์สนับสนุนการ์จััดงานไมซ์ีของพ่�นที� ภาครั์ฐมีงบปร์ะมาณสนับสนุนอย้�แล้วิ ไม�วิ�าจัะเป็นธุร์กิจัขนาดกลาง หร่์อ 

SME ภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชนพร้์อมสนับสนุนการ์จััดงาน และกิจั

กร์ร์มไมซ์ี

3. ด้านกิจักร์ร์มเพิ�มเติมนอกเหน่อจัากการ์ปร์ะชุม ต้องพัฒินาและเตรี์ยมควิามพร้์อมด้านกิจักร์ร์ม Pre หร่์อ Post ทัวิร์์ เพิ�ม

เติมนอกเหน่อจัากการ์ปร์ะชุม เน่�องจัากไม�ใช�จัังหวัิดที�มีแหล�งท�องเที�ยวิ

หลัก จ้ังจัำาเป็นต้องจััดกิจักร์ร์มอย�างต�อเน่�องเพ่�อด้งด้ดคนและร์ายได้เข้า

มาในจัังหวัิดตลอดทั�งปี โดยเฉิพาะเน้นนักท�องเที�ยวิชาวิไทย

4. ด้านที�พักและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก โร์งแร์มที�พัก ร้์านอาหาร์ที�มีเอกลักษณ์และร์าคาที�หลากหลายสามาร์ถ

ร์องรั์บได้เพียงพอสำาหรั์บกิจักร์ร์มไมซ์ีขนาดเล็กถ้งขนาดกลาง 

5. ด้านสถานที�จััดงานและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก สถานที�จััดงานเพียงพอและหลากหลาย พร้์อมทั�งมีบุคลากร์ที�มีควิาม

พร้์อม มีที�จัอดร์ถที�สามาร์ถร์องรั์บนักท�องเที�ยวิได้ถ้งแม้จัะอย้�ในช�วิง

เทศกาล เช�น ร้์านโกปี� ครั์วินายหนัง และโร์งแร์มอ่�น ๆ เช�น โร์งแร์มทวิิน

โลตัส

6. ด้านภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของจัังหวัิด

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

มีเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ที�ดี และมีช่�อเสียงด้านการ์ท�องเที�ยวิ แม้จัะเป็น

เม่องร์องตามกลยุทธ์ทางการ์ตลาด แต�มีนักท�องเที�ยวิก็เดินทางมาเป็น

อันดับต้น ๆ ของ 12 เม่องร์องต้องห้ามพลาดอย�างต�อเน่�อง มีจุัดเด�นอย้�

ในเร่์�องของวัิฒินธร์ร์มอาหาร์การ์กิน การ์แต�งกาย ควิามเช่�อ ควิามเช่�อ 

และเอกลักษณ์ทางด้านอาหาร์และแหล�งท�องเที�ยวิต�าง ๆ

7. ด้านสภาพแวิดล้อมของเม่อง ต้องมีการ์ปรั์บปรุ์งและพัฒินาภ้มิทัศน์และสิ�งอำานวิยควิามสะดวิกอ่�น ๆ 

เพ่�อร์องรั์บกิจักร์ร์มไมซ์ี 

8 ด้านควิามเสี�ยงในการ์ยกเลิกงานและควิามปลอดภัย จัากสถานการ์ณ์โควิิด-19 จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ยังคงมียอดผ้้ติดเช่�อต�อ

เน่�องค�อนข้างส้งจันทำาให้จัังหวัิดเป็นพ่�นที�สีแดง และจัากนโยบายของภาค

รั์ฐทำาให้ผ้้จััดงานขาดควิามเช่�อมั�น จ้ังยังไม�มีควิามพร้์อมด้านนี�



365

ภ�คำประชุ�ชุนำ

จัากการ์ศ้กษาเร่์�องควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE CITY ผ้้วิิจััยได้ทำาการ์

เก็บข้อม้ลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จัากกลุ�มตัวิอย�างภาคปร์ะชาชน จัำานวิน 15 ตัวิอย�าง เล่อกแบบบังเอิญ และ

ใช้แบบสัมภาษณ์ก้�งโคร์งสร้์าง โดยใช้สัญลักษณ์เรี์ยกแทนกลุ�มตัวิอย�างโดยเรี์ยงลำาดับจัาก P1 – P15 สามาร์ถ

สรุ์ปปร์ะเด็นได้ดังนี�

ต�ร�ง 2 แสดงควิามคิดเห็นภาคปร์ะชาชน 
ลำ�ดับั เกณฑ์์ คำวิ�มพิร�อม

1. ด้านควิามสะดวิกในการ์เข้าส้�เม่องและสถานที�จััดงาน  สามาร์ถเข้าถ้งเม่องและสถานที�จััดงานได้ทั�งทางบก แต�มีถนนบางช�วิง

ชำารุ์ดและกำาลังปรั์บปรุ์ง ทางร์าง ทางอากาศ โดยเฉิพาะทางอากาศค�อน

ข้างสะดวิกและปร์ะหยัดเวิลา และกำาลังปรั์บปรุ์งให้เป็นสนามบินนาชาติ 

มีร์ถรั์บ-ส�งเอกชน และโร์งแร์มที�พักทำาให้สะดวิกสบายมากข้�น

2. ด้านการ์สนับสนุนการ์จััดงานไมซ์ีของพ่�นที� ภาครั์ฐ ภาคเอกชน ต้องทำางานร์�วิมกันทั�งด้านงบปร์ะมาณ และสถานที�

จััดงาน ภาคปร์ะชาชนก็พร้์อมร์�วิมม่อ 

3. ด้านกิจักร์ร์มเพิ�มเติมนอกเหน่อจัากการ์ปร์ะชุม กิจักร์ร์มต�าง ๆ ยังมีไม�เพียงพอ และไม�น�าสนใจัมากพอ 

4. ด้านที�พักและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก ที�พัก ร้์านอาหาร์ที�หลากหลายมี ร์าคาเหมาสะม และเข้าถ้งง�ายเน่�องจัาก

อย้�ในตัวิเม่อง

5. ด้านสถานที�จััดงานและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก สถานที�จััดงานหร่์อกิจักร์ร์มต�าง ๆ มีเพียงพอสำาหรั์บกิจักร์ร์มไมซ์ีขนาด

กลางและขนาดเล็กเท�านั�น  เน่�องจัากโร์งแร์มที�สามาร์ถร์องรั์บกิจักร์ร์ม

ไมซ์ีมีเพียงไม�กี�แห�ง 

6. ด้านภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของจัังหวัิด

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชมีภาพลักษณ์ทางการ์ท�องเที�ยวิที�ดี ทั�งทาง

ธร์ร์มชาติ และปร์ะเพณีและวัิฒินธร์ร์ม และจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

ยังมีเอกลักษณ์เฉิพาะตัวิ ทั�งเร่์�องอาหาร์การ์กิน ร์วิมถ้งปร์ะเพณีและ

วัิฒินธร์ร์ม

7. ด้านสภาพแวิดล้อมของเม่อง เป็นเม่องที�มีควิามพร้์อมทั�งด้านธร์ร์มชาติปร์ะวัิติศาสตร์์ และควิามหลาก

หลายทางวัิฒินธร์ร์ม อากาศดี ผ้้คนมีมิตร์ไมตรี์ แต�พ้ดจัาห้วิน ๆ ร์ถติด

บ้างในช�วิงเวิลาเร์�งด�วิน

8 ด้านควิามเสี�ยงในการ์ยกเลิกงานและควิามปลอดภัย จัากสถานการ์ณ์โควิิด-19 จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ยังคงมียอดผ้้ติดเช่�อต�อ

เน่�องค�อนข้างส้งจันทำาให้จัังหวัิดเป็นพ่�นที�สีแดง และนโยบายของภาครั์ฐ

ทำาให้ผ้้จััดงานขาดควิามเช่�อมั�น จ้ังยังไม�มีควิามพร้์อมด้านนี�

นอกจัากนั�นผ้้วิิจััยได้สัมภาษณ์ถ้งข้อดีข้อเสียของการ์เป็นเม่องไมซ์ีของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช จัาก

ควิามคิดเห็นจัากภาคปร์ะชาชน สรุ์ปควิามเห็นแต�ละปร์ะเด็นดังนี� 

1. ข้อดี-ข้อเสีย หากในอนาคตจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชเป็นเม่องไมซ์ี มองได้ 2 มุม ในเร่์�องของ

เศร์ษฐกิจัดีข้�นแน�นอน เน่�องจัากมีการ์พัฒินาในเร่์�องของเส้นทาง แหล�งท�องเที�ยวิ สถานบันเทิงต�าง ๆ ที�พัก 

ร์วิมไปถ้งร้์านอาหาร์ ทำาให้มีร์ายได้เข้าส้�จัังหวัิดมากข้�น แต�เน่�องจัากหากเป่ดเป็น MICE City จัะทำาให้การ์

ไหลของเงินมันดีข้�น อาจัจัะทำาให้เกิดธุร์กิจัที�ไร้์ศีลธร์ร์มเกิดข้�นเหม่อนในพ่�นที�พัทยา และภ้เก็ต จันทำาให้คนใน

ท้องถิ�นไม�ได้รั์บผลปร์ะโยชน์ที�แท้จัริ์ง เพร์าะคนในท้องถิ�นไม�มีควิามสามาร์ถในการ์แข�งขัน และนอกจัากนี�

หากมีการ์เป่ดเป็น MICE City แต�ไม�มีนักท�องเที�ยวิอาจัจัะส�งผลร์ายได้ไม�ส้งข้�นตามเป้า 
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2. ควิามคาดหวัิงหากในอนาคตจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชเป็นเม่องไมซ์ี - สภาพเศร์ษฐกิจัและสภาพ

คล�องทางการ์เงินดีข้�น - ร์ายได้ที�จัะกร์ะจัายเข้ามาในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช และคนในท้องถิ�น - มีการ์

พัฒินาร์ะบบการ์จััดการ์ ให้มีควิามพร้์อมด้านดิจิัทัลอย�างเเพร์�หลาย และปรั์บตัวิเข้าส้� เทคโนโลยีที�ช�วิยลด

ป้ญหาต�าง ๆ จัะช�วิยให้จัังหวัิดขับเคล่�อนไปได้อย�างร์วิดเร็์วิและ มีควิามมั�นคงด้านเศร์ษฐกิจั ภายในอนาคต 

3. การ์มีส�วินร์�วิมของปร์ะชาชนหากในอนาคตจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชเป็นเม่องไมซ์ี – พร้์อม

สนับสนุนและมีส�วินร์�วิม 

4. ข้อเสนอแนะในการ์พัฒินาจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE CIty 

4.1 ในส�วินของการ์ร์องรั์บในการ์ปร์ะชุมร์ะดับนานาชาติ ต้องคำาน้งถ้งภาพลักษณ์หน้าตาของ

จัังหวัิดวิ�ามีควิามพร้์อมมากแค�ไหน 

4.2 เตรี์ยมควิามพร้์อมในเร่์�องของการ์ท�องเที�ยวิ ต้องมีหน�วิยงานในการ์เข้ามาด้แลกำากับ 

ติดตามให้ภาพลักษณ์ของจัังหวัิดดีข้�น 

4.3 การ์คมนาคมต้องปรั์บปรุ์งในเร่์�องเส้นทาง เช�นการ์ปรั์บปรุ์งหร่์อซี�อมแซีมถนนในส�วินที�มี

การ์ชำารุ์ด ให้หน�วิยงานเอกชนที�พบเจัอป้ญหาเสนอป้ญหาให้ภาครั์ฐ และภาครั์ฐต้องเป่ดใจัรั์บฟ้ีงป้ญหาอาจั

จัะทำาแบบสอบถามหร่์อย่�นใบปลิวิให้ปร์ะชาชนตอบป้ญหา 

4.4 เพิ�มการ์โฆ่ษณาปร์ะชาสัมพันธ์ให้เป็นที�รั์บร้้์ ทั�วิถ้ง 

4.5 เสนอให้เน้นการ์ปร์ะชุมอย�างปร์ะชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิ�เท�าเทียม Democracy เต็มร้์ป

แบบ 

4.6 จััดการ์พ่�นที� จุัดเช่�อมต�อร์ะหวิ�างตัวิเม่อง และพ่�นที�สร้์างสร์ร์ค์ให้กับคนในพ่�นที� และ 

นำาเสนอควิามเเปลกใหม�ให้แก�ผ้้เยี�ยมเย่อน 

4.7 ภาครั์ฐต้องให้ควิามร์�วิมม่อในการ์โฆ่ษณาสถานที�ท�องเที�ยวิให้มากกวิ�านี� เน่�องจัากนคร์เป็น

เม่องร์อง ขายควิามเช่�อ ขายสิ�งศักดิ�สิทธิ จ้ังทำาให้นคร์เป็นที�ร้้์จัักในเร่์�องวัิดมากกวิ�า

สำาหรั์บข้อเสนอแนะตัวิแทนภาคปร์ะชาชนมองวิ�าการ์คมนาคมต้องปรั์บปรุ์งในเร่์�องเส้นทาง เช�น 

การ์ปรั์บปรุ์งหร่์อซี�อมแซีมถนนในส�วินที�มีการ์ชำารุ์ด และจััดการ์พ่�นที�จุัดเช่�อมต�อร์ะหวิ�างตัวิเม่อง และ

นอกจัากนี�หากมีการ์เป่ดเป็น MICE City ภาครั์ฐต้องรั์บฟ้ีงป้ญหาของภาคอ่�น ๆ และให้ควิามร์�วิมม่อในด้าน

ต�าง ๆ ทั�งในเร่์�องของปร์ะชาสัมพันธ์ หร่์อการ์พัฒินาพ่�นที�ต�าง ๆ ให้ดีข้�น  
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ในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชยังต้องมีการ์พัฒินาศักยภาพในด้านการ์คมนาคม เร่์�องของเส้นทาง 

ปรั์บปรุ์งซี�อมแซีมถนนในที�การ์ชำารุ์ด และในเร่์�องของกิจักร์ร์มเพิ�มเติมให้มีควิามหลากหลาย และพัฒินาสิ�ง

อำานวิยควิามสะดวิกให้ได้มาตร์ฐานสากล ในส�วินของภาพลักษณ์ของจัังหวิัดนคร์ศร์ีธร์ร์มร์าชยังต้องการ์

พัฒินาในด้านอัธยาศัยไมตรี์ของผ้้คนในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์ร์มร์าช และด้านควิามเสี�ยงในการ์ด้แลรั์กษาควิาม

ปลอดภัยและการ์ควิบคุมโร์คร์ะบาด และมีการ์ส�งเสริ์มให้จััดอบร์มบุคลากร์ทางด้านอุตสาหกร์ร์มไมซ์ี ให้มี

ควิามร้้์ ควิามเข้าใจัมากยิ�งข้�น ตลอดจันการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ให้คนในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชได้ทร์าบถ้งร้์ป

แบบของกิจักร์ร์มที�จัะเกิดข้�น ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ สาลินี ทิพย์เพ็ง เสรี์วิงษ์ มณฑิา ชุษณะ เตชคณา 

และชวิลีย์ ณ ถลาง (2562) การ์ศ้กษาเร่์�อง “การ์พัฒินาศักยภาพอุตสาหกร์ร์มการ์จััดปร์ะชุม สัมมนา การ์

ท�องเที�ยวิเพ่�อเป็นร์างวัิล และการ์จััดแสดงสินค้าและนิทร์ร์ศการ์ในจัังหวัิดสงขลา” กล�าวิวิ�า ที�มีแนวิทาง

การ์พัฒินาศักยภาพอุตสาหกร์ร์มไมซ์ีในจัังหวัิดสงขลา มี 6 ด้าน ได้แก� การ์คมนาคมขนส�ง สิ�งอำานวิยควิาม

สะดวิกให้ได้มาตร์ฐานสากล ร์ะบบการ์ด้แลควิามปลอดภัยที�เข้มงวิด ส�งเสริ์มให้มีการ์จััดปร์ะชุมของหน�วิย

งานร์าชการ์ในจัังหวัิดสงขลา จััดทำาปฏิทินการ์ท�องเที�ยวิในร้์ปแบบไมซ์ี และฝึ่กอบร์มบุคลากร์ด้านไมซ์ี 

ดังนั�นการ์พัฒินาจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้เป็น MICE City แห�งใหม�ของปร์ะเทศไทย เพ่�อให้

ปร์ะสบผลสำาเร็์จันั�นจัำาเป็นต้องมีการ์สนับสนุนและการ์พัฒินาทั�งในด้านการ์ให้บริ์การ์ เช�น โคร์งสร้์างพ่�น

ฐานต�าง ๆ สถานที�จััดงาน บุคลากร์ การ์เดินทาง ซ้ี�งผ้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้อง ทั�งในส�วินของผ้้ปร์ะกอบการ์ หน�วิย

งานภาครั์ฐ และภาคเอกชน ตลอดจันปร์ะชาชน และธุร์กิจัต�าง ๆ  ทั�งนี�การ์จัะเป็น MICE City จัำาเป็นต้องมี

เกณฑ์ิการ์ปร์ะเมินศักยภาพและควิามพร้์อมตามเกณฑ์ิของสำานักงานส�งเสริ์มการ์จััดปร์ะชุมและนิทร์ร์ศการ์ 

(สสปน.) ได้แก� ด้านควิามสะดวิกในการ์เข้าส้�เม่องและสถานที�จััดงาน การ์สนับสนุนการ์จััดงานไมซ์ีของพ่�นที� 

กิจักร์ร์มเพิ�มเติมนอกเหน่อจัากการ์ปร์ะชุม ที�พักและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก สถานที�จััดงานและสิ�งอำานวิย

ควิามสะดวิก ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช สภาพแวิดล้อมของเม่อง และควิาม

เสี�ยงในการ์ยกเลิกงานและควิามปลอดภัย

การ์พัฒินาเพ่�อให้เป็น “นคร์แห�งไมซ์ี” ต้องมีการ์วิางยุทธศาสตร์์ของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชให้

เหมาะสมเพ่�อสร้์างจุัดขายและมีควิามโดดเด�นสามาร์ถด้งด้ดให้เกิดการ์จััดงานไมซ์ีในพ่�นที�ได้ เพ่�อให้เกิดการ์

สนับสนุนการ์พัฒินาได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพและมีการ์พัฒินาอย�างต�อเน่�องและยั�งย่น

วัิตถุประสงค์ำท่� 2 เพ่�อเสนอแนะแนวิทางการ์พัฒินาพ่�นที�ในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส้�การ์เป็น MICE 

City 

จัากการ์ศ้กษาควิามพร้์อมของจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในการ์ร์องรั์บการ์เป็น MICE City ซ้ี�งได้

ทำาการ์เก็บข้อม้ลจัากกลุ�มตัวิอย�างทั�ง 3 ภาค ได้แก� ตัวิแทนภาครั์ฐ ภาคเอกชน และภาคปร์ะชาชน ผ้้วิิจััยมี

ข้อเสนอแนะดังนี� 

1. ทุกส�วินงานที�เกี�ยวิข้องทั�งหน�วิยงานภาครั์ฐ ภาคเอกชน และปร์ะชาชนควิร์ร์�วิมม่อกัน เพ่�อพัฒินา

ควิามพร้์อมทางด้านต�าง ๆ พ่�นที�จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชเพ่�อเตรี์ยมควิามพร้์อมส๋้การ์เป็น MICE City

2. ภาครั์ฐควิร์เข้ามามีบทบาทและกำาลังสำาคัญในการ์สนับสนุนทุกภาคส�วิน หากมีการ์เป่ดจัังหวัิด 

นคร์ศรี์ธร์ร์ร์มร์าชเป็น MICE City
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3. ควิร์สร์้างการ์รั์บร้้์และมีการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ควิามร้้์เกี�ยวิกับธุร์กิจัไมซ์ีให้ปร์ะชาชนในจัังหวิัดได้รั์บ

ร้้์

4. ภาคปร์ะชาชนควิร์ให้ควิามร์�วิมม่อในทุก ๆ เร่์�อง ในฐานะเจ้ัาบ้านที�ดี

ข�อเสนำอแนำะสำ�หรับัก�รวิิจััยคำรั�งต่อไป

1. ควิร์กำาหนดกลุ�มตัวิอย�างของภาคปร์ะชาชนโดยมีเง่�อนไขที�รั์บร้้์เกี�ยวิกับธุร์กิจัไมซ์ี หร่์ออาจัสร้์าง

การ์รั์บร้้์เกี�ยวิกับธุร์กิจัไมซ์ีให้กับผ้้มีส�วินได้ส�วินเสียในพ่�นที�ก�อน 

2. ด้วิยสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 การ์เก็บข้อม้ลอาจัจัำาเป็นต้องเพิ�ม

แบบสอบถามแบบออนไลน์ เพ่�อควิามสะดวิกในการ์เก็บข้อม้ล และข้อม้ลที�ได้มามีควิามชัดเจันมากยิ�งข้�น 

ข�อจัำ�กัดในำก�รทำ�วิิจััย

เน่�องด้วิยสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ทำาให้การ์ลงพ่�นที�เพ่�อสัมภาษณ์กลุ�ม

ตัวิอย�างได้เพียง 27 ตัวิอย�าง จัากที�กำาหนดไว้ิค่อ 41 ตัวิอย�าง 
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บัทคัำดย่อ 

การ์จััดกลุ�มล้กค้าหร่์อ Customer Segmentation ถ่อเป็นกลยุทธ์สำาคัญสำาหรั์บการ์ขับเคล่�อน

ธุร์กิจั โดยเฉิพาะกับธุร์กิจัที�มีการ์แข�งขันส้ง เน่�องจัากล้กค้าแต�ละคนมีควิามแตกต�างกัน นักการ์ตลาด

สามาร์ถเข้าถ้งและเข้าใจัล้กค้าได้มากข้�นผ�านการ์จััดกลุ�มล้กค้าที�มีพฤติกร์ร์มหร่์อลักษณะบางอย�างคล้าย

กัน ทำาให้สามาร์ถตอบสนองควิามต้องการ์ของล้กค้ากลุ�มนั�น ๆ ได้ ในงานวิิจััยนี�ได้เล่อกใช้ข้อม้ลปร์ะชากร์

สาธาร์ณะของล้กค้าภายในบริ์ษัทยานยนต์แห�งหน้�ง เพ่�อนำามาจััดกลุ�มทั�งหมด 4 กลุ�ม โดยใช้เทคนิคการ์

เรี์ยนร้้์ของเคร่์�องแบบมีผ้้สอน (Supervised Learning) ซ้ี�งแบบจัำาลองที�เล่อกใช้ค่อ Logistic Regression,  

Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), Random Forest และ Extreme Gradient  

Boosting (XGBoost) จัากนั�นวัิดปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานด้วิยค�า Accuracy, Precision, Recall, F1-Score 

และสังเกตควิามถ้กต้องและควิามผิดพลาดที�เกิดข้�นด้วิย Confusion Matrix จัากผลการ์ทดลองพบวิ�าแบบ

จัำาลองที�ให้ค�า Accuracy และ Recall ส้งสุดที� 48.60% ค่อ XGBoost แบบจัำาลอง Naïve Bayes ให้ค�า  

Precision ส้งสุดที� 54.00% และแบบจัำาลองที�ใช้เวิลาในการ์เรี์ยนร้้์น้อยที�สุดค่อ Naïve Bayes จัะเห็นได้

วิ�าการ์ใช้ข้อม้ลปร์ะชากร์เพียงอย�างเดียวิอาจัส�งผลให้เกิดข้อจัำากัดในการ์จััดกลุ�ม องค์กร์จ้ังควิร์มองหาหร่์อ

พยายามเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลปร์ะเภทอ่�นร์�วิมด้วิย

คำำ�สำ�คัำญ : การ์จััดกลุ�มล้กค้า, เทคนิคการ์เรี์ยนร้้์ของเคร่์�อง, ข้อม้ลปร์ะชากร์
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Abstract

Customer segmentation is an important strategy for businesses these days,  

especially those with a high level of competition, because each customer is unique.  Through 

segmentation of customers, the marketing team can increasingly reach and understand  

customers with similar behavior or characteristics, allowing the team to meet the needs 

of the customers. In this study, we employed supervised machine learning techniques 

to segment a public dataset from an automobile firm into four groups. The classification  

algorithms Logistic Regression, Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, 

and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) were utilized for the task with the company’s  

demographic data. According to the testing data, the model with the highest accuracy and 

recall is XGBoost (48.60 percent). Naïve Bayes had the highest precision score of 54.00  

percent and also required the least time to learn data. The results demonstrate that merely  

demographic data may limit segmentation, so the organization should collect additional 

types of data for improved performance.

Keywords: Customer segmentation, Machine learning techniques, Demographic data
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บัทนำำ� 

ในทุก ๆ ธุร์กิจั สิ�งที�สำาคัญต�อการ์ขับเคล่�อนธุร์กิจัค่อล้กค้า แต�นอกจัากการ์หาล้กค้าใหม�แล้วิ วิิธีที�

เป็นที�นิยมและให้ปร์ะสิทธิภาพที�ดีค่อการ์รั์กษาล้กค้าเก�าที�ทำาร์ายได้ให้กับธุร์กิจั การ์มองหาล้กค้าใหม�ค�อน

ข้างทำาได้ยากเน่�องจัากมีธุร์กิจัหลากหลายบนตลาด เกิดการ์แข�งขันส้ง การ์โน้มน้าวิล้กค้าใหม�จัำาเป็นต้องใช้

ค�าใช้จั�ายจัำานวินมาก และจัากการ์สำาร์วิจัของ Globalwebindex (Globalwebindex, 2020, p. 8) พบวิ�าล้กค้า

ในป้จัจุับันเข้าถ้งได้ยากข้�น 48% โดยการ์ใช้ Ad-blocker และล้กค้าค�อนข้างกังวิลเกี�ยวิกับควิามปลอดภัย 

และควิามเป็นส�วินตัวิ ทำาให้ธุร์กิจัไม�สามาร์ถเข้าถ้งล้กค้าได้ทุกคน การ์จััดกลุ�มล้กค้าหร่์อ Customer  

Segmentation จ้ังเป็นวิิธีการ์ที�เหมาะสมในการ์รั์กษาล้กค้าเก�า ทำาให้เร์าสามาร์ถรั์บร้้์ถ้งลักษณะและ

พฤติกร์ร์มต�าง ๆ  ของล้กค้า เพ่�อให้สามาร์ถใช้แผนการ์ดำาเนินงานทางธุร์กิจัต�างๆที�เหมาะสมกับล้กค้าได้อย�าง

คุ้มค�าใช้จั�ายมากที�สุด ทำาให้ธุร์กิจัสามาร์ถจััดหาสินค้าและบริ์การ์ให้เพียงพอต�อควิามต้องการ์ของล้กค้า และ

ยังส�งผลให้ธุร์กิจัสามาร์ถปร์ะเมินยอดขายและกำาไร์ที�อาจัเกิดข้�นได้อีกด้วิย

การ์จััดกลุ�มล้กค้ามีหลายปร์ะเภทข้�นอย้�กับข้อม้ลที�ใช้ อาจัใช้ข้อม้ลปร์ะชากร์ (Demographic Data) 

ในการ์จััดกลุ�ม เช�น อายุ เพศ อาชีพ ร์ายได้ หร่์อใช้ข้อม้ลทางภ้มิศาสตร์์ (Geographical Data) เช�น พิกัดทางภ้มิ

ศาตร์์ละติจ้ัด ลองจิัจ้ัด พ่�นที� เขต เม่อง ปร์ะเทศ หร่์อใช้ข้อม้ลด้านจิัตวิิทยาของล้กค้า (Psychographic Data) 

เช�น ควิามสนใจัของล้กค้า ไลฟ์ีสไตล์ หร่์อใช้ข้อม้ลพฤติกร์ร์มของล้กค้า (Behavioral Data) เช�น การ์รั์บบริ์การ์

เสริ์มต�าง ๆ จัากเคร่์อข�ายโทร์ศัพท์ม่อถ่อ วิิธีการ์ซ่ี�อขายบนช�องทางออนไลน์ ซ้ี�งการ์ใช้ข้อม้ลแต�ละปร์ะเภทมี

ข้อดีข้อเสียที�แตกต�างกันไป เช�น หากใช้ข้อม้ลด้านภ้มิศาสตร์์ของล้กค้าจัะสามาร์ถแบ�งกลุ�มล้กค้าตามพ่�นที�

อย้�อาศัยและเสนอสินค้าหร่์อบริ์การ์ที�เหมาะสมกับที�อย้�อาศัยของล้กค้าได้ แต�ข้อม้ลทางภ้มิศาสตร์์เพียง

อย�างเดียวิไม�สามาร์ถแสดงถ้งควิามสนใจัของล้กค้าได้ หร่์อหากใช้ข้อม้ลด้านพฤติกร์ร์มของล้กค้าสามาร์ถ

วิิเคร์าะห์ได้ง�าย แต�พฤติกร์ร์มล้กค้าสามาร์ถเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวิลา อน้�งชุดข้อม้ลที�นำามาใช้ในงานวิิจััยนี�

ค่อข้อม้ลล้กค้าของบริ์ษัทยานยนต์แห�งหน้�ง เป็นร้์ปแบบข้อม้ลปร์ะเภทปร์ะชากร์ที�ได้รั์บควิามนิยมมากที�สุด 

ซ้ี�งข้อดีของการ์ใช้ข้อม้ลปร์ะชากร์ค่อเป็นข้อม้ลที�เกี�ยวิกับล้กค้าโดยตร์งและเปลี�ยนแปลงได้ยาก มักได้มาโดย

ง�ายจัากตัวิตนล้กค้า แสดงให้เห็นควิามแตกต�างของล้กค้าได้ชัดเจัน และในงานวิิจััยนี�เร์าใช้เทคนิคการ์เรี์ยนร้้์

ของเคร่์�องแบบมีผ้้สอนในการ์จััดกลุ�มและทำานายกลุ�มของล้กค้าใหม�ของบริ์ษัทยานยนต์เน่�องจัากข้อม้ลที�ใช้

มีเลเบลการ์ใช้เทคนิคแบบมีผ้้สอนทำาให้สามาร์ถวัิดปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานของแบบจัำาลองได้ โดยคาดหวัิง

วิ�าสามาร์ถเพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานให้แก�ทีมการ์ตลาดในการ์เสนอสินค้าที�คาดวิ�าเหมาะสมและสร์้าง

ควิามพ้งพอใจัแก�ล้กค้าโดยใช้ปร์ะโยชน์จัากข้อม้ลปร์ะชากร์ของล้กค้าได้
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ในการ์วิิจััยนี�จััดทำาข้�นเพ่�อต้องการ์จััดกลุ�มล้กค้าโดยใช้เทคนิคการ์เรี์ยนร้้์ของเคร์่�องแบบมีผ้้สอน 

สังเกตควิามเหม่อนกันของล้กค้าแต�ละกลุ�ม เพ่�อที�สามาร์ถใช้กลยุทธ์ทางการ์ตลาดต�าง ๆ ให้เหมาะสม

กับแต�ละกลุ�มเพ่�อผลปร์ะโยชน์ทางการ์ตลาดได้ โดยการ์วิิจััยนี�ศ้กษาและเปรี์ยบเทียบการ์ทำางานและ

ปร์ะสิทธิภาพของแต�ละแบบจัำาลองบนข้อม้ลชุดเดียวิกัน โดยแบบจัำาลองที�เล่อกใช้ในการ์เปรี์ยบเทียบ

ค่อ Logistic Regression, Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), Random Forest, และ  

Extreme Gradient Boosting (XGBoost) ซ้ี�งทั�ง 5 แบบจัำาลองมักถ้กใช้ในงานปร์ะเภทจััดหมวิดหม้�ของ

ข้อม้ล (Classification)

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

สำาหรั์บงานที�เกี�ยวิกับการ์ใช้เทคนิคการ์เรี์ยนร้้์ของเคร่์�องกับข้อม้ลล้กค้าที�ค�อนข้างเป็นที�นิยมค่อการ์

ทำานายการ์ย้ายค�ายของล้กค้า จัากบทควิามวิิจััยของ (Wu et al., 2021, pp. 62118-62136) ได้ทำาการ์

ทำานายการ์ย้ายค�ายของล้กค้าโดยใช้ข้อม้ลปร์ะชากร์และข้อม้ลพฤติกร์ร์มการ์ใช้บริ์การ์ของล้กค้า ในงาน

วิิจััยนี�ใช้แบบจัำาลองทั�งหมด 6 ตัวิค่อ Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Naïve 

Bayes, Adaboost, และ Multi-layer Perceptron และแก้ป้ญหาข้อม้ลไม�สมดุลด้วิยวิิธีการ์ SMOTE ผ้้

เขียนได้วัิดปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานของแบบจัำาลองทั�งก�อนและหลังใช้ SMOTE ซ้ี�งผลจัากการ์ใช้ SMOTE ให้

ปร์ะสิทธิภาพที�ดีกวิ�า จัากนั�นก�อนจัะไปจััดกลุ�มมีการ์ใช้ Bayesian ในการ์กำาจััดบางฟีีเจัอร์์ที�ไม�ส�งผลต�อการ์

ย้ายค�าย จัากนั�นนำาล้กค้าที�ถ้กทำานายวิ�ามีแนวิโน้มย้ายค�ายมาจััดกลุ�มโดยใช้ K-means Clustering โดยค�า K 

ที�เหมาะสมค่อ 3 ค่อแบ�งล้กค้าออกเป็น 3 กลุ�ม จัากนั�นทำาการ์อธิบายลักษณะของแต�ละกลุ�มจัากการ์ด้ฟีีเจัอร์์ 

เพ่�อใช้มาตร์การ์ต�างๆที�เหมาะสมกับแต�ละกลุ�ม ถ้าหากเป็นงานวิิจััยในบร์ิบทของการ์บร์ิหาร์ล้กค้าสัมพันธ์

หร่์อ Customer Relationship Management (CRM) ในบทควิามวิิจััยของ (Lamrhari et al., 2020, pp. 

1-6) ได้กล�าวิถ้งการ์ใช้แบบจัำาลอง Random Forest ในการ์จััดการ์กับป้ญหาในบริ์บทของ CRM ในงานวิิจััย

นี�ได้จััดกลุ�มล้กค้าออกเป็น 3 กลุ�มค่อ กลุ�ม Prospects, Satisfied และ Unsatisfied Customers โดยใช้

ข้อม้ลจัากบนโซีเชียล พร้์อมเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานของแบบจัำาลอง Random Forest กับอีก 

3 แบบจัำาลองค่อ Artificial Neuron Network (ANN), Support Vector Machine (SVM) และ K-Near-

est Neighbors (KNN) ผลการ์ทดลองพบวิ�า Random Forest ให้ปร์ะสิทธิภาพที�ดีกวิ�าด้วิยค�า Accuracy 

ที� 98.46% อีกงานวิิจััยที�น�าสนใจัค่อบทควิามวิิจััยของ (Shaukat et al., 2021, pp. 193-198) ในงานวิิจััย

นี�ผ้้เขียนได้ทำานายช�วิงอายุของล้กค้าที�มีควิามสนใจัในการ์ซ่ี�อสินค้าในวัิน Blessed Friday โดยมี 3 ช�วิง

อายุค่อ Young, Middle และ Old แบบจัำาลองที�ผ้้วิิจััยนำามาเปรี์ยบเทียบค่อ Decision Tree, K-Nearest  

Neighbor, Naïve Bayes และ Neural Network จัากการ์วัิดปร์ะสิทธิภาพของแบบจัำาลองพบวิ�า Decision 

Tree ให้ค�า Accuracy ที�ส้งที�สุดค่อ 88.22% 
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นอกจัากนี�งานด้านการ์จััดกลุ�มล้กค้าอาจัไม�มีเลเบล จ้ังมีงานวิิจััยที�ใช้แบบจัำาลองแบบไม�มีผ้้สอนใน

การ์จััดกลุ�ม เช�น งานวิิจััยของ (Umuhoza et al., 2020, pp. 95-101) ที�ต้องการ์จััดกลุ�มล้กค้าผ้้ถ่อบัตร์

เคร์ดิตในแอฟีริ์กา โดยผ้้เขียนเล่อกใช้ K-means Algorithm ในการ์จััดกลุ�ม พบวิ�าจัำานวินกลุ�มที�เหมาะสมค่อ 

4 กลุ�มเม่�อจััดกลุ�มแล้วิพบวิ�ากลุ�มที� 1 มีลักษณะใช้จั�ายกับเร่์�องทั�วิไป กลุ�มที� 2 ส�วินใหญ�มักใช้จั�ายไปกับสินค้า

แฟีชั�น กลุ�มที� 3 มีแนวิโน้มจัะเป็นผ้้ใช้จั�ายส้งสุดและกลุ�มที� 4 มักใช้บัตร์ไปในทางจัำากัด เช�น ใช้กับการ์สร้์าง

บ้าน และงานวิิจััยของ (Abidar et al., 2020, pp. 1-6) ที�ต้องการ์จััดกลุ�มล้กค้าด้วิยข้อม้ลการ์ซ่ี�อขายของ

ล้กค้าภายในร้์านค้าปลีกออนไลน์แห�งหน้�งโดยใช้ K-means Algorithm ได้ล้กค้าออกเป็น 3 กลุ�มค่อกลุ�มที� 1 

High Segment ค่อกลุ�มที�ทำาได้ร์ายได้ค�อนข้างดีให้กับบริ์ษัท กลุ�มที� 2 Mid Segment ทำาร์ายได้ให้บริ์ษัทได้

ไม�มาก และกลุ�มที� 3 Low Segment เป็นกลุ�มที�มีการ์ซ่ี�อสินค้าน้อยครั์�ง

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ร้ปท่� 1 แสดงกร์ะบวินการ์ทำางานของงานวิิจััยนี�
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ร้ปท่� 2 แสดงการ์สำาร์วิจัแต�ละกลุ�มโดยแบ�งตามเพศ ร้ปท่� 3 แสดงการ์สำาร์วิจัแต�ละกลุ�ม 

โดยแบ�งตามสถานภาพสมร์ส

จัากร้์ปที� 1 แสดงถ้งกร์ะบวินการ์ทำางานของงานวิิจััยนี� เริ์�มต้นจัากเริ์�มต้นจัากการ์นำาเข้าข้อม้ล

ปร์ะชากร์ของล้กค้าภายในบริ์ษัทยานยนต์ จัากนั�นทำาการ์สำาร์วิจัข้อม้ลหร่์อ Exploratory Data Analysis 

เพ่�อทำาควิามเข้าใจัข้อม้ล จัากนั�นทำาการ์เตรี์ยมข้อม้ลหร่์อ Data Preprocessing เพ่�อทำาให้ข้อม้ลอย้�ในร้์ป

แบบที�ง�ายต�อการ์ทำางานและปร์ะสิทธิภาพของแบบจัำาลอง จัากนั�นนำาข้อม้ลเข้าส้�แบบจัำาลองเพ่�อการ์เรี์ยนร้้์

พร้์อมทั�งปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์เพ่�อให้เหมาะสมกับแบบจัำาลองและข้อม้ล สุดท้ายทำาการ์ทดสอบปร์ะสิทธิภาพ

ของแบบจัำาลองด้วิยข้อม้ลชุดทดสอบเพ่�อหาแบบจัำาลองที�ทำางานได้ดีที�สุดบนชุดข้อม้ลนี� พร้์อมทั�งวิิเคร์าะห์

ควิามผิดพลาดที�เกิดข้�นจัากการ์ทำานายโดยใช้ Confusion Matrix

1. การ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล และจััดการ์กับข้อม้ล

ในงานวิิจััยนี�ได้ใช้ข้อม้ลปร์ะชากร์ของล้กค้าภายในบริ์ษัทยานยนต์แห�งหน้�งซ้ี�งเป็นชุดข้อม้ล

สาธาร์ณะจัาก Kaggle.com (Kash, 2020) ปร์ะกอบด้วิย 11 แอททริ์บิวิต์ค่อ ID เก็บร์หัสล้กค้า โดยแอท

ทริ์บิวิต์นี�ไม�ถ้กนำาไปใช้ในการ์จััดกลุ�มเน่�องจัากร์หัสล้กค้ากำาหนดข้�นเพ่�อการ์ร์ะบุตัวิตนและจััดเก็บข้อม้ล

เท�านั�น ไม�ใช�ข้อม้ลของล้กค้าโดยตร์ง Gender เก็บเพศของล้กค้า Ever_Married เก็บสถานภาพสมร์สของ

ล้กค้า Age เก็บอายุของล้กค้า Graduated เก็บการ์จับการ์ศ้กษาของล้กค้า Profession เก็บอาชีพของล้กค้า 

Work_Experience เก็บปีปร์ะสบการ์ณ์ทำางานของล้กค้า Spending_Score เก็บร์ะดับการ์ใช้จั�ายของ

ล้กค้า Family_Size เก็บจัำานวินสมาชิกในคร์อบครั์วิของล้กค้า Var_1 เก็บกลุ�มของล้กค้าที�ทางบริ์ษัทร์ะบุ

ไว้ิแบบนิร์นามและ Segmentation เก็บกลุ�มของล้กค้าซ้ี�งทำาหน้าที�เป็นเลเบลของงานนี� โดยข้อม้ลถ้กเก็บ

แยกไว้ิค่อข้อม้ลสำาหรั์บการ์เรี์ยนร้้์ของแบบจัำาลองมีข้อม้ลทั�งหมด 8,068 แถวิและข้อม้ลสำาหรั์บการ์ทดสอบ

ปร์ะสิทธิภาพของแบบจัำาลองมีข้อม้ลทั�งหมด 2,627 แถวิ 

จัากการ์ตร์วิจัสอบพบวิ�ามีค�าวิ�างเกิดข้�น อาจัทำาให้เกิดป้ญหาในการ์ให้แบบจัำาลองเรี์ยนร้้์และอาจั

เกิดผลกร์ะทบต�อปร์ะสิทธิภาพ ดังนั�นจ้ังทำาการ์จััดการ์กับค�าวิ�างของแต�ละแอททริ์บิวิต์ด้วิยวิิธีที�แตกต�างกัน

ค่อสำาหรั์บแอททริ์บิวิต์ Ever_Married เก็บข้อม้ลเป็น Yes สำาหรั์บล้กค้าที�แต�งงานแล้วิและ No สำาหรั์บ

ล้กค้าที�ยังไม�ได้แต�งงาน ดังนั�นเม่�อล้กค้าไม�ได้กร์อกข้อม้ลตร์งนี�มาให้ จ้ังเล่อกแทนด้วิยค�าที�ไม�ส�งผลกร์ะทบ

ต�อควิามร้้์ส้กล้กค้าและการ์ทำางานของแบบจัำาลอง จ้ังเล่อกใช้ค�า No และใช้เหตุผลเดียวิกันนี�จััดการ์กับ

ค�าวิ�างในแอททริ์บิวิต์ Graduated ในขณะที�แอททริ์บิวิต์ Profession เก็บข้อม้ลอาชีพของล้กค้า ซ้ี�งจัาก

ข้อม้ลทั�งหมดพบวิ�าล้กค้าของบริ์ษัทยานยนต์แห�งนี�มีล้กค้าจัาก 9 สายอาชีพ โดยแอททริ์บิวิต์นี�พิจัาร์ณาลบ
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แถวิที�พบค�าวิ�าง เน่�องจัากไม�สามาร์ถหาค�าแทนข้อม้ลได้ ซ้ี�งอีกแอททริ์บิวิต์ที�จััดการ์เช�นเดียวิกันค่อ Var_1 

เน่�องจัากไม�สามาร์ถหาค�าแทนข้อม้ลได้เช�นกัน สำาหรั์บแอททริ์บิวิต์ที�เก็บค�าเป็นตัวิเลขอย�าง Work_Experi-

ence ที�เก็บข้อม้ลจัำานวินปีปร์ะสบการ์ณ์การ์ทำางานของล้กค้า นอกจัากจัะพบวิ�าล้กค้ากร์อกข้อม้ลในช�องนี�

วิ�า 0 ปีเป็นจัำานวินมากถ้ง 3,032 แถวิ ซ้ี�งหากใช้ค�าเฉิลี�ยในการ์แทนค�าวิ�าง ค�า 0 ที�มีมากเกินไปอาจัทำาให้

ค�าเฉิลี�ยเป็นค�าที�ไม�เหมาะสมสำาหรั์บแทนข้อม้ล อีกป้ญหาที�พบค่อล้กค้าส�วินใหญ�ที�กร์อกค�าเป็น 0 ค่อล้กค้า

ในกลุ�มที�อายุส้ง ซ้ี�งเม่�อคิดค�าเฉิลี�ยแยกตามอายุทำาให้ขัดแย้งกับควิามเป็นจัริ์งตร์งที�พบวิ�าล้กค้าที�อายุน้อย

กวิ�ามีปร์ะสบการ์ณ์ทำางานมากกวิ�าล้กค้าที�อายุมาก ดังนั�นจ้ังพิจัาร์ณาและตัดสินใจัลบแอททริ์บิวิต์นี� ถ้งแม้

ปร์ะสบการ์ณ์ทำางานอาจัเป็นข้อม้ลที�สามาร์ถช�วิยในการ์จััดกลุ�มล้กค้าได้ดี แต�หากข้อม้ลมีควิามไม�ตร์งกับ

ควิามเป็นจัริ์ง อาจัทำาให้เกิดผลเสียต�อการ์ทำางานของแบบจัำาลองได้ และแอททริ์บิวิต์ Family_Size เก็บ

ข้อม้ลเป็นจัำานวินสมาชิกในคร์อบครั์วิของล้กค้าโดยนับร์วิมตัวิล้กค้า ค�าที�เหมาะสมสำาหรั์บแทนข้อม้ลที�เป็น

ตัวิเลขค่อค�าเฉิลี�ย จ้ังเล่อกใช้ค�าเฉิลี�ยของจัำานวินสมาชิกภายในคร์อบครั์วิของล้กค้าทั�งหมดค่อ 2.85 คน หร่์อ

ปร์ะมาณ 3 คน

เม่�อตร์วิจัสอบเพิ�มเติมพบแถวิซีำ�าทั�งหมด 38 แถวิ อาจัเกิดจัากควิามผิดพลาดในขั�นตอนการ์กร์อก

ข้อม้ล เน่�องจัากเป็นการ์ซีำ�ากันทั�งแถวิ จ้ังพิจัาร์ณาลบออกเพ่�อป้องกันควิามผิดพลาดในอนาคตและสุดท้าย

เหล่อข้อม้ลที�นำาไปใช้ต�อได้จัำานวิน 10,390 แถวิ

2. การ์สำาร์วิจัข้อม้ล (Exploratory Data Analysis)

เพ่�อเป็นการ์ทำาควิามเข้าใจัข้อม้ลและล้กค้าภายในบริ์ษัทมากข้�น การ์ทำา Exploratory Data  

Analysis หร่์อ EDA จ้ังเป็นขั�นตอนที�สำาคัญที�ทำาให้เร์าสามาร์ถทร์าบถ้งลักษณะของล้กค้าในแต�ละกลุ�มได้  

โดยเริ์�มต้นทำาการ์สำาร์วิจัจัำานวินล้กค้าในแต�ละกลุ�ม พบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม D มีจัำานวินมากที�สุดค่อ 2,920 คน  

ต�อมาค่อกลุ�ม A มีล้กค้าจัำานวิน 2,737 คน กลุ�ม C มีล้กค้าจัำานวิน 2,380 คน และกลุ�ม B มีล้กค้าจัำานวิน 2,353 

คน จัากนั�นเม่�อตร์วิจัสอบจัำานวินล้กค้าโดยแบ�งตามเพศแสดงดังร้์ปที� 2 พบวิ�ามีล้กค้าเพศชาย 5,681 คนและ

เพศหญิง 4,709 คน สำาหรั์บการ์ตร์วิจัสอบจัำานวินล้กค้าโดยแบ�งตามสถานภาพสมร์สแสดงดังร้์ปที� 3 พบวิ�ามี

ล้กค้าที�แต�งงานแล้วิ 5,991 คน และล้กค้าที�ยังไม�ได้แต�งงาน 4,218 คน เม่�อแบ�งตามกลุ�มพบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม 

D จัำานวินมากยังไม�ได้แต�งงาน ในขณะที�กลุ�ม A, B และ C ส�วินใหญ�แต�งงานแล้วิ สำาหรั์บการ์ตร์วิจัสอบจัำานวิน

ล้กค้าภายในบร์ษัิทพบวิ�าล้กค้าภายในบร์ษัิทมีตั�งแต�อาย ุ18-89 ปี โดยส�วินใหญ�ล้กค้ามีอายใุนช�วิง 30-40 ปี เม่�อ

แบ�งตามกลุ�มพบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม D ส�วินใหญ�อย้�ในช�วิงอายุ 20-30 ปี ซ้ี�งสอดคล้องกับที�สำาร์วิจัตามแอททริ์บิวิต์  

Ever_Married ที�พบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม D ยังไม�ได้แต�งงาน ล้กค้าส�วินใหญ�ในกลุ�ม A อย้�ในช�วิงอายุ 30-40 ปี ล้กค้า

ส�วินใหญ�ในกลุ�ม B มีอายุ 40-50 ปี และล้กค้าในกลุ�ม C ส�วินใหญ�อย้�ในช�วิงอายุ 50-60 ปี เม่�อตร์วิจัสอบจัำานวิน

ล้กค้าโดยแบ�งตามการ์จับการ์ศ้กษาของล้กค้าพบวิ�ามีล้กค้าที�จับการ์ศ้กษาแล้วิจัำานวิน 6,424 คน และล้กค้า 

ที�ยังไม�จับการ์ศ้กษาจัำานวิน 3,874 คน เม่�อแบ�งตามกลุ�มพบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม D ส�วินใหญ�ยังไม�จับการ์ศ้กษา  

ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์สำาร์วิจัแบ�งตามสถานภาพสมร์สและอายุที�วิ�าล้กค้าในกลุ�ม D ยังไม�ได้แต�งงานและมีอายุ

น้อยที�สุด ในขณะที�ล้กค้าในกลุ�ม A, B และ C ส�วินใหญ�จับการ์ศ้กษาแล้วิ จัากนั�นเม่�อตร์วิจัสอบจัำานวินล้กค้า

โดยแบ�งตามอาชีพพบวิ�าล้กค้าส�วินใหญ�ปร์ะกอบอาชีพด้านด้านศิลป่น มีจัำานวินถ้ง 3,273 คน ด้านสุขภาพ

จัำานวิน 1,717 คน ด้านบันเทิง 1,241 คน ด้านวิิศวิกร์จัำานวิน 925 คน ด้านแพทย์ 919 คน ด้านทนายควิาม 

834 คน ด้านบริ์หาร์ 764 คน ด้านการ์ตลาด 398 คน และด้านพ�อบ้านหร่์อแม�บ้านจัำานวิน 319 คน เม่�อแบ�ง
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ล้กค้าตามกลุ�มพบวิ�าล้กค้าส�วินใหญ�ในกลุ�ม D ปร์ะกอบอาชีพด้านสุขภาพ กลุ�ม A และ B มีลักษณะคล้าย

กันค่อล้กค้าส�วินใหญ�ปร์ะกอบอาชีพด้านศิลป่นและบันเทิง ในขณะที�กลุ�ม C ล้กค้าส�วินใหญ�ปร์ะกอบอาชีพ

ด้านศิลป่น เม่�อตร์วิจัสอบจัำานวินล้กค้าโดยแบ�งตามร์ะดับการ์ใช้จั�ายพบวิ�าล้กค้าส�วินใหญ�ใช้จั�ายในร์ะดับตำ�า

มีจัำานวินถ้ง 6,297 คน ร์องลงมาอย้�ในร์ะดับปานกลางมีจัำานวิน 2,525 คน และลำาดับสุดท้ายค่อล้กค้าอย้�ใน

ร์ะดับการ์ใช้จั�ายส้งจัำานวิน 1,568 คน เม่�อแบ�งล้กค้าตามกลุ�มพบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม A, B และ D ส�วินใหญ�อย้�ใน

ร์ะดับการ์ใช้จั�ายตำ�า ในขณะที�กลุ�ม C ล้กค้าส�วินใหญ�มีร์ะดับการ์ใช้จั�ายส้ง เม่�อตร์วิจัสอบจัำานวินล้กค้าภายใน

บริ์ษัทพบวิ�าสมาชิกในคร์อบครั์วิของล้กค้ามีตั�งแต� 1 คนค่อตัวิล้กค้าไปจันถ้ง 9 คน โดยส�วินใหญ�ล้กค้ามี

สมาชิกในคร์อบครั์วิ 2 คนและเม่�อสำาร์วิจัตามกลุ�มพบวิ�าล้กค้าในกลุ�ม D ส�วินใหญ�มีสมาชิกในคร์อบครั์วิ

จัำานวิน 3-4 คน กลุ�ม A และ B ส�วินใหญ�มีจัำานวินสมาชิกในคร์อบครั์วิปร์ะมาณ 1-2 คน และกลุ�ม C ส�วิน

ใหญ�มีสมาชิกในคร์อบครั์วิปร์ะมาณ 2 คน และสำาหรั์บแอททริ์บิวิต์สุดท้าย เม่�อตร์วิจัสอบจัำานวินล้กค้าโดย

แบ�งตามกลุ�มที�ทางบริ์ษัทร์ะบุไว้ิแบบนิร์นามพบวิ�าล้กค้าส�วินใหญ�ถ้กจััดอย้�ในกลุ�ม Cat_6 จัำานวินถ้ง 6,813 

คน ถ้กจััดให้อย้�ในกลุ�ม Cat_4 จัำานวิน 1,427 คน ถ้กจััดให้อย้�ในกลุ�ม Cat_3 จัำานวิน 1,056 คน ถ้กจััดให้อย้�

ในกลุ�ม Cat_2 

จัำานวิน 559 คน ถ้กจััดให้อย้�ในกลุ�ม Cat_7 จัำานวิน 257 คน ถ้กจััดให้อย้�ในกลุ�ม Cat_1 จัำานวิน 165 คน 

และถ้กจััดให้อย้�ในกลุ�ม Cat_5 จัำานวิน 113 คน เม่�อสำาร์วิจัล้กค้าแบ�งตามกลุ�มพบวิ�าทุกกลุ�มมีลักษณะคล้าย

กันค่อส�วินใหญ�อย้�ในกลุ�ม Cat_6 ตามด้วิย Cat_4 และ Cat_3 ตามลำาดับ ดังนั�นแอททริ์บิวิต์นี�อาจัไม�สามาร์ถ

บอกถ้งควิามแตกต�างร์ะหวิ�างกลุ�ม A, B, C และ D โดยกร์าฟีแสดงการ์สำาร์วิจัข้อม้ลตามแอททริ์บิวิต์แสดง 

ดังร้์ปที� 4

ร้ปท่� 4 แสดงการ์สำาร์วิจัข้อม้ลตามแอททริ์บิวิต์อ่�นๆ
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3. การ์เตรี์ยมข้อม้ล (Data Preprocessing)

3.1 การ์เปลี�ยนร้์ปแบบข้อม้ลแบบกลุ�มและตัวิเลข

เพ่�อเพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์เรี์ยนร้้์ของแบบจัำาลอง การ์ทำาให้ข้อม้ลแบบกลุ�มหร่์อ Categorical 

Data เปลี�ยนเป็นอย้�ในร้์ปข้อม้ลตัวิเลขหร่์อ Numerical Data เป็นขั�นตอนที�ช�วิยให้แบบจัำาลองสามาร์ถให้

ค�าควิามน�าจัะเป็นได้ง�ายข้�น ดังนั�นจ้ังพิจัาร์ณาที�จัะทำาปรั์บเปลี�ยนข้อม้ลในแอททริ์บิวิต์ที�เก็บแบบกลุ�ม นั�น

ค่อแอททริ์บิวิต์ Gender, Ever_Married, Graduated, Profession, Spending_Score และ Var_1 ให้

เป็นตัวิเลข และสำาหรั์บฟีีเจัอร์์ที�เก็บข้อม้ลเป็นตัวิเลขนั�นค่อแอททริ์บิวิต์ Age และ Family_Size จัะพบวิ�า

ข้อม้ลอย้�ในช�วิงที�ต�างกัน ดังนั�นก�อนนำาข้อม้ลตัวิเลขให้แบบจัำาลองเรี์ยนร้้์ต้องมีการ์ปรั์บเปลียนช�วิงของข้อม้ล 

(Scale) เพ่�อปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของแบบจัำาลองเช�นเดียวิกัน การ์ที�ข้อม้ลยังไม�ถ้กทำาให้อย้�ในช�วิง

เดียวิกันนั�น จัะส�งผลกร์ะทบถ้งปร์ะสิทธิภาพของอัลกอริ์ท้มที�ใช้ร์ะยะทางในการ์คำานวิณ เช�น K-Nearest 

Neighbor (KNN) หร่์อ Support Vector Machine (SVM) 

กร์ะบวินการ์ที�เล่อกใช้ช่�อวิ�า ColumnTransformer เป็นกร์ะบวินการ์ที�สามาร์ถทำาการ์เปลี�ยนแปลง

ข้อม้ลกลุ�มเป็นข้อม้ลตัวิเลขหร่์อ One Hot Encoding และสามาร์ถปรั์บเปลี�ยนช�วิงของข้อม้ลตัวิเลขได้พร้์อม

กัน สาเหตุที�ต้องทำาพร้์อมกันเน่�องจัากไม�สามาร์ถทำาการ์ปรั์บช�วิงข้อม้ลตัวิเลขทั�งชุดข้อม้ลได้ เน่�องจัากกังวิล

วิ�าจัะเกิดป้ญหาข้อม้ลในชุดทดสอบรั์�วิไหลหร่์อวิ�า Data Leakage ดังนั�นจ้ังมีการ์ใช้ ColumnTransform-

er ร์�วิมกับ Pipeline เพ่�อให้สามาร์ถร์ะบุแอททริ์บิวิต์ที�ต้องการ์ทำากร์ะบวินการ์เปลี�ยนแปลงข้อม้ลกลุ�มเป็น

ข้อม้ลตัวิเลขและปรั์บช�วิงข้อม้ลได้อย�างปลอดภัย

3.2 สร้์างแบบจัำาลองเพ่�อทำาการ์จััดกลุ�มล้กค้า

เม่�อเตรี์ยมข้อม้ลเรี์ยบร้์อยแล้วิ ขั�นตอนต�อไปค่อการ์นำาข้อม้ลชุดสำาหรั์บการ์เรี์ยนร้้์เข้าส้�แบบจัำาลอง

เพ่�อการ์เรี์ยนร้้์ซ้ี�งใช้ข้อม้ลทั�งหมด 8,312 แถวิ โดยแบบจัำาลองที�เล่อกใช้ค่อ Logistic Regression, Naïve 

Bayes, Support Vector Machine (SVM), Random Forest และ Extreme Gradient Boosting (XG-

Boost) ตามลำาดับร์�วิมกับการ์ปรั์บจ้ันพาร์ามเตอร์์เพ่�อเล่อกพาร์ามิเตอร์์ที�เหมาะสมกับการ์ทำางาน โดย

ทำาการ์ปรั์บจ้ันเพ่�อให้ด้พาร์ามิเตอร์์ที�ดีที�สุดดังนี�

• สำาหรั์บแบบจัำาลอง Logistic Regression ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์ C, Penalty และ Solver

• สำาหรั์บแบบจัำาลอง Naïve Bayes ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์ Var Smoothing

• สำาหรั์บแบบจัำาลอง SVM ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์ C, Gamma และ Kernel

• สำาหรั์บแบบจัำาลอง Random Forest ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์ n-Estimators, Max Features, 

Max Depth และ Criterion

• สำาหรั์บแบบจัำาลอง XGBoost ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์ n-Estimators, Max Depth และ Learn-

ing Rate
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จัากนั�นเม่�อทำาการ์ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์และให้แบบจัำาลองเรี์ยนร้้์เรี์ยบร้์อยแล้วิ  ได้ทำาการ์วัิด

ปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานของแบบจัำาลองด้วิยค�า Accuracy, Precision, Recall, F1-Score และแสดง

จัำานวินการ์ทำานายถ้กและผิดผ�าน Confusion Matrix

3.3 การ์วัิดปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานของแบบจัำาลอง

ในการ์วัิดปร์ะสิทธิภาพของแบบจัำาลองใช้ข้อม้ลชุดทดสอบจัำานวิน 2,078 แถวิ ปร์ะกอบด้วิยล้กค้า

จัากกลุ�ม D จัำานวิน 585 คน กลุ�ม A 546 คน กลุ�ม C 487 คนและกลุ�ม B 460 คน จัากนั�นวัิดปร์ะสิทธิภาพด้วิย 

ค�าวัิดต�างๆ ดังนี�

1. Accuracy ค่ออัตร์าส�วินของการ์ทำานายถ้กกับจัำานวินข้อม้ลทั�งหมด แสดงได้ดังสมการ์ (1)

2. Precision ค่ออัตร์าส�วินของการ์ทำานายวิ�าเป็นกลุ�มนั�นแล้วิถ้กกับจัำานวินข้อม้ลที�ถ้กทำานายวิ�า

เป็นกลุ�มนั�นทั�งหมด แสดงได้ดังสมการ์ (2)

3. Recall ค่ออัตร์าส�วินของการ์ทำานายวิ�าเป็นกลุ�มนั�นแล้วิถ้กกับข้อม้ลทั�งหมดของกลุ�มนั�น แสดงได้

ดังสมการ์ (3)

F1-Score ค่อค�าเฉิลี�ยถ�วิงนำ�าหนักร์ะหวิ�าง Precision และ Recall แสดงได้ดังสมการ์ (4)

โดยที� TP ค่อ สิ�งที�แบบจัำาลองทำานายวิ�าเป็นกลุ�มนั�นจัริ์ง

 FP ค่อ สิ�งที�แบบจัำาลองทำานายวิ�าเป็นกลุ�มนั�นแต�ควิามจัริ์งไม�ใช�

 FN ค่อ สิ�งที�แบบจัำาลองทำานายวิ�าไม�ใช�กลุ�มนั�นแต�ควิามจัริ์งใช�

ต�ร�งท่� 1 : แสดงผลการ์วัิดปร์ะสิทธิภาพของทุกแบบจัำาลองจัากชุดข้อม้ลทดสอบ

ชุ่�อแบับัจัำ�ลอง Accuracy (%) Precision (%) Recall (%) F1-Score (%) เวิล�ท่�ใชุ�ในำก�รเร่ยนำร้� (วิินำ�ท่)

Logistic Regression 47.11 53.00 47.11 49.00 129.65

Naïve Bayes 46.01 54.00 46.01 48.00 17.81

SVM 47.69 50.00 47.69 46.88 1075.96

Random Forest 47.31 51.00 47.30 49.00 638.88

XGBoost 48.60 51.00 48.60 49.00 761.01
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย

จัากตาร์างที� 1 แสดงผลการ์ทดลองพบวิ�าแบบจัำาลองที�ให้ค�า Accuracy ดีที�สุดค่อ XGBoost ซ้ี�งเป็น

แบบจัำาลองที�ทำางานโดยการ์ใช้ต้นไม้ในการ์ตัดสินใจัและยังให้ค�า Recall ที�ดีที�สุดอีกด้วิย สำาหรั์บแบบจัำาลอง

ที�ให้ค�า Precision ดีที�สุดค่อ Naïve Bayes และสำาหรั์บ F1-Score แบบจัำาลองที�ให้ค�าที�ดีที�สุดค่อ Logistic 

Regression Random Forest และ XGBoost และเม่�อเปรี์ยบเทียบเวิลาที�ใช้ในการ์เรี์ยนร้้์พบวิ�าแบบจัำาลอง 

Naïve Bayes ใช้เวิลาในการ์เรี์ยนร้้์ที�สั�นที�สุด โดยค�าวัิดปร์ะสิทธิภาพที�ได้จัากการ์ทดสอบของทุกแบบจัำาลอง

ต�ร�งท่� 2 : แสดง Confusion Matrix ที�ได้จัากการ์ทดสอบแบบจัำาลอง

จัากตาร์างที� 2 แสดง Confusion Matrix พบวิ�าแบบจัำาลอง Logistic Regression ทำานายถ้กมาก

ที�สุดในกลุ�ม D ในขณะที�การ์ทำานายผิดพลาดส้งสุดเกิดที�การ์ทำานายกลุ�ม B เป็นกลุ�ม A เช�นเดียวิกับ SVM, 

Random Forest และ XGBoost ในส�วินของ Naïve Bayes พบวิ�ากลุ�มที�มีการ์ทำานายถ้กส้งที�สุดค่อกลุ�ม D 

และป้ญหาที�พบยังคงเกิดข้�นที�กลุ�ม B นั�นค่อข้อม้ลจัริ์งอย้�กลุ�ม B แต�แบบจัำาลองทำานายเป็นกลุ�ม C ค�อนข้าง

มาก 
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จัากผลการ์วิัดปร์ะสิทธิภาพพบวิ�าแบบจัำาลองที�ทำางานได้ดีที�สุดเม่�อเทียบกับแบบจัำาลองอ่�นค่อ 

XGBoost ซ้ี�งทำางานโดยการ์ใช้ต้นไม้ในการ์ตัดสินใจั อาจัมองได้วิ�าข้อม้ลชุดนี�เหมาะกับแบบจัำาลองที�ใช้

ต้นไม้ในการ์ทำางาน เช�นเดียวิกับ Random Forest ที�เม่�อเปรี์ยบเทียบแล้วิได้ผลวัิดปร์ะสิทธิภาพที�ใกล้เคียง  

XGBoost อาจัเป็นเพร์าะแบบจัำาลองใช้ต้นไม้ในการ์ตัดสินใจัในการ์ทำางานเช�นเดียวิกัน สำาหรั์บ Logistic 

Regression เป็นแบบจัำาลองที�เริ์�มต้นถ้กออกแบบมาสำาหรั์บจััดการ์ป้ญหาที�มี 2 กลุ�ม แต�เน่�องจัากในงานนี�มี

ทั�งหมด 4 กลุ�มอาจัทำาให้ Logistic Regression ให้ปร์ะสิทธิภาพที�น้อยกวิ�าเม่�อเทียบกับแบบจัำาลองอ่�น ใน

ส�วินของ Naïve Bayes มีจุัดเด�นค่อทำางานได้ร์วิดเร็์วิและปร์ะสิทธิภาพดี ทำาให้ได้ค�า Precision ที�ส้งที�สุดเม่�อ

เปรี์ยบเทียบกับแบบจัำาลองอ่�น ในขณะที� SVM ทำางานได้ค�อนข้างแย�กวิ�าที�คาดหวัิง เน่�องจัาก SVM ถ่อวิ�า

เป็นแบบจัำาลองที�มีปร์ะสิทธิภาพส้งอีกตัวิหน้�ง สาเหตุอาจัเกิดจัากการ์ปรั์บจ้ันพาร์ามิเตอร์์ Kernel ที�จัาก

การ์ทดลองนี�ได้เป็น RBF ซ้ี�งทำาให้ SVM กลายเป็นแบบจัำาลองไม�เชิงเส้นหร่์อ Non-Linear ที�อาจัเหมาะกับ

ป้ญหาที�ซัีบซ้ีอนมากกวิ�าและใช้เวิลาค�อนข้างมากในการ์เรี์ยนร้้์ 

จัากผล Confusion Matrix อาจัเห็นได้วิ�าป้ญหาเกิดที�กลุ�ม B เม่�อเร์ากลับไปด้ในส�วินการ์สำาร์วิจั

ข้อม้ล เร์าพบวิ�ากลุ�ม B มีลักษณะค�อนข้างคล้ายกลุ�ม A และกลุ�ม C เช�น จัากการ์สำาร์วิจัตามสถานภาพสมร์ส

พบวิ�าทั�งกลุ�ม A, B และ C มีจัำานวินล้กค้าที�แต�งงานแล้วิมากกวิ�าไม�ได้แต�ง หร่์อในส�วินของอาชีพ พบวิ�าทั�ง 

3 กลุ�มมีลักษณะอาชีพคล้ายกันค่อพบล้กค้าที�ปร์ะกอบอาชีพด้านศิลป่นมากที�สุด ตามด้วิยด้านบันเทิง ด้าน

วิิศวิกร์ร์มและด้านทนายควิาม นี�อาจัเป็นสาเหตุที�ทำาให้แบบจัำาลองทำานายกลุ�ม B เป็นกลุ�ม A หร่์อ C ค�อน

ข้างมาก จัากป้ญหาตร์งนี�อาจัทำาให้แบบจัำาลองเกิดควิามเข้าใจัผิดวิ�าเป็นกลุ�มเดียวิกันได้

เม่�อพิจัาร์ณาจัากผลการ์วัิดปร์ะสิทธิภาพและ Confusion Matrix พบวิ�า XGBoost เป็นแบบจัำาลอง

ที�น�าสนใจัและค�อนข้างเหมาะสมกับการ์ทำางานด้านจััดกลุ�มล้กค้า แต�เน่�องจัาก XGBoost ใช้ต้นไม้ในการ์

ตัดสินใจั ดังนั�นการ์เล่อกใช้แอททริ์บิวิต์ค�อนข้างส�งผลต�อแบบจัำาลอง หากมีกร์ะบวินการ์เล่อกแอททริ์บิวิต์ที�

เหมาะสมอาจัทำาให้ปร์ะสิทธิภาพดียิ�งข้�น 

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ 

จัากผลการ์ทดลองพบวิ�าค�าวัิดปร์ะสิทธิภาพต�าง ๆ ที�ได้ค�อนข้างน้อย สาเหตุอาจัเกิดจัากเม่�อสำาร์วิจั

แต�ละกลุ�มแล้วิพบวิ�าแต�ละกลุ�มไม�ได้มีควิามแตกต�างกันมากนัก เช�น จัากการ์สำาร์วิจัโดยแบ�งตามอาชีพ พบ

วิ�ากลุ�ม A และ B มีลักษณะคล้ายกัน หร่์อหากสำาร์วิจัโดยแบ�งตามกลุ�มที�ทางบริ์ษัทวิางไว้ิพบวิ�าทุกกลุ�มมีร้์ป

แบบจัำานวินล้กค้าในแต�ละกลุ�มที�เหม่อนกัน ทำาให้อาจัเป็นแอททริ์บิวิต์ที�ไม�สามาร์ถช�วิยในการ์แยกกลุ�มได้ ใน

อนาคตหากมีการ์ทำาการ์วิิจััยเพิ�มเติม อาจัเพิ�มกร์ะบวินการ์คัดเล่อกแอททริ์บิวิต์ที�ส�งผลต�อการ์จััดกลุ�มและ

อาจัใช้ข้อม้ลปร์ะเภทอ่�นร์�วิมด้วิย เช�น ข้อม้ลควิามสนใจัหร่์อพฤติกร์ร์มของล้กค้าที�ช�วิยในการ์อธิบายลักษณะ

ของล้กค้าได้มากข้�น โดยคาดหวัิงวิ�าสามาร์ถช�วิยให้แบบจัำาลองสามาร์ถทำาการ์จััดกลุ�มล้กค้าได้ถ้กต้องมากยิ�ง

ข้�น
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�นำาเสนอแอปพลิเคชันช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ โดยแอปพลิเคชันนี�พัฒินาข้�น

เพ่�อเป็นส่�อกลางร์ะหวิ�างช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศและล้กค้าช�วิยให้การ์ใช้บริ์การ์ช�างซี�อมเคร่์�อง

ปรั์บอากาศของล้กค้ามีควิามสะดวิกร์วิดเร็์วิ และเพิ�มปร์ะสิทธิภาพการ์ทำางานของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�อง

ปรั์บอากาศ แอปพลิเคชันนี�ได้รั์บการ์ออกแบบและพัฒินาแอปพลิเคชันในร้์ปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน  

(Mobile Application) โดยใช้ Flutter Framework ควิบค้�กับภาษา Dart ในการ์เขียนโปร์แกร์ม และ 

ใช้ Firebase เป็นฐานข้อม้ลและเก็บไฟีล์ร้์ปภาพสลิปโอนเงิน มีผ้้ใช้ 2 กลุ�ม ได้แก� ล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์ง

เคร่์�องปรั์บอากาศ จัากการ์ออกแบบและทดสอบแอปพลิเคชัน พบวิ�าเป็นไปตามวัิตถุปร์ะสงค์ ค่อสามาร์ถ

ใช้เป็นส่�อกลางร์ะหวิ�างล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ สามาร์ถค้นหาช�างบำารุ์งรั์กษาเคร่์�อง

ปรั์บอากาศที�ต้องการ์ มีการ์แสดงตำาแหน�งที�ตั�งของล้กค้าและช�างผ�านทางแผนที�เพ่�อเพิ�มควิามสะดวิก

ร์วิดเร็์วิให้กับล้กค้าช�างสามาร์ถปร์ะชาสัมพันธ์ร์ายละเอียดของร้์าน บันท้กปร์ะวิัติการ์ซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บ
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อากาศ เป็นการ์เพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ และจัากการ์ปร์ะเมิน

ปร์ะสิทธิภาพแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศอย้�ในร์ะดับดีมาก โดยผ้้เชี�ยวิชาญจัำานวิน 5 คน 

( = 4.74, S.D. = 0.09) และผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน ( = 4.76, S.D. = 0.05)

คำำ�สำ�คัำญ : เคร่์�องปรั์บอากาศ, แอปพลิเคชัน, การ์ซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

Abstract

This research presents software applications for air conditioning maintenance. This  

application developed as a medium of communication for the maintenance support of the 

air conditioner.

This application makes the air conditioning maintenance service easier and makes 

the air conditioning repairman work more efficiently. This application is designed and devel-

oped as a mobile application on Flutter Framework with Dart programming language using 

Firebase as a database management system. There are 2 types of user: customer and air 

conditioner repairman.

After testing the application, it found that this application meets the objective. The 

application can be used as the media between customer and repairman. The customer 

can use this application to search for a repairman. This application can show the customer 

location and repairman on a map. Moreover, the repairmans can use this application to 

promote the marketing information of their business. It can record the maintenance history 

of the customer’s air conditioner making the maintenance support more efficient. The eval-

uation of this application by the professional is = 4.74, S.D. = 0.09. The evaluation by 20 

users is = 4.76, S.D. = 0.05. The result is good performance.

Keywords : air conditioner, application, air conditioning maintenance
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บัทนำำ�

ปร์ะเทศไทยตั�งอย้�ในแถบภ้มิปร์ะเทศเขตร้์อนใกล้เส้นศ้นย์ส้ตร์ของโลก ทำาให้มีอากาศที�ร้์อน

อบอ้าวิ อีกทั�งยังมีแนวิโน้มที�อุณหภ้มิจัะส้งข้�น เน่�องมาจัากการ์เผาไหม้เช่�อเพลิงเพ่�อใช้งาน การ์บุกรุ์กทำาลาย

ธร์ร์มชาติ การ์พัฒินาด้านต�าง ๆ ก็เป็นไปอย�างร์วิดเร็์วิ การ์ใช้พลังงานเช่�อเพลิงมากข้�นหลายเท�าโดยเฉิพาะ

ด้านอุตสาหกร์ร์มและการ์คมนาคมขนส�ง อากาศที�ร้์อนยังส�งผลกร์ะทบต�อมนุษย์ที�อาจัเกิดการ์เจ็ับป่วิยและ 

ลดควิามสามาร์ถหร่์อปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานท�ามกลางอากาศร้์อน ดังนั�นในป้จัจุับันเคร่์�องปรั์บอากาศ 

จ้ังเข้ามามีควิามสำาคัญอย�างมาก มีการ์ติดตั�งเคร่์�องปรั์บอากาศทั�งสำานักงาน บ้านพักอาศัยเพ่�อลดอุณหภ้มิ ที�

ร้์อนอบอ้าวิของปร์ะเทศไทย

เคร่์�องปรั์บอากาศ ค่อ เคร่์�องใช้ไฟีฟ้ีาที�ใช้ปรั์บอุณหภ้มิของอากาศในเคหสถาน เพ่�อให้มนุษย์ได้อาศัย

อย้�ในที� ที�ไม�ร้์อนหร่์อไม�เย็นจันเกินไป ป้จัจุับันเคร่์�องปรั์บอากาศยังช�วิยทำาให้อากาศสะอาด ช�วิยให้อากาศ

ภายในห้องไหลเวีิยนไม�อ้ดอัดและยังช�วิยควิบคุมควิามช่�น การ์บำารุ์งรั์กษาเคร์่�องปร์ับอากาศให้สามาร์ถ

ทำางานได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพและมีอายุการ์ใช้งานที�ยาวินานจ้ังมีควิามสำาคัญอย�างยิ�ง การ์ติดต�อหาช�างซี�อม

บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศของเจ้ัาของบ้าน อาจัใช้บริ์การ์ของช�างในพ่�นที�หร่์อจัากป้ายปร์ะกาศหร่์อค้นหาจัาก

อินเทอร์์เน็ต แล้วิจ้ังโทร์ศัพท์สอบถามร์าคาและนัดหมายเข้ามาซี�อมบำารุ์งรั์กษาเคร่์�องปรั์บอากาศ ส�งผล ให้

ไม�เกิดควิามสะดวิก ทั�งการ์ค้นหาช�างการ์อธิบายเส้นทางตลอดจันการ์เดินทาง เป็นต้น ในส�วินของช�างซี�อม

เคร่์�องปรั์บอากาศนั�นก็ปร์ะสบป้ญหาเช�นกัน ทั�งการ์เดินทางไปยังบ้านของล้กค้า การ์บันท้กปร์ะวัิติการ์ซี�อม

บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศของล้กค้าที�ต้องบันท้กลงในกร์ะดาษ ดังนั�นหากมีการ์นำาเทคโนโลยีสาร์สนเทศเข้ามา

เพิ�มควิามสามาร์ถและอำานวิยควิามสะดวิกสำาหรั์บล้กค้าในการ์ค้นหาช�างซี�อมเคร่์�องปรั์บอากาศ การ์คำานวิณ

ร์าคา การ์ร์ะบุสถานที�และแสดงแผนที�ในการ์เดินทาง ร์วิมถ้งการ์บันท้กปร์ะวัิติการ์ซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บ

อากาศของช�าง จัะช�วิยเพิ�มควิามสะดวิกให้กับล้กค้าและช�างซี�อมเคร่์�องปรั์บอากาศได้อย�างมาก

จัากควิามเป็นมาและควิามสำาคัญของป้ญหาข้างต้นคณะผ้้จััดทำาได้พัฒินาแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์ง

เคร่์�องปรั์บอากาศ เพ่�อใช้เป็นส่�อกลางร์ะหวิ�างล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ โดยล้กค้าสามาร์ถ

ค้นหาช�างบำารุ์งรั์กษาเคร่์�องปรั์บอากาศที�ต้องการ์ มีการ์แสดงตำาแหน�งที�ตั�งของล้กค้าและช�างผ�านทางแผนที� 

เพิ�มควิามสะดวิกร์วิดเร็์วิให้กับล้กค้า ช�างสามาร์ถปร์ะชาสัมพันธ์ร์ายละเอียดของร้์าน บันท้กปร์ะวัิติการ์ซี�อม

บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ เป็นการ์เพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

2. เพ่�อออกแบบและพัฒินาแอปพลิเคชันซี�อมบบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

3. เพ่�อปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัต�อการ์ใช้งานแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

[1] จุัฑิารั์ตน์ เกียร์ติรั์ศมี (2558) กล�าวิวิ�า โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ปร์ะกอบด้วิยคำา 

2 คำา ค่อ Mobile กับ Application ซ้ี�งคำาวิ�า Mobile หมายถ้ง อุปกร์ณ์ส่�อสาร์ที�สามาร์ถพกพาได้และทำา

งานคล้ายกับคอมพิวิเตอร์์ ที�ทำาหน้าที�ในการ์ติดต�อส่�อสาร์เพ่�อแลกเปลี�ยนข้อม้ลข�าวิสาร์ และคำาวิ�า Applica-

tion หมายถ้ง โปร์แกร์มคอมพิวิเตอร์์ที�ออกแบบเพ่�อตอบสนองการ์ใช้งานของผ้้ใช้ (User) โดยจัะต้องมีส�วินที�

สามาร์ถติดต�อกับผ้้ใช้ได้ (User Interface หร่์อ UI) แบ�งเป็น 2 ปร์ะเภท ค่อ ด้านควิามบันเทิง (Entertainment  

Application) และด้านการ์ใช้งานทางด้านธุร์กร์ร์มเชิงธุร์กิจั (Business Application) ส�งผลให้อุตสาหกร์ร์ม

ส่�อสาร์โทร์คมนาคมและอุตสาหกร์ร์มเพ่�อการ์ส่�อสาร์พัฒินาอย�างต�อเน่�อง แอปพลิเคชันบนอุปกร์ณ์เคล่�อนที�

หร่์อโมบายแอปพลิเคชันมีส�วินสำาคัญอย�างยิ�งในการ์สร้์างควิามหลากหลายของอร์ร์ถปร์ะโยชน์ต�าง ๆ บน

อุปกร์ณ์เคล่�อนที� 

[2] เจัษฎา พัฒินเธียร์สกุล และคณะ (2560) เสนอการ์พัฒินาร์ะบบบำารุ์งรั์กษาของเคร่์�องปรั์บอากาศ  

มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาในเร่์�องของเทคโนโลยี อินเทอร์์เน็ต ออฟีธิง เพ่�อออกแบบการ์ใช้งานบอร์์ดอาด้

ยโน� เพ่�อใช้ควิบคุมการ์ทำางาน และเพ่�อสร้์างแอปพลิเคชันที�ใช้ควิบคุมเคร่์�องปรั์บอากาศและสามาร์ถส่�อสาร์

ร์ะหวิ�างล้กค้ากับช�างซี�อมบำารุ์ง จ้ังมีการ์ออกแบบการ์ทำางานของแอปพลิเคชันออกเป็น 2 ส�วิน ค่อ 1) ร์ะบบ

ของส�วินผ้้ใช้งาน หร่์อล้กค้า ซ้ี�งใช้ในการ์ควิบคุมเคร่์�องปรั์บอากาศ และส�งคำาร้์องถ้งช�างซี�อมบำารุ์ง 2) ร์ะบบของ

ส�วินช�างซี�อมบำารุ์ง ซ้ี�งใช้ในการ์รั์บงานจัากล้กค้าและตร์วิจัสอบงานที�ได้รั์บ ซ้ี�งการ์ทำางานของ 2 ร์ะบบจัะใช้ฐาน

ข้อม้ล SQL เพ่�อจััดเก็บข้อม้ล โดยการ์ทดสอบร์ะบบจัะแบ�งออกเป็น 2 ร้์ปแบบ ค่อเป็นการ์ทดสอบปร์ะสิทธิภาพ

ของแอปพลิเคชันโดยการ์ทดสอบฟ้ีงก์ชันในการ์ควิบคุมเคร่์�องปรั์บอากาศ ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิย 3 ฟ้ีงก์ชันหลักๆ ค่อ  

1) ทดสอบการ์เป่ดและป่ดเคร่์�องปรั์บอากาศ ได้ผลควิามสำาเร็์จัในการ์ทดลองมีควิามถ้กต้องร้์อยละ 85 2) 

ทดสอบเพิ�มและลดอุณหภ้มิ ได้ผลควิามถ้กต้องร้์อยละ 75 3) ทดสอบปรั์บร์ะดับพัดลม ได้ผลควิามถ้กต้อง

ร้์อยละ 85 และอีกร้์ปแบบค่อ การ์ทดสอบส�งข้อม้ลร์ะวิ�างผ้้ใช้กับช�างบำารุ์งรั์กษา ได้ผลควิามถ้กต้องร้์อยละ 

100 ช�วิยให้ทร์าบถ้งควิามแม�นยำาในการ์ส�งข้อม้ลถ้งกันได้

[3] สุทธิพงศ์ สุวิร์ร์ณเดชา (2560) ได้พัฒินาแอปพลิเคชันบนม่อถ่อสนับสนุนการ์ปฏิบัติงานของ

ช�างไฟีฟ้ีาการ์ปร์ะปาส�วินภ้มิภาค เขต 5 พบวิ�าควิามพ้งพอใจัด้านคุณภาพ การ์บริ์การ์ ค่อควิามเร็์วิในการ์

ปร์ะมวิลผลของแอปพลิเคชัน การ์ติดตั�งแอปพลิเคชันสามาร์ถทำาได้ง�าย ผ้้ใช้งานสามาร์ถโหลดแอปพลิเคชัน

จัากเพลสโตส์และการ์ติดตั�งใช้เวิลาน้อยและเมน้การ์ใช้งานของแอปพลิเคชันเข้าใจัง�าย

คณะผ้้จััดทำาได้นำาแนวิคิดจัากโมบายแอปพลิเคชัน[1] ซ้ี�งทำาให้เกิดแนวิคิดที�จัะใช้โมบาย

แอปพลิเคชันในการ์พัฒินาแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ เพ่�อเป็นตัวิกลางของในการ์ส่�อสาร์ของ

ล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ[2] และเพ่�อควิามสะดวิกต�อการ์ใช้งานเน่�องจัากสามาร์ถโหลด

แอปพลิเคชันจัากเพลสโตส์ซ้ี�งมีเมน้การ์ใช้งานของแอปพลิเคชันที�เข้าใจัง�าย[3] เพ่�อนำามาใช้กับงานวิิจััยนี�
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วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ดำาเนินโคร์งงานแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ คณะผ้้จััดทำามีวิิธีการ์พัฒินาร์ะบบ

โดยมีร์ายละเอียด ดังนี�

1. กลุ�มตัวิอย�าง เพ่�อปร์ะเมินควิามพ้งพอใจั และปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของการ์ดำาเนินโคร์ง

งานแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ คณะผ้้จััดทำาได้กำาหนดกลุ�มตัวิอย�าง ได้แก� 1) ผ้้เชี�ยวิชาญ 

จัำานวิน 5 คน 2) ผ้้ใช้งานทั�วิไปที�ต้องการ์ค้นหา และใช้บริ์การ์ช�างซี�อมบำารุ์งรั์กษาเคร่์�องปรั์บอากาศ จัำานวิน 

20 คน 

2. การ์ศ้กษาและเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล การ์ดำาเนินโคร์งงาน แอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 

โดยการ์สัมภาษณ์จัากช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ ร้์านหร่์อบริ์ษัทที�ให้บริ์การ์ซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บ

อากาศ โดยคณะผ้้จััดทำาได้พบป้ญหาต�างๆ

3. การ์วิิเคร์าะห์ร์ะบบ จัากการ์ศ้กษาและร์วิบร์วิมข้อม้ล กร์ะบวินการ์วิิจััยสามาร์ถแบ�งออกได้เป็น 

2 แบบค่อ

3.1 ส�วินของการ์พัฒินาแอปพลิเคชัน ในส�วินของการ์พัฒินาแอปพลิเคชัน คณะผ้้จััดทำาได้มีการ์

พัฒินาในส�วินของให้สามาร์ถใช้ได้ทั�งร์ะบบปฏิบัติการ์ Android และ IOS โดยใช้ภาษา Dart ในการ์พัฒินา 

และยังสามาร์ถจััดเก็บข้อม้ลโดยใช้ Firebase เป็นตัวิกลางในการ์เก็บข้อม้ล

3.2 ส�วินของการ์ปร์ะเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันทางคณะผ้้จััดทำาได้กำาหนดกลุ�มตัวิอย�าง

ในการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพโดยคัดเล่อกกลุ�มผ้้ปร์ะเมินจัากช�างผ้้ซี�อมเคร่์�องปรั์บอากาศที�สะดวิกต�อการ์ใช้

โทร์ศัพท์เป็นปร์ะจัำาและคัดเล่อกกลุ�มล้กค้าที� ที�อย้�อาศัยติดเคร่์�องปรั์บอากาศและเรี์ยกใช้การ์บริ์การ์จัากช�าง

ซี�อมเป็นปร์ะจัำา

ภ�พิท่� 1 ขั�นตอนการ์แจ้ังซี�อมของร์ะบบงานป้จัจุับัน



392

จัากการ์ศ้กษาและร์วิบร์วิมข้อม้ล คณะผ้้จััดทำาจ้ังมีแนวิคิดในการ์พัฒินาแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์ง

เคร่์�องปรั์บอากาศ เพ่�อใช้เป็นส่�อกลางร์ะหวิ�างล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ โดยล้กค้าสามาร์ถ

ค้นหาช�างบำารุ์งรั์กษาเคร่์�องปรั์บอากาศที�ต้องการ์ มีการ์แสดงตำาแหน�งที�ตั�งของล้กค้าและช�างผ�านทางแผนที� 

เพิ�มควิามสะดวิกร์วิดเร็์วิให้กับล้กค้า ช�างสามาร์ถปร์ะชาสัมพันธ์ร์ายละเอียดของร้์าน บันท้กปร์ะวัิติการ์

ซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ เป็นการ์เพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ ดัง

แสดงให้เห็นร์ะบบงานป้จัจุับันและร์ะบบงานใหม�ดังภาพที� 2

ก�รออกแบับัระบับั 

ภ�พิท่� 2 System Flow Diagram ร์ะบบงานใหม�
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ภ�พิท่� 3 แผนภาพแสดงขั�นตอนการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

ภ�พิท่� 4 หน้าจัอหลักของแอปพลิเคชัน
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ภ�พิท่� 5 หน้าจัอเล่อกปร์ะเภทผ้้ใช้

ภ�พิท่�  6 หน้าจัอแสดงช�างแอร์์
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ภ�พิท่� 7 หน้าจัอในการ์เพิ�มงานใหม� 

เพ่�อเป็นการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจั และปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของแอปพลิเคชันช�างซี�อมบำารุ์ง

เคร่์�องปรั์บอากาศ คณะผ้้จััดทำาได้กำาหนดกลุ�มตัวิอย�าง ได้แก� 1) ผ้้เชี�ยวิชาญ จัำานวิน 5 คน 2) ผ้้ใช้งานทั�วิไปที�

ต้องการ์ค้นหา และใช้บริ์การ์ช�างซี�อมบำารุ์งรั์กษาเคร่์�องปรั์บอากาศ จัำานวิน 20 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

ตัวิปร์ะเมินผลแบ�งเป็นส�วินของคำาถามเป็น 2 ส�วิน ค่อ 1) ข้อม้ลทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม 2) ควิามเห็น

ต�อแอปพลิเคชันช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

การ์ปร์ะเมินผลแบ�งเป็น 4 ด้าน ด้วิยกัน ดังนี�

1. ด้านปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบ (Performance Test)

2. ด้านควิามสามาร์ถของร์ะบบตร์งต�อควิามต้องการ์ของผ้้ใช้ (Verification Test)

3. ด้านควิามถ้กต้องในการ์ทำางาน (Validation  Test)

4. ด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้ร์ะบบ (Usability Test)

ผู้ลก�รวิิจััย

จัากการ์ออกแบบและพัฒินาแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศสามาร์ถแบ�งออกได้เป็น 2 

แบบดังนี�

1. เพ่�อใช้เป็นส่�อกลางร์ะหวิ�างล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ โดยล้กค้าสามาร์ถค้นหา

ช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศที�ต้องการ์ให้มีการ์แสดงตำาแหน�งที�ตั�งของล้กค้าและช�างผ�านทางแผนที� เพิ�ม

ควิามสะดวิกร์วิดเร็์วิให้กับล้กค้าโดยช�างสามาร์ถปร์ะชาสัมพันธ์ร์ายละเอียดของร้์าน บันท้กปร์ะวัิติการ์ซี�อม

บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ เป็นการ์เพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 
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2. ผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศของกลุ�ม

ตัวิอย�าง แบ�งเป็น 2 ส�วิน ได้แก� 1) ผ้้เชี�ยวิชาญ จัำานวิน 5 คน 2) ผ้้ใช้งานทั�วิไป จัำานวิน 20 คน

ภ�พิท่� 8 หน้าจัอแสดง (ของล้กค้า) เม่�องานเสร็์จัสิ�นและทำาการ์โอนเงินให้ช�างแอร์์เรี์ยบร้์อยแล้วิ

 ภ�พิท่� 9 หน้าจัอแสดง (ของช�างแอร์์) เม่�องานเสร็์จัสิ�นและได้รั์บการ์โอนเงินเรี์ยบร้์อยแล้วิ
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 ภ�พิท่� 10 หน้าจัอแสดงปร์ะวัิติการ์ใช้งาน(ของช�างแอร์์,ของล้กค้า)

การ์นำาเสนอข้อม้ลจัากการ์ตอบแบบสอบถามปร์ะสิทธิภาพของของกลุ�มตัวิอย�าง 1) ผ้้เชี�ยวิชาญ 

จัำานวิน 5 คน ซ้ี�งปร์ะกอบด้วิยผ้้เชี�ยวิชาญด้านคอมพิวิเตอร์์ ด้านโมบายแอปพลิเคชัน ด้านร์ะบบการ์จััดการ์

ออนไลน์ และด้านธุร์กิจั 2) ผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน ข้อม้ลสามาร์ถสรุ์ปได้ดังตาร์างที� 1-8

ต�ร�งท่� 1 ผลการ์ปร์ะเมินด้านปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศสำาหรั์บ 

    ผ้้เชี�ยวิชาญ

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคำุณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1.ควิามเสถียร์ในการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.76 0.51 ดีมาก

2.การ์ปร์ะมวิลผลการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.75 0.54 ดีมาก

3.การ์ปร์ะมวิลผลการ์แสดงผลการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.69 0.76 ดีมาก

รวิม 4.73 0.11 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 1 ปร์ะเมินจัากผ้้เชี�ยวิชาญ 5 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.73 ( = 4.73) ดังนั�น แสดง

ให้เห็นถ้งด้านปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบอย้�ในร์ะดับดีมาก
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ต�ร�งท่� 2 ผลการ์ปร์ะเมินด้านควิามสามาร์ถของร์ะบบตร์งต�อควิามต้องการ์ของผ้้ใช้ของแอปพลิเคชันซี�อม 

    บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ สำาหรั์บผ้้เชี�ยวิชาญ

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคุำณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1. ควิามสามาร์ถของร์ะบบในการ์ด้งด้ดควิามสนใจัในการ์ใช้งาน 4.65 0.55 ดีมาก

2. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์เสนอข้อม้ล 4.78 0.49 ดีมาก

3. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.67 0.74 ดีมาก

รวิม 4.70 0.12 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 2 ปร์ะเมินจัากผ้้เชี�ยวิชาญ 5 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.70 ( = 4.70) ดังนั�น แสดง

ให้เห็นถ้งด้านควิามสามาร์ถของร์ะบบตร์งต�อควิามต้องการ์ของผ้้ใช้อย้�ในร์ะดับดีมาก

ต�ร�งท่� 3 ผลการ์ปร์ะเมินด้านควิามถ้กต้องในการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 

    สำาหรั์บผ้้เชี�ยวิชาญ

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคำุณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S�D� คำวิ�มหม�ย

1. ข้อม้ลมีควิามเหมาะสมที�จัะเผยแพร์� 4.75 0.50 ดีมาก

2. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์แสดงผลข้อม้ล 4.72 0.52 ดีมาก

3. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์แสดงผลตามเจัตนาผ้้ใช้ 4.78 0.50 ดีมาก

4. ควิามถ้กต้องของแอปพลิเคชันในการ์แสดงผลข้อม้ล 4.74 0.51 ดีมาก

รวิม 4.75 0.09 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 3 ปร์ะเมินจัากผ้้เชี�ยวิชาญ 5 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.75 ( = 4.75) ดังนั�น แสดง

ให้เห็นถ้งด้านควิามถ้กต้องในการ์ทำางานอย้�ในร์ะดับดีมาก

ต�ร�งท่� 4 ผลการ์ปร์ะเมินด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้ร์ะบบของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 

              สำาหรั์บผ้้เชี�ยวิชาญ

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคุำณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์เสนอข้อม้ล 4.75 0.51 ดีมาก

2. ควิามเหมาะสมในการ์จััดวิางข้อม้ล 4.85 0.49 ดีมาก

3. ควิามเหมาะสมในการ์ออกแบบหน้าจัอ 4.69 0.52 ดีมาก

4. ควิามชัดเจันและควิามเหมาะสมในการ์นำาเสนอข้อม้ล 4.77 0.53 ดีมาก

5. ภาพร์วิมของการ์ใช้งานแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.87 0.45 ดีมาก

รวิม 4.79 0.08 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 4  ปร์ะเมินจัากผ้้เชี�ยวิชาญ 5 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.79 ( = 4.79) ดังนั�น แสดง

ให้เห็นถ้งด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้ร์ะบบอย้�ในร์ะดับดีมาก
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ต�ร�งท่� 5 ผลการ์ปร์ะเมินด้านปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศสำาหรั์บ 

    ผ้้ใช้งานทั�วิไป

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคำุณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1. ควิามเสถียร์ในการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.69 0.50 ดีมาก

2. การ์ปร์ะมวิลผลการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.79 0.56 ดีมาก

3. การ์ปร์ะมวิลผลการ์แสดงผลการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.79 0.54 ดีมาก

รวิม 4.75 0.13 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 5 ปร์ะเมินจัากผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.75 ( = 4.75) ดัง

นั�น แสดงให้เห็นถ้งด้านปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบอย้�ในร์ะดับดีมาก

ต�ร�งท่� 6 ผลการ์ปร์ะเมินด้านควิามสามาร์ถของร์ะบบตร์งต�อควิามต้องการ์ของผ้้ใช้ของแอปพลิเคชันซี�อม 

    บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ สำาหรั์บผ้้ใช้งานทั�วิไป

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคำุณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1. ควิามสามาร์ถของร์ะบบในการ์ด้งด้ดควิามสนใจัในการ์ใช้งาน 4.69 0.51 ดีมาก

2. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์เสนอข้อม้ล 4.75 0.49 ดีมาก

3. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.74 0.54 ดีมาก

รวิม 4.73 0.13 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 6 ปร์ะเมินจัากผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.73 ( = 4.73) ดัง

นั�น แสดงให้เห็นถ้งด้านควิามสามาร์ถของร์ะบบตร์งต�อควิามต้องการ์ของผ้้ใช้อย้�ในร์ะดับดีมาก

ต�ร�งท่� 7 ผลการ์ปร์ะเมินด้านควิามถ้กต้องในการ์ทำางานของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 

              สำาหรั์บผ้้ใช้งานทั�วิไป

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคำุณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1. ข้อม้ลมีควิามเหมาะสมที�จัะเผยแพร์� 4.68 0.51 ดีมาก

2. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์แสดงผลข้อม้ล 4.72 0.54 ดีมาก

3. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์แสดงผลตามเจัตนาผ้้ใช้ 4.87 0.53 ดีมาก

4. ควิามถ้กต้องของแอปพลิเคชันในการ์แสดงผลข้อม้ล 4.89 0.50 ดีมาก

รวิม 4.79 0.10 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 7 ปร์ะเมินจัากผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.79 ( = 4.79) ดัง

นั�น แสดงให้เห็นถ้งด้านควิามถ้กต้องในการ์ทำางานอย้�ในร์ะดับดีมาก
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ต�ร�งท่� 8 ผลการ์ปร์ะเมินด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้ร์ะบบของแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ 

              สำาหรั์บผ้้ใช้งานทั�วิไป

ร�ยก�รประเมินำ
ระดับัคำุณภ�พิ

ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ� S.D. คำวิ�มหม�ย

1. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์เสนอข้อม้ล 4.75 0.55 ดีมาก

2. ควิามเหมาะสมในการ์จััดวิางข้อม้ล 4.87 0.51 ดีมาก

3. ควิามเหมาะสมในการ์ออกแบบหน้าจัอ 4.73 0.50 ดีมาก

4. ควิามชัดเจันและควิามเหมาะสมในการ์นำาเสนอข้อม้ล 4.69 0.50 ดีมาก

5. ภาพร์วิมของการ์ใช้งานแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งงเคร่์�องปรั์บอากาศ 4.86 0.49 ดีมาก

รวิม 4.78 0.09 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 8 ปร์ะเมินจัากผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน พบวิ�าค�าเฉิลี�ยเท�ากับ 4.78 ( = 4.78) ดัง

นั�น แสดงให้เห็นถ้งด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้ร์ะบบอย้�ในร์ะดับดีมาก

สรุปและอภิปร�ยผู้ล

จัากวัิตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััยเร่์�องแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ ผลการ์วิิจััยพบวิ�า

เป็นไปตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์วิิจััยนี� และการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�อง

ปรั์บอากาศของผ้้เชี�ยวิชาญจัำานวิน 5 คน (  = 4.74, S.D. = 0.09) และผ้้ใช้งานทั�วิไปจัำานวิน 20 คน  

( = 4.76, S.D. = 0.05) อย้�ในร์ะดับดีมาก ทั�งนี�อาจัเป็นเพร์าะวิ�าแอปพลิเคชันซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ

นี�สามาร์ถเป็นส่�อกลางร์ะหวิ�างล้กค้าและช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ โดยล้กค้าสามาร์ถค้นหาช�างบำารุ์ง

รั์กษาเคร่์�องปรั์บอากาศที�ต้องการ์ มีการ์แสดงตำาแหน�งที�ตั�งของล้กค้าและช�างผ�านทางแผนที� เพิ�มควิาม

สะดวิกร์วิดเร็์วิให้กับล้กค้า ช�างสามาร์ถปร์ะชาสัมพันธ์ร์ายละเอียดของร้์าน บันท้กปร์ะวัิติการ์ซี�อมบำารุ์ง

เคร่์�องปรั์บอากาศ เป็นการ์เพิ�มปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศได้เป็นอย�าง

ดี สอดคล้องกับ “ปร์ะภัสสร์ ศรี์เผด็จั และคณะ (2559) การ์พัฒินาร์ะบบการ์จัองคิวิบนสมาร์์ทโฟีน กร์ณี

ศ้กษาการ์จัองคิวิร้์านสัก” มีปร์ะสิทธิภาพและตอบสนองการ์ใช้งานของกลุ�มล้กค้าในป้จัจุับัน “อริ์ส ไทย

ปร์ะธาน และคณะ (2561) ร์ะบบแจ้ังเต่อนการ์จัองคิวิร้์านอาหาร์บนร์ะบบปฏิบัติการ์แอนดร์อยด์” ร์ะบบ

สามาร์ถทำางานได้อย�างถ้กต้อง แสดงเวิลาในการ์ร์อคิวิ และรั์บการ์แจ้ังเต่อนการ์ถ้งคิวิ อำานวิยควิามสะดวิก

ให้กับล้กค้าเป็นอย�างมาก “เน่�องวิงศ์ ทวินเจัริ์ญ และ วิร์ร์ณิศา หมวิดชนะ (2560) ร์ะบบสาร์สนเทศบนเว็ิบ

และแอนดร์อยด์สำาหรั์บคลินิกผ้้มีบุตร์ยาก” แจ้ังเต่อนวัินเวิลาพบแพทย์ของคลินิกได้เป็นอย�างดี “ยศวิร์ร์ธน์ 

ชาวิส้าน (2562) แอปพลิเคชันแนะนำาร้์านอาหาร์เจัในกรุ์งเทพมหานคร์บนร์ะบบปฏิบัติการ์แอนดร์อยด์” ผล

จัากการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัของผ้้ใช้แอปพลิเคชันแนะนำาร้์านอาหาร์เจัในกร์ุงเทพมหานคร์ บนร์ะบบ

ปฏิบัติการ์แอนดร์อยด์ มีทั�งหมด 3 ด้านสรุ์ปโดยร์วิมมีปร์ะสิทธิภาพในร์ะดับมาก “ศิวิพร์ เพชร์วิิลัย และ

นันทนา ศรี์พร์มทอง (2562) ร์ะบบการ์จัองคิวิและจััดการ์ร้์านทำาผมออนไลน์แฮร์์ท้สไตล์” สามาร์ถจััดการ์

คิวิล้กค้าที�ใช้บริ์การ์ในการ์จัองคิวิทำาผม สร้์างควิามสะดวิกในการ์ใช้บริ์การ์ของล้กค้าและเพ่�อลดข้อผิดพลาด

ของทางร้์านในการ์จัองคิวิของล้กค้าได้



401

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

แนวิทางในการ์พัฒินาดังนี�

1.เพิ�มควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันให้ล้กค้าสามาร์ถรี์วิิวิ และให้คะแนนในการ์ใช้บริ์การ์ช�างซี�อม

บำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศ เพ่�อปร์ะกอบในการ์ตัดสินใจัของล้กค้าในการ์ใช้บริ์การ์

2.เพิ�มควิามสามาร์ถการ์คำานวิณร์ะยะทางของที�ตั�งของล้กค้าและที�ตั�งของช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บ

อากาศ ให้แสดงได้ภายในแอปพลิเคชันโดยไม�ต้องอาศัยแอปพลิเคชันภายนอก อย�าง Google Map

3.เพิ�มควิามสามาร์ถในการ์กำาหนดตาร์างงานให้กับช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศได้อัตโนมัติ  

เม่�อตอบรั์บงานของล้กค้า

4.เพิ�มควิามสามาร์ถให้ช�างซี�อมบำารุ์งเคร่์�องปรั์บอากาศสามาร์ถกร์องปร์ะวิัติการ์ซี�อมบำารุ์งเคร่์�อง

ปรั์บกาศของล้กค้าแต�ละร์าย
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บัทคัำดย่อ 

การ์ร์ะบาดของโร์คโควิิด19 เป็นตัวิแปร์สำาคัญในการ์ทำาลายอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในทุกที�

อย�างที�ไม�เคยปร์ะสบมาก�อน จัังหวัิดภ้เก็ตเป็นสถานที�ท�องเที�ยวิของปร์ะเทศไทยที�มีช่�อเสียงร์ะดับโลก มีนัก

ท�องเที�ยวิเดินทางเข้าส้�จัังหวัิดภ้เก็ตในปี 2562 ถ้ง 18.4 ล้านคน ธุร์กิจัการ์ท�องเที�ยวิมีการ์ขยายตัวิอย�างต�อ

เน่�องเพ่�อร์องรั์บจัำานวินนักท�องเที�ยวิที�เพิ�มข้�นทุก ๆ ปี แต�ในปี 2563 เม่�อเกิดโร์ค โควิิด19 ร์ะบาดจัำานวิน 

นักท�องเที�ยวิที�เดินทางเข้าส้�จัังหวัิดภ้เก็ตคงเหล่อเพียง 5.4 ล้านคน ทำาให้ธุร์กิจัการ์ท�องเที�ยวิป่ดตัวิลงอย�าง

ต�อเน่�องคำาสำาคัญ เว็ิบสเคร์พพิง, คลังข้อม้ล, การ์นำาเสนอภาพข้อม้ล, โควิิด19, การ์ท�องเที�ยวิจัังหวัิดภ้เก็ต

จัำานวินการ์วิ�างงานขยายตัวิเพิ�มข้�นอย�างร์วิดเร็์วิ ส�งผลให้เศร์ษฐกิจัของจัังหวัิดภ้เก็ตได้รั์บผลกร์ะทบเป็น 

วิงกว้ิาง เน่�องด้วิยร์ายได้หลักของจัังหวัิดภ้เก็ตมาจัากการ์ท�องเที�ยวิ ซ้ี�งเม่�อพิจัาร์ณาถ้งป้ญหาที�เกิดข้�นนี�กลับ

พบวิ�า การ์ขยายตัวิทางธุร์กิจัการ์ท�องเที�ยวิของจัังหวัิดภ้เก็ตเกิดข้�นโดยไม�มีการ์ปร์ะเมินควิามเสี�ยงของผลก

ร์ะทบที�จัะเกิดข้�น แต�เป็นการ์ขยายตัวิที�อย้�ในทิศทางของการ์พัฒินาจัากจัำานวินนักท�องเที�ยวิที�เพิ�มข้�นเป็น

หลัก จัากการ์ศ้กษาป้ญหาดังกล�าวิพบวิ�าในการ์พัฒินาอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิของจัังหวัิดภ้เก็ตนั�นไม�มี

คลังข้อม้ลทางด้านการ์ท�องเที�ยวิสำาหรั์บให้หน�วิยงานภาครั์ฐ เอกชน นักธุร์กิจั และบุคคลทั�วิไปสามาร์ถที�จัะ

มีข้อม้ลสำาหร์ับการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจัได้วิ�าในป้จัจัุบันในแต�ละพ่�นที�ของจัังหวิัดภ้เก็ตนั�นมีจัำานวินที�พัก  

ร้์านอาหาร์ ร้์านสปา เป็นจัำานวินเท�าไร์ ควิร์จัะมีการ์ขยายตัวิเป็นจัำานวินเท�าใด ซ้ี�งธุร์กิจัเหล�านี�เป็นธุร์กิจั

หลักที�ได้รั์บผลกร์ะทบจัากโร์คร์ะบาด โควิิด19 จัากป้ญหาดังกล�าวินี�ผ้้วิิจััยจ้ังได้ทำาการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลทาง

ด้านที�พัก ร้์านอาหาร์  ร้์านสปาของจัังหวัิดภ้เก็ตทั�งหมด ร์วิมทั�งจัำานวินโร์งพยาบาลเน่�องด้วิยเป็นสิ�งจัำาเป็น

สำาหรั์บการ์ท�องเที�ยวิในยุคโควิิด19 โดยใช้ เว็ิบสเคร์พพิงในการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลที�มีการ์เผยแพร์�ออนไลน์  

มาทำาการ์จััดเก็บเป็นคลังข้อม้ลเพ่�อใช้เป็นแหล�งข้อม้ลสำาหรั์บการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเพ่�อเป็นข้อม้ลสำาหรั์บการ์

สนับสนุนการ์ตัดสินใจั

คำำ�สำ�คัำญ เว็ิบสเคร์พพิง, คลังข้อม้ล, การ์นำาเสนอภาพข้อม้ล, โควิิด19, การ์ท�องเที�ยวิจัังหวัิดภ้เก็ต
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Abstract

The COVID-19 outbreak is an unprecedented variable in destroying the tourism  

industry everywhere. Phuket is a world-famous tourist destination in Thailand with 18.4 million  

tourists visiting Phuket in 2019. Phuket’s tourism business continues to expand to accommodate  

the increasing number of tourists every year. However, in 2020, when the COVID-19  

epidemic, the number of tourists entering Phuket is only 5.4 million, so tourism businesses 

to close continuously. In addition, the number of unemployment grew rapidly due to the  

economy of Phuket to be affected widely. Moreover, the number of unemployment  

expanding rapidly, causing the economy of Phuket to be affected widely as Phuket’s main 

income comes from tourism. The tourism growth problem in Phuket is characterized by the  

increase in number of tourists without assessing the risk of impact. Furthermore, Phuket  

tourism development does not have tourism big data to support decision making, such as 

information on the number of accommodations, restaurants, and spas to know how many 

are currently available and should be expanded or not. Therefore, due to the outbreak of 

COVID-19, It has a huge impact on tourism business. Based on this problem, we have an 

idea to create a data warehouse which integrate of accommodation, restaurants, spas and 

hospitals by using Web Scraping to collect online data and used this data warehouse for 

analyzing the data for relevant user decisions.

บัทนำำ� 

อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิเป็นอุตสาหกร์ร์มที� ใหญ�เป็นอันดับต้นของปร์ะเทศไทย เป็น

อุตสาหกร์ร์มที� มีการ์เติบโตอย�างร์วิดเร็์วิและทำาร์ายได้ให้ กับปร์ะเทศที�กำา ลังพัฒินาและพัฒินา

แล้วิอย�างมหาศาล อย�างไร์ก็ตามจัากการ์ร์ะบาดของ โควิิด 19 ตั�งแต�ปลายปี 2562 เป็นต้นมา

ทำาให้อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิได้รั์บผลกร์ะทบอย�างหนัก สถานปร์ะกอบการ์ต�าง ๆ ทั�ง ที� พัก 

ร้์านอาหาร์ สปา การ์เดินทาง ได้รั์บผลกร์ะทบอย�างไม�เคยปร์ากฏมาก�อน จัังหวิัดภ้เก็ตเป็นเม่องที�สร้์าง

ร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิให้กับปร์ะเทศเป็นอันดับ 2 เม่�อเกิดการ์ร์ะบาดของโควิิด 19 ข้�น ทำาให้ได้รั์บ

ผลกร์ะทบอย�างหนักเน่�องจัากร์ายได้ของจัังหวัิดภ้เก็ตมาจัากการ์ท�องเที�ยวิเป็นหลัก (สำานักงานคลัง

จัังหวัิดภ้เก็ต, 2564) หลายหน�วิยงานทั�งภาคร์ัฐและเอกชนในจัังหวิัดภ้เก็ตได้มีการ์หาแนวิทางในการ์

แก้ป้ญหาการ์ท�องเที�ยวิของจัังหวัิดภ้เก็ตจัากผลกร์ะทบที�เกิดข้�นจัากการ์ร์ะบาดของโควิิด 19 ภ้เก็ต 

แซีนด์บ็อกซ์ีเป็นโคร์งการ์ที�ถ้กนำามาใช้ในการ์ส�งเสร์ิมการ์ท�องเที�ยวิโดยอนุญาตให้นักท�องเที�ยวิที�รั์บวัิคซีีน

คร์บโดสแล้วิสามาร์ถเข้าจัังหวัิดภ้เก็ตได้ โดยโคร์งการ์เริ์�มตั�งแต� 1 กร์กฎาคม 2564 (เทพบำารุ์ง, 2021)
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ร้ปท่� 1 จัำานวินนักท�องเที�ยวิจัังหวัิดภ้เก็ต 2552-2564 

ท่�ม�: สำานักงานคลังจัังหวัิดภ้เก็ต,2564 

ร้์ปที� 1 แสดงจัำานวินนักท�องเที�ยวิโดยปร์ะมาณที�เดินทางเข้าส้�จัังหวัิดภ้เก็ต ปี 2552-2564 ซ้ี�งพบวิ�า

ตั�งแต�ปี 2552 จัำานวินนักท�องเที�ยวิที�เดินทางเข้าส้�จัังหวัิดภ้เก็ตเพิ�มข้�นทุกปี แต�ปี 2563 จัำานวินนักท�องเที�ยวิ 

ลดลงถ้ง 13 ล้านคน เน่�องด้วิยการ์ร์ะบาดของ โควิิด19และเม่�อจัังหวัิดภ้เก็ตมีการ์นำาโคร์งการ์ภ้เก็ตแซีนด์บ็อกซ์ี

มาใช้ในการ์ส�งเสริ์มการ์ท�องเที�ยวิโดยโคร์งการ์เริ์�มตั�งแต� 1 กร์กฎาคม 2564 ทำาให้ทิศทางจัำานวินนักท�องเที�ยวิ

ปี 2564 เพิ�มข้�นจัากปี 2563 อย�างไร์ก็ตามการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิในยุคหลังการ์ร์ะบาดของโควิิด 19 ลักษณะ

ของการ์ท�องเที�ยวิจัะเปลี�ยนแปลงไปจัากร้์ปแบบเดิม ตัวิอย�างเช�นป้จัจััยที�มีผลต�อธุร์กิจัโร์งแร์มและการ์ท�อง

เที�ยวิในอนาคต ได้แก�  1) การ์เปลี�ยนแปลงทางด้านปร์ะชากร์และสังคม 2) การ์ปรั์บการ์ท�องเที�ยวิให้ตอบ

โจัทย์ร์ายบุคคล 3) การ์นำาเทคโนโลยีมาเปลี�ยนแปลงร้์ปแบบการ์ดำาเนินธุร์กิจั 4) โร์งแร์มจัะต้องเน้นเกี�ยวิกับ 

ควิามปลอดภัย สุขภาพและอนามัย (Puttachard Lunkam, 2564) ดังนั�นการ์ตัดสินใจัสำาหรั์บการ์บริ์หาร์

จััดการ์และการ์ลงทุนในอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในจัังหวัิดภ้เก็ตให้เกิดผลสัมฤทธิ�มากที�สุดและลดควิาม

เสี�ยงที�จัะเกิดข้�นกับนักลงทุนนั�น ข้อม้ลสำาหรั์บการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจัเป็นสิ�งที�มีควิามสำาคัญเป็นอย�างยิ�ง 

แต�อย�างไร์ก็ตามข้อม้ลที�มีการ์เผยแพร์�ในป้จัจุับันนั�น จัะอย้�ในลักษณะข้อม้ลที�แต�ละหน�วิยงานต�างก็นำา

เสนอข้อม้ลของตัวิเอง ไม�มีการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลที�เกี�ยวิข้องทางด้านการ์ท�องเที�ยวิพ่�นฐาน เช�น ข้อม้ลโร์งแร์ม

ที�มีในแต�ละพ่�นที� ข้อม้ลร้์านอาหาร์ ข้อม้ลสปา ข้อม้ลโร์งพยาบาล ซ้ี�งเป็นข้อม้ลที�จัำาเป็นสำาหรั์บนักลงทุน

ในการ์ที�จัะตัดสินใจัลงทุนทางด้านอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในจัังหวัิดภ้เก็ตอย้�เลย จัากป้ญหาดังกล�าวินี�

ผ้้วิิจััยจ้ังมีแนวิคิดในการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลพ่�นฐานเหล�านี� โดยใช้วิิธีการ์ เว็ิบสเคร์พพิง (Broucke & Baesens, 

2018) (Persson, 2019) ทำาการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลออนไลน์ที�เกี�ยวิข้องมาไว้ิเป็นคลังข้อม้ลเพ่�อที�จัะสามาร์ถนำา

ข้อม้ลที�ร์วิบร์วิมได้นั�นมาวิิเคร์าะห์เป็นข้อม้ลสำาหรั์บการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจัต�อไป 

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย/ สมมติฐ�นำก�รวิิจััย 

ทำาการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ล ที�พัก  ร้์านอาหาร์ ร้์านสปา โร์งพยาบาล ทั�งหมดในจัังหวัิดภ้เก็ตด้วิยวิิธีการ์  

เว็ิบสเคร์พพิงและนำาข้อม้ลที�ได้มาสร้์างคลังข้อม้ลสำาหรั์บใช้วิิเคร์าะห์เพ่�อเป็นข้อม้ลสำาหรั์บสนับสนุนการ์

ตัดสินใจัให้กับผ้้ที�เกี�ยวิข้องทางด้านการ์ท�องเที�ยวิทั�งภาครั์ฐ และเอกชน
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

จัังหวัิดภ้เก็ตเป็นศ้นย์กลางการ์ท�องเที�ยวิทางทะเลที�มีช่�อเสียงร์ะดับโลก มีจัำานวินนักท�องเที�ยวิ 

ที�เดินทางมาท�องเที�ยวิ และมรี์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิส้งสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต ้เน่�องด้วิยมีแหล�งท�องเที�ยวิ

และกิจักร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิมากมายหลายปร์ะเภท มีชายหาดที�สวิยงาม กิจักร์ร์มบันเทิง นันทนาการ์และกีฬา

ทางนำ�า อย�างไร์ก็ตามหลังการ์ร์ะบาดของโร์คโควิิด 19 จัังหวัิดภ้เก็ตมีป้จัจััยเสี�ยงหลายด้านได้แก� การ์กลับมา 

ร์ะบาดใหม�ของโร์ค โควิิด19 ป้ญหาควิามขัดแย้งทางการ์เม่อง วิิกฤติจัากภัยธร์ร์มชาติ ป้ญหาควิามปลอดภัย

ในทรั์พย์สินของนักท�องเที�ยวิ ป้ญหาหนี�ครั์วิเร่์อน และป้ญหาการ์จ้ัางงาน เป็นต้น (สำานักงานคลังจัังหวัิด

ภ้เก็ต, 2564) จัังหวัิดภ้เก็ตได้ถ้กออกแบบให้เป็นเม่องอัจัฉิริ์ยะ (Smart City) นำาร์�องของปร์ะเทศไทยมี

การ์พัฒินาเทคโนโลยีต�าง ๆ มาร์องรั์บการ์เติบโต เพ่�อให้การ์ทำางานมีควิามคล�องตัวิการ์บริ์หาร์จััดการ์เม่อง

ได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ อย�างไร์ก็ตามการ์เป็นเม่องอัจัฉิริ์ยะได้นั�นจัะต้องเข้าใจัป้ญหาและควิามต้องการ์

ของคนในพ่�นที� นักลงทุน นักท�องเที�ยวิ และบุคคลอ่�นที�เกี�ยวิข้อง เพ่�อการ์ให้ได้มาซ้ี�งร์ะบบที�เหมาะสมกับ

คุณสมบัติของเม่องที�จัะทำาให้ทุก ๆคนที�อย้�อาศัย หร่์อ ลงทุนมีคุณภาพชีวิิตที�ดีข้�นและเศร์ษฐกิจัเติบโตอย�าง

ยั�งย่น

การ์สร้์างคลังข้อม้ลการ์ท�องเที�ยวิเป็นสิ�งจัำาเป็นต�อการ์เป็นแหล�งข้อม้ลสำาหรั์บใช้ใน การ์ตัดสินใจั

ป้จัจุับันข้อม้ลในเวิิลด์ไวิด์เว็ิบ (World Wide Web) ถ่อเป็นแหล�งข้อม้ลขนาดใหญ�ที�สามาร์ถนำามาใช้ในงาน

ต�าง ๆ ได้อย�างมากมาย อย�างไร์ก็ตามข้อม้ลที�นำาเสนอบนเว็ิบไซีต์นั�นเป็นเอกสาร์ เอชทีเอ็มแอล (Hypertext 

Markup Language: HTML) มีลักษณะของข้อม้ลแบบไม�มีโคร์งสร้์างทำาให้ยากต�อการ์นำามาใช้งานเว็ิบสเค

ร์พพิงเป็นทางเล่อกที�ดีที�สุดทางเล่อกหน้�งในการ์จััดการ์กับการ์ด้งข้อม้ลในเว็ิบเพจัหร่์อเว็ิบไซีต์ที�มีลักษณะ

ข้อม้ลที�ไม�มีโคร์งสร้์างให้เป็นข้อม้ลแบบมีโคร์งสร้์าง เน่�องด้วิย เว็ิบสเคร์พพิงเป็นเคร่์�องม่อที�มีปร์ะสิทธิภาพ

ที�ใช้ในการ์ด้งข้อม้ลจัากหน้าเว็ิบเพจัหร่์อหน้าเว็ิบไซีต์ได้อย�างอัตโนมัติทำาให้ได้มาซ้ี�งข้อม้ลที�ต้องการ์โดยไม�

ต้องนั�งคัดลอกข้อม้ล เว็ิบสเคร์พพิง สามาร์ถใช้ได้กับหลายภาษาโปร์แกร์มมิ�ง เช�น Python, R, JavaScript, 

Java, Go และ PHP เป็นต้น (Persson, 2019) การ์ใช้ เว็ิบสเคร์พพิง ในการ์ด้งข้อม้ลที�ไม�มีโคร์งสร้์างจัาก

หน้าเว็ิบไซีต์หร่์อเว็ิบเพจัมาทำาการ์แปลงให้เป็นข้อม้ลมีโคร์งสร้์างเพ่�อนำามาใช้งานนั�นถ่อได้วิ�าเป็นกร์ะบวิน

การ์ที�สำาคัญในการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลขนาดใหญ�ที�สามาร์ถนำามาใช้ให้เกิดปร์ะโยชน์ได้อย�างมหาศาล เช�น การ์นำา

ข้อม้ลที�ได้นั�นมาทำา การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล (Data Analysis)  การ์นำาเสนอภาพข้อม้ล (Data Visualization)  

ชุดข้อม้ล (Data Set) สำาหรั์บใช้ในการ์ทดสอบการ์เรี์ยนร้้์ของเคร่์�อง (Machine Learning Model) เป็นต้น 

มีงานวิิจััยที�นำาเว็ิบสเคร์พพิง มาใช้เป็นเคร่์�องม่อในการ์ด้งข้อม้ลออนไลน์มาใช้งาน เช�น (Hillen, 2019) นำา

เสนอการ์ใช้ เว็ิบสเคร์พพิง สำาหรั์บการ์ด้งข้อม้ลออนไลน์ของร์าคาอาหาร์มาใช้สำาหรั์บงานวิิจััยร์าคาอาหาร์ 

(Raj, Kumar, & Rawat, 2020) นำาเสนอการ์ใช้ เว็ิบสเคร์พพิง ในการ์ด้งข้อม้ล โควิิด19 มาทำาการ์วิิเคร์าะห์

ข้อม้ล
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คลังข้อม้ลสำาหรั์บจััดเก็บข้อม้ลขนาดใหญ�ทางด้านการ์ท�องเที�ยวิเพ่�อนำามาใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล

เพ่�อสนับสนุนการ์ตัดสินใจัได้มีการ์นำาเสนองานวิิจััยอย�างมากมาย เช�น (Li, Xu, Tang, Wang, & Li, 2018) นำา

เสนอให้เห็นวิ�าข้อม้ลขนาดใหญ�มีควิามสำาคัญกับอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิอย�างไร์ (Abdulaziz, Moawad, 

& Abu-Alam, 2015) นำาเสนอการ์สร้์างคลังข้อม้ลสำาหรั์บอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิที�นำาไปส้�การ์วิิเคร์าะห์

ข้อม้ลสำาหรั์บการ์ตัดสินใจั ขณะที� (Belias, Malik, Rossidis, & Mantas, 2021) นำาเสนอให้เห็นวิ�าข้อม้ล

ขนาดใหญ�

ที�จััดเก็บในคลังข้อม้ลนั�นกำาลังเป็นที�สนใจัของนักวิิจััยในป้จัจุับันเป็นอย�างมากเน่�องด้วิยเป็นแหล�งข้อม้ล

สำาหรั์บการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจั และ (Zhang, Guo, & Su, 2021)  แสดงให้เห็นวิ�าข้อม้ลขนาดใหญ�ที�จััด

เก็บไว้ิในคลังข้อม้ลนั�นเป็นสิ�งสำาคัญอย�างยิ�งต�อการ์วิางแผนการ์พัฒินาการ์ท�องเที�ยวิ

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

Extract, Transform, Load
(ETL) Data Warehouse Business 

Intelligence

WWW WWW

WWW

Data Sources (Websites)

Web Scraping Software or Script

ร้ปท่� 2 ขั�นตอนการ์ดำาเนินการ์วิิจััย

ร้์ปที� 2 แสดงขั�นตอนการ์ดำาเนินการ์วิิจััยปร์ะกอบด้วิย 3 ขั�นตอน 1) การ์ใช้ เว็ิบสเคร์พพิง ร์วิบร์วิม

ข้อม้ลออนไลน์ของข้อม้ลที�พักทุกร์ะดับ (ศ้นย์ดาวิถ้งร์ะดับห้าดาวิ) ที�เข้าส้�โคร์งการ์ SHA+ ของโคร์งการ์ภ้

เก็ตแซีนด์บ็อกซ์ีและไม�เข้าโคร์งการ์ภ้เก็ตแซีนด์บ็อกซ์ี ข้อม้ลร้์านอาหาร์ทั�งหมดในจัังหวัิดภ้เก็ตของโคร์งการ์

ภ้เก็ตแซีนด์บ็อกซ์ีทั�งปร์ะเภท SHA และ SHA+ ข้อม้ลร้์านสปาทั�งหมดในจัังหวัิดภ้เก็ตของโคร์งการ์ภ้เก็ตแซีน

ด์บ็อกซ์ีทั�งปร์ะเภท SHA และ SHA+ และ ข้อม้ลโร์งพยาบาลทั�งหมดทั�งปร์ะเภทสังกัดกร์ะทร์วิงสาธาร์ณสุข 

องค์การ์บริ์หาร์ส�วินจัังหวัิด และเอกชน 2) นำาข้อม้ลที�ร์วิบร์วิมได้มานั�นมาผ�านกร์ะบวินการ์ อีทีแอล (Extract  

Transform Load) เพ่�อนำาเข้าส้�คลังข้อม้ลในขั�นตอนที� 3 ต�อไป และ ขั�นตอนสุดท้ายสำาหรั์บงานวิิจััยนี�

นำาเสนอให้เห็นถ้งการ์นำาข้อม้ลที�ร์วิบร์วิมได้จัากคลังข้อม้ลมาทำาการ์วิิเคร์าะห์และนำาเสนอเพ่�อเป็นข้อม้ล

สำาหรั์บสนับสนุนการ์ตัดสินใจัต�อไป ร้์ปที� 3 แสดงบางขั�นตอนการ์ใช้ เว็ิบสเคร์พพิง ร์วิบร์วิมข้อม้ลร้์านอาหาร์

ในจัังหวัิดภ้เก็ตที�มีการ์เผยแพร์�ออนไลน์

แสดงแหล�งข้อม้ล (URLหน้าแร์กที�เก็บร์ายละเอียด)
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คำาสั�งในการ์หาร์ายละเอียดของร้์านอาหาร์ทั�งหมด

 คำาสั�งในการ์หาข้อม้ลที�ต้องการ์

ตัวิอย�างร้์านอาหาร์ที�เป็นปร์ะเภท SHA ซ้ี�งเก็บ SHA ID ไว้ิ

 แสดง URL ของสัญลักษณ์ SHA และ SHA+ ที�เก็บไว้ิใน div class=”col-sm-6” บนหน้าเว็ิบไซีต์

คำาสั�งในการ์เก็บช่�อร้์านทั�งหมดไว้ิใน Name_list

คำาสั�งที�ใช้ในการ์เก็บช่�อร้์านทั�งหมดไว้ิใน Name_list
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ผลลัพธ์ของร้์านอาหาร์ที�ได้จัากการ์เขียนคำาสั�งการ์เก็บช่�อร้์านทั�งหมดไว้ิใน Name_list

ร้ปท่� 3 แสดงคำาสั�งในการ์ทำา เว็ิบสเคร์พพิง ของข้อม้ลร้์านอาหาร์

ร้ปท่� 4 แบบจัำาลองข้อม้ล (Data Model)

แบบจัำาลองข้อม้ลในร้์ปที� 4 แสดงให้เห็นโคร์งสร้์างของข้อม้ล อันปร์ะกอบด้วิย ข้อม้ลร้์านอาหาร์ ข้อ

ม้ลร้์านสปา ข้อม้ลโร์งพยาบาลของแต�ละปร์ะเภทการ์สังกัด ข้อม้ลที�พัก โดยแสดงของแต�ละตำาบล 

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

ผลที�ได้จัากการ์นำาข้อม้ลในคลังข้อม้ลมาวิิเคร์าะห์สำาหรั์บเป็นข้อม้ลในการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจั

ของผ้้ใช้ข้อม้ล แสดงตัวิอย�างดังร้์ปที�5 ถ้ง ร้์ปที� 7
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ร้ปท่� 5 การ์นำาเสนอภาพข้อม้ลที�ได้จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล  ที�พัก ร้์านอาหาร์ ร้์านสปา และ โร์งพยาบาล

ร้์ปที� 5 แสดงตัวิอย�างการ์นำาเสนอการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลจัากข้อม้ลที�ได้จัากการ์ทำา เว็ิบสเคร์พพิง ข้อม้ล

ออนไลน์ ที�พัก  ร้์านอาหาร์ สปา และ โร์งพยาบาลในจัังหวัิดภ้เก็ตทั�งหมดที�มีการ์เผยแพร์�ออนไลน์ โดยกร์าฟี

วิงกลมแสดงให้เห็นถ้งจัำานวินทั�งหมดของ ที�พัก  ร้์านอาหาร์ สปา และ โร์งพยาบาล ขณะที�กร์าฟีแท�งแสดง

ให้เห็นข้อม้ลทั�งสี�ปร์ะเภทในแต�ละอำาเภอของจัังหวัิดภ้เก็ต สำาหรั์บตาร์างข้อม้ลแสดงข้อม้ลร์ายละเอียดของ

แต�ละปร์ะเภท สำาหรั์บการ์นำาเสนอข้อม้ลที�วิิเคร์าะห์นี�ได้กำาหนดให้ อำาเภอ และ ตำาบล เป็นตัวิกร์องข้อม้ลที�ผ้้

ใช้งานสามาร์ถที�จัะทำาการ์กร์องข้อม้ลตามที�ต้องการ์ได้

ร้ปท่� 6 การ์นำาเสนอภาพข้อม้ล ที�ได้จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล  

ที�พัก ร้์านอาหาร์ ร้์านสปา และ โร์งพยาบาล (เฉิพาะอำาเภอเม่อง)
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ร้ปท่� 7 การ์นำาเสนอภาพข้อม้ลที�ได้จัากการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล 

ที�พัก ร้์านอาหาร์ ร้์านสปา และ โร์งพยาบาล (เฉิพาะอำาเภอเม่องและตำาบลฉิลอง)

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล 

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลออนไลน์ที�มีการ์เผยแพร์�ข้อม้ล ที�พัก ร้์านอาหาร์ สปา 

และโร์งพยาบาลในจัังหวัิดภ้เก็ตโดยใช้กร์ะบวินการ์ เว็ิบสเคร์พพิง ในการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลมาจััดเก็บในคลัง

ข้อม้ลเพ่�อใช้เป็นแหล�งข้อม้ลในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเพ่�อสนับสนุนการ์ตัดสินใจัให้กับทุก ๆ หน�วิยงานทั�งภาค

รั์ฐ เอกชนที�เกี�ยวิข้องทางด้านการ์ท�องเที�ยวิ เน่�องด้วิยอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิในจัังหวัิดภ้เก็ตได้รั์บผลก

ร์ะทบเป็นอย�างมากหลังจัากการ์ร์ะบาดของ โควิิด 19 ตั�งแต�ต้นปี 2563 จันถ้งป้จัจุับัน หลายธุร์กิจัต้องป่ด

ตัวิลงเน่�องด้วิยการ์ลงทุนทำาธุร์กิจัในยุคก�อนการ์ร์ะบาดของโควิิด19เป็นการ์ทำาธุร์กิจัแบบเร์�งรี์บ เร์�งลงทุน 

เพ่�อตอบสนองการ์เติบโตของจัำานวินนักท�องเที�ยวิที�เข้ามาท�องเที�ยวิในจัังหวัิดภ้เก็ต จัากข้อม้ลจัำานวินนักท�อง

เที�ยวิที�เดินทางเข้าส้�จัังหวัิดภ้เก็ตในภาพที� 1 จัะพบวิ�านักลงทุนที�ต้องการ์จัะลงทุนในจัังหวิัดภ้เก็ตไม�วิ�าจัะ

เป็นการ์ลงทุนทางด้านโร์งแร์ม ร้์านอาหาร์ สปา หร่์อ อ่�น ๆ ต�างก็มีควิามมั�นใจัวิ�าทิศทางของกำาไร์มีมากกวิ�า

ขาดทุนแน�นอน เน่�องด้วิยจัำานวินนักท�องเที�ยวิที�เดินทางเข้ามายังจัังหวัิดภ้เก็ตนั�นเติบโตข้�นทุกปี โดยเฉิพาะ

นักท�องเที�ยวิจัากปร์ะเทศจีัน ทำาให้นักลงทุนต�างลงทุนไปกับการ์สร้์างโร์งแร์ม ร้์านอาหาร์ สปา โร์งพยาบาล 

เพ่�อร์องรั์บจัำานวินนักท�องเที�ยวิ แต�สิ�งที�ไม�มีใคร์คาดคิดก็ปร์ากฏข้�นเม่�อปลายเด่อนธันวิาคม 2562 เกิดโร์ค

โควิิด19ร์ะบาดที�ปร์ะเทศจีัน ปร์ะเทศจีันป่ดปร์ะเทศเพ่�อป้องกันและการ์ควิบคุมโร์คร์ะบาด นักท�องเที�ยวิจีัน

เก่อบ 100 เปอร์์เซ็ีนต์หายไปจัากการ์ท�องเที�ยวิของจัังหวัิดภ้เก็ตทันที หลายธุร์กิจัที�ลงทุนเพ่�อร์องรั์บนักท�อง

เที�ยวิจัากจีันต้องป่ดตัวิลง ทั�งจัำานวินโร์งแร์ม ร้์านอาหาร์ สปา ที�มีการ์ลงทุนไปอย�างมากมาย  ยิ�งไปกวิ�านั�นต้น

ปี 2563 เกิดการ์ร์ะบาดของ โควิิด19ในปร์ะเทศไทย จัังหวัิดภ้เก็ตเป็นจัังหวัิดที�สองร์องจัากกรุ์งเทพมหานคร์

ที�พบผ้้ติดเช่�อและมีจัำานวินเพิ�มข้�นอย�างร์วิดเร็์วิ (Pornphol & Chittayasothorn, 2020) มาตร์การ์ป่ดเม่อง

ของจัังหวัิดภ้เก็ตเพ่�อควิบคุมการ์ร์ะบาดเกิดข้�นทันที ทำาให้อุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิทั�งหมดของจัังหวัิด

ภ้เก็ตป่ดตัวิลง และต�อมากลางปี 2563 ปร์ะเทศไทยสามาร์ถควิบคุมการ์ร์ะบาดของโร์คได้ แต�อย�างไร์

ก็ตามก็ยังไม�ให้นักท�องเที�ยวิต�างชาติเข้ามาท�องเที�ยวิในปร์ะเทศไทยจ้ังมีเพียงนักท�องเที�ยวิภายในปร์ะเทศ
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ที�เดินทางมาท�องเที�ยวิในจัังหวัิดภ้เก็ตได้ทำาให้นักท�องเที�ยวิที�เดินทางเข้าส้�จัังหวัิดภ้เก็ตลดลงจัากปี 2562 

ถ้ง 13 ล้านคน จัากป้ญหาดังที�กล�าวิมานั�นแสดงให้เห็นวิ�าข้อม้ลทางด้านการ์ท�องเที�ยวิมีควิามสำาคัญมาก

ในการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจัให้กับทั�งหน�วิยงานภาคร์ัฐและเอกชนในการ์วิางแผนและอนุมัติการ์ลงทุนทาง

ด้าน โร์งแร์ม  ร้์านอาหาร์ สปา และโร์งพยาบาล วิ�าพ่�นที�ตำาบล อำาเภอใดของจัังหวัิดภ้เก็ตมีข้อม้ลเหล�านี�

เป็นอย�างไร์ เหมาะที�จัะลงทุนหร่์อพัฒินาหร่์อไม� เพ่�อไม�ให้เกิดป้ญหาดังที�พบเจัอมา และนอกจัากนั�นหน�วิย

งานภาคร์ัฐก็สามาร์ถใช้ข้อม้ลเหล�านี�ในการ์พัฒินาเม่องทั�งด้านสิ�งแวิดล้อมและอนามัยให้ถ้กสุขลักษณะหลัง

จัากการ์ร์ะบาดของโร์คซ้ี�งร้์ปแบบของการ์ท�องเที�ยวิเปลี�ยนแปลงไปแล้วิ ผลที�ได้ในการ์ทำาวิิจััยนี�ทำาให้ได้มา

ซ้ี�งข้อม้ลกลางของที�พัก ร้์านอาหาร์ สปา และโร์งพยาบาลของจัังหวัิดภ้เก็ตมาจััดเก็บในคลังข้อม้ลเพ่�อใช้ใน

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสำาหร์ับให้ผ้้ใช้งานที�ต้องการ์ข้อม้ลสามาร์ถเข้าถ้งได้วิ�าในแต�ละพ่�นที�ของจัังหวิัดภ้เก็ตนั�น

มีควิามหนาแน�นของโร์งแร์ม ร้์านอาหาร์ สปา และโร์งพยาบาลเป็นจัำานวินเท�าใด สำาหรั์บเป็นข้อม้ลเบ่�อง

ต้นในการ์ตัดสินใจัลงทุนและการ์บริ์หาร์การ์จััดการ์อุตสาหกร์ร์มทางด้านการ์ท�องเที�ยวิของจัังหวัิดภ้เก็ตให้

เป็นการ์ท�องเที�ยวิที�ยั�งย่นที�สามาร์ถลดควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนได้

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ 

การ์ตัดสินใจัที�ถ้กต้องและลดควิามเสี�ยงได้ค่อการ์ตัดสินใจัที�อย้�บนพ่�นฐานของข้อม้ลที�ถ้กต้อง ข้อม้ล

เปรี์ยบได้ดั�งอาวุิธ โดยเฉิพาะในยุคป้จัจุับันที�เทคโนโลยีมีควิามก้าวิหน้าเป็นอย�างมาก ทำาให้สามาร์ถร์วิบร์วิม

ข้อม้ลที�กร์ะจััดกร์ะจัายมาจััดเก็บเป็นคลังข้อม้ลที�ใช้เป็นแหล�งข้อม้ลสำาหรั์บการ์ตัดสินใจัได้ เว็ิบสเคร์พพิง 

เป็นเทคนิคหน้�งที�ได้รั์บควิามนิยมเป็นอย�างมากในการ์เข้าถ้งข้อม้ลจัำานวินมหาศาลจัากเว็ิบไซีต์ต�าง ๆ ได้

อย�างร์วิดเร็์วิ และนำาข้อม้ลที�ได้นั�นมาเป็นแหล�งข้อม้ลสำาหรั์บใช้เป็นข้อม้ลในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสำาหรั์บ

การ์ตัดสินใจัต�อไป สำาหรั์บงานวิิจััยนี�ได้กำาหนดข้อม้ล 4 ด้าน ได้แก� ข้อม้ลที�พัก ข้อม้ลร้์านอาหาร์ ข้อม้ล

ร้์านสปา และข้อม้ลโร์งพยาบาลในจัังหวัิดภ้เก็ตทั�งหมดที�มีการ์เผยแพร์�ออนไลน์มาจััดเก็บในคลังข้อม้ลเพ่�อ

การ์วิิเคร์าะห์สำาหรั์บการ์สนับสนุนการ์ตัดสินใจัให้กับผ้้ใช้งาน แต�อย�างไร์ก็ตามก็ยังมีข้อม้ลอ่�น ๆ ที�จัำาเป็น

ในอุตสาหกร์ร์มการ์ท�องเที�ยวิ เช�น ข้อม้ลการ์เดินทาง ข้อม้ลการ์รั์กษาควิามปลอดภัย ข้อม้ลงบปร์ะมาณ 

ข้อม้ลหน�วิยงานร์าชการ์อ่�น ๆที�เกี�ยวิข้อง เป็นต้น จ้ังจัะทำาให้เป็นคลังข้อม้ลที�จัะเป็นแหล�งข้อม้ลสำาหรั์บการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลที�สนับสนุนการ์ตัดสินใจัได้มากยิ�งข้�น
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บัทคัำดย่อ 

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) ออกแบบและการ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้

สดแบบออแกนิกคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคร์ินทร์์ 2) ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพการ์

ใช้งานของโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิก กลุ�มตัวิอย�างปร์ะกอบไปด้วิย 2 กลุ�มค่อ  

ผ้้เชี�ยวิชาญจัำานวิน 3 คน และผ้้บริ์โภคผักผลไม้สดแบบออร์์แกนิกในเขตพ่�นที�อำาเภอเม่อง จัังหวัิดนร์าธิวิาส 

จัำานวิน 35 คน  ค�าที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลค่อ ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า 1) การ์ออกแบบและการ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สด 

แบบออแกนิก พัฒินากร์ะบวินการ์ SDLC ภาษาที�ใช้ในการ์พัฒินาร์ะบบค่อ PHP และ JavaScript 

2) ปร์ะสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันสำาหร์ับผ้้เชี�ยวิชาญร์ายด้านพบวิ�า ด้านควิามต้องการ์ของผ้้ใช้

แอปพลิเคชันอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.72, S.D. = 0.29), ด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชันงานของแอปพลิเคชัน

อย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.72, S.D. = 0.29), ด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้งานร์ะบบอย้�ในร์ะดับดี (  = 4.72, 

S.D. = 0.29) ด้านการ์รั์กษาควิามปลอดภัยของข้อม้ลในร์ะบบ อย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.50, S.D. = 0.58) 

3) ผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้งานแอปพลิเคชัน สำาหรั์บผ้้บริ์โภคพบวิ�า ด้านการ์ตร์งควิามต้องการ์

ของผ้้ใช้แอปพลิเคชันอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.51, S.D. =0.59), ด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชันการ์ทำางานอย้�

ในร์ะดับดีมาก (  = 4.50, S.D. =0.50) และด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้งานแอปพลิเคชันอย้�ในร์ะดับดีมาก 

(  = 4.53, S.D. =0.50) 

คำำ�สำ�คัำญ : โมบายแอปพลิเคชัน, ซ่ี�อขายผักผลไม้, ผักผลไม้สดแบบออแกนิก

Abstract

This research aims to 1) design and develop mobile application for selling and 

buying fresh organic fruits and vegetables for faculty of agriculture, Princess of Naradhiwas 

University; 2) evaluate efficiency of the application. The samples of this study consist of 

2 groups: 3 expertises, and 35 of fresh organic fruits and vegetables’ consumers in Maung  

district, Narathiwat province. The study employed analysis of percentage, mean and  

standard deviation to analyze the data.
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The results showed that 1) the design and development of mobile application 

for selling and buying fresh organic fruits and vegetables accordance to the SDLC system  

development process, the languages used in the system development are PHP and  

JavaScript; 2) the result of the application efficiency evaluation for expertises in each aspect 

indicated that an aspect of the need of using application for user is good (  =  4.72, S.D. = 

0.29), an aspect of the application’s functions are well operated is very good (  = 4.72, S.D. 

= 0.29), an aspect of the ease of use in the system is good (  = 4.72, S.D. = 0.29), an aspect of 

data security in the system is very good (  = 4.50, S.D. = 0.58) respectively; 3) the evaluation  

result of satisfaction of using the application for consumers found that an aspect of an aspect 

of the need of using application for user is very good (  = 4.51, S.D. =0.59), an aspect of the  

application’s functions are well operated is very good (  =  4.50, S.D. =0.50), and an aspect 

of the ease of use in the system is very good (  = 4.53, S.D. =0.50) accordingly. 

Keywords: Mobile Application, Trading fruits and vegetables, Fresh organic fruits and

บัทนำำ� 

ป้จัจุับันปร์ะเทศไทยให้ควิามสำาคัญของการ์พัฒินา ภายใต้ “ปร์ะเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายหน้�ง

ที�เป็นการ์วิางร์ากฐานการ์พัฒินาปร์ะเทศในร์ะยะยาวิ เป็นจุัดเริ์�มต้นในการ์ขับเคล่�อนไปส้�การ์เป็นปร์ะเทศ

ที�มั�งคั�ง มั�นคง และยั�งย่น เพ่�อต้องการ์ปรั์บเปลี�ยนโคร์งสร้์างเศร์ษฐกิจัไปส้� “Value–Based Economy” 

หร่์อ “เศร์ษฐกิจัที�ขับเคล่�อนด้วิยนวัิตกร์ร์ม” โดยมีฐานคิดหลัก ค่อ เปลี�ยนจัากการ์ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์ิ” 

ไปส้�สินค้าเชิง “นวัิตกร์ร์ม” เปลี�ยนจัากการ์ขับเคล่�อนปร์ะเทศด้วิยภาคอุตสาหกร์ร์มไปส้�การ์ขับเคล่�อน

ด้วิยเทคโนโลยี ควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์และนวัิตกร์ร์ม เปลี�ยนจัากการ์เน้นภาคการ์ผลิตสินค้าไปส้�การ์เน้นภาค

บริ์การ์มากข้�น (สำานักงานสภาพัฒินาการ์เศร์ษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ, 2559) การ์ทำาการ์เกษตร์ในป้จัจุับัน 

นอกจัากเกษตร์กร์ผ้้ผลิตต้องมีควิามร้้์ ทักษะ และควิามเชี�ยวิชาญในด้านการ์ผลิตแล้วิ ด้านการ์ตลาดก็ยัง

เป็นเร่์�องสำาคัญที�เกษตร์กร์ควิร์จัะต้องเรี์ยนร้้์และเข้าใจัเช�นกัน การ์ขายผลผลิตทางการ์เกษตร์ ยังเป็นป้ญหา

เน่�องจัากเกษตร์กร์ส�วินใหญ�ไม�เชี�ยวิชาญในเร่์�องการ์จััดจัำาหน�าย ดังนั�น การ์ตลาดยังคงเป็นป้จัจััยที�สำาคัญ

ที�เกษตร์กร์จัะต้องได้รั์บการ์พัฒินาทั�งควิามร้้์และปร์ะสบการ์ณ์จัริ์ง พร้์อมทั�งกร์ะตุ้นให้เกษตร์กร์เกิดควิาม

ตร์ะหนักและสนใจั การ์ส�งเสริ์มการ์จััดจัำาหน�ายผลผลิตทางการ์เกษตร์ ให้มีปริ์มาณมากข้�น ซ้ี�งจัะต้องเน้น

กร์ะบวินการ์ผลิต กร์ะบวินการ์จัำาหน�าย เน่�องจัากป้จัจุับันมีป้ญหาที�เกิดข้�นในพ่�นที�ค่อ กร์ะบวินการ์จัำาหน�าย 

ยังเป็นอย้�ในร์ะบบเดิม (สัมฤทธิ�  หมวิดไธสง, 2562) 

จัังหวัิดนร์าธิวิาสจ้ังมีแนวิทางที�ต้องการ์พัฒินาเศร์ษฐกิจัให้เข้าส้�ยุคไทยแลน 4.0 โดยนำาเทคโนโลยี

เข้ามาเกี�ยวิข้องเพ่�อสร้์างตลาดดิจิัทัล และขยายโอกาสช�องทางการ์ตลาดของสินค้าและบริ์การ์จัังหวัิด

นร์าธิวิาส เพ่�อร์องรั์บการ์เข้าส้�เศร์ษฐกิจัดิจิัทัล เพิ�มศักยภาพให้แก�ผ้้ปร์ะกอบการ์ของจัังหวัิดนร์าธิวิาสที�

มีควิามพร้์อมจัะนำาสินค้าเข้าส้�ตลาดออนไลน์ (แผนพัฒินาจัังหวัิดนร์าธิวิาส, 2561) คณะเกษตร์ศาสตร์์ 

มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ มีแนวิทางในการ์เสริ์มนักศ้กษาให้ร้้์จัักการ์หาร์ายได้ร์ะหวิ�างเรี์ยน ซ้ี�ง
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เป็นคณะที�ส�งเสริ์มหลักส้ตร์ เร่์�องของผลผลิตทางการ์เกษตร์ และมีการ์ส�งเสริ์มให้นักศ้กษาร้้์จัักเรี์ยนร้้์ใน

เร่์�องของการ์ทำาช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย ซ้ี�งคณะเกษตร์ศาสตร์์ มีผลผลิตทางการ์เกษตร์และมีควิามต้องการ์

ที�จัะจัำาหน�ายผลผลิตผักผลไม้สดในแต�ละวัิน ซ้ี�งจัะมีป้ญหาเร่์�องของการ์เก็บรั์กษาผักผลไม้ในการ์จััดส�ง การ์

ตลาดสินค้าเกษตร์เริ์�มต้นจัากแหล�งผลิต (Farm) ด้วิยการ์วิางแผนการ์ผลิตให้ตร์งตามลักษณะควิามต้องการ์

ของผ้้บริ์โภคและควิามต้องการ์ของตลาดต้องการ์ของผ้้บริ์โภคเพ่�อให้เกิดควิามพ้งพอใจัหร่์อตอบสนอง

อร์ร์ถปร์ะโยชน์ใน 4 ด้าน ค่อ 1. ร้์ปแบบ (Form Utility) 2. สถานที� (Place Utility) 3. เวิลา (Time Utility) 

3. เวิลา (Time Utility) และ 4. การ์เป็นเจ้ัาของ (Possession Utility)

ดังนั�น ผ้้วิิจััยจ้ังเห็นควิามสำาคัญในการ์ส�งเสร์ิมการ์ใช้เทคโนโลยีโมบายล์แอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผล

ไม้สดออนไลน์ คณะเกษตร์ศาสตร์์มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ เพ่�อส�งเสริ์มศักยภาพให้แก�ผ้้ปร์ะกอบ

การ์และนักศ้กษาเรี์ยนร้้์ในด้านการ์ทำาช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย และมีควิามพร้์อมที�จัะนำาผลผลิตทางการ์

เกษตร์เข้าส้�ตลาดออนไลน์ เพิ�มควิามสะดวิกและมีปร์ะสิทธิภาพทันสมัยมากยิ�งข้�น สามาร์ถส�งเสริ์มด้านการ์

ขายสินค้าทางการ์เกษตร์ให้ดีข้�น งานวิิจััยนี�จ้ังเป็นการ์ออกแบบและพัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผล

ไม้สดแบบออแกนิกคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคร์ินทร์์และ เพ่�อปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพ

ในการ์ใช้งานของโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัย

นร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

ก�รตล�ดดิจิัทัล เป็นการ์ส่�อสาร์ผ�านเน่�อหา (Content) และการ์ส�งมอบการ์บริ์การ์ที�สามาร์ถ

ส่�อสาร์กันได้สองทางโดยทันที โดยใช้ร้์ปแบบทางเทคโนโลยีดิจิัทัลที�แตกต�างกัน เช�น อินเทอร์์เน็ต เว็ิบไซีต์ 

ม่อถ่อ ทีวีิดิจิัทัล IPTV และอุปกร์ณ์ดิจิัทัลอ่�น ๆ ซ้ี�งในป้จัจุับันมีผ้้ใช้จัำานวินมหาศาล ทำาให้หน�วิยงานทั�งภาค

รั์ฐและเอกชนต�างปรั์บตัวินำาเอาเทคโนโลยีใหม� เข้ามาใช้เพ่�อให้การ์ดำาเนินงานได้ดียิ�งข้�น ดังนั�นนักการ์ตลาด

จ้ังต้องปรั์บตัวิให้เข้าถ้งการ์เปลี�ยนแปลงดังกล�าวิและเปลี�ยนมุมมองจัากจุัดศ้นย์กลางในธุร์กิจัค่อผ้้ขายมา

ส้�แนวิคิดที�มุ�งเน้นให้ควิามสำาคัญกับผ้้บริ์โภค ที�นอกจัากจัะเป็นผ้้ซ่ี�อและยังเป็นผ้้ที�มีควิามน�าเช่�อถ่อในการ์

ให้ข้อม้ลเกี�ยวิกับผลิตภัณฑ์ิที�ใช้ หร่์อควิามร้้์ส้กที�มีต�อกิจัการ์ผ�านการ์แบ�งป้นข�าวิสาร์ (Share) ซ้ี�งทำาให้

ผ้้บริ์โภคกลายเป็นผ้้มีอิทธิพลทางส่�อ (Influence) ที�มีควิามน�าเช่�อถ่อกวิ�าการ์โฆ่ษณา ดังนั�นนักการ์ตลาด

จ้ังสนใจัในการ์นำาเทคโนโลยีมาบ้ร์ณาการ์ร์�วิมกับแนวิคิดการ์ตลาดมาส้� การ์ตลาดเชิงดิจิัทัล (Digital Mar-

keting) ที�เป็นการ์นำาอินเทอร์์เน็ตและเทคโนโลยีทางดิจิัทัลมาใช้เป็นปร์ะโยชน์มาร์�วิมกันกับการ์ส่�อสาร์ทาง

ตลาดแบบดั�งเดิม ทำาให้กิจัการ์สามาร์ถปร์ะสบควิามสำาเร็์จัได้ (อริ์รั์ตน์ ช้เกียร์ติ, 2560)

ก�รออกแบับัและพัิฒินำ�แอปพิลิเคำชัุนำ การ์ออกแบบแอปพลิเคชันและเว็ิบไซีต์ ค่อการ์ออกแบบ

เพ่�อตอบโจัทย์การ์ใช้งานของผ้้ใช้ให้มากที�สุด ส�วินปร์ะกอบสำาคัญในการ์ออกแบบ UI ที�ดี ต้องปร์ะกอบไป

ด้วิย Visibility, Development และ Acceptance. Visibility ค่อ มีควิามชัดเจันที�จัะบ�งบอกถ้งเอกลักษณ์

เฉิพาะตัวิของแอปพลิเคชัน โดยคำาน้งการ์ใช้งาน และมี Concept ที�ชัดเจัน Development ต้องคำาน้งถ้ง 

ควิามสามาร์ถในการ์ปรั์บแต�งและข้อจัำากัดของ platform เช�น การ์ร์องรั์บ การ์สร้์างต้นแบบที�ร์วิดเร็์วิ, มี

คลังข้อม้ล และมีชุดเคร่์�องม่อที�ร์องรั์บ เพ่�อที�จัะสามาร์ถต�อยอดและพัฒินาต�อไปได้ Acceptance หมายถ้ง 

ยอมรั์บในข้อตกลงสิทธิบัตร์ และนโยบายองค์กร์ ไม�ขัดกับข้อบังคับ (Apple Store, Google Play) (ชินวัิจัน์ 

งามวิร์ร์ณากร์, 2562)
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ขั�นำตอนำก�รพัิฒินำ�ระบับั

วิร์ปภา อารี์ร์าษฎร์ (2559) กล�าวิไว้ิวิ�า วิงจัร์การ์พัฒินาร์ะบบ หร่์อมักเรี์ยกสั�นๆ วิ�า SDLC ดังแสดงไว้ิ

ในภาพที� 2.1 เป็นวิงจัร์ที�แสดงถ้งกิจักร์ร์มต�าง ๆ ที�เป็นลำาดับขั�นตอนในการ์พัฒินาร์ะบบ ซ้ี�ง SDLC ปร์ะกอบ

ด้วิยกิจักร์ร์ม 7 ร์ะยะด้วิยกัน ดังนี�

ระยะท่� 1 ก�รกำ�หนำดปัญห�

การ์กำาหนด จััดตั�งคณะกร์ร์มการ์เพ่�อทำาหน้าที�ในการ์พิจัาร์ณาโคร์งการ์ จััดกลุ�ม จััดลำาดับควิามสำาคัญ

และเล่อกโคร์งการ์ที�เหมาะสม สรุ์ปขั�นตอนของร์ะยะการ์กำาหนดป้ญหา 1. รั์บร้้์สภาพของป้ญหาที�เกิดข้�น  

2. ค้นหาต้นเหตุของป้ญหา ร์วิบร์วิมป้ญหาของร์ะบบงานเดิม 3. ศ้กษาควิามเป็นไปได้ของโคร์งการ์พัฒินา

ร์ะบบ 4. จััดเตรี์ยมทีมงาน และกำาหนดเวิลาในการ์ทำาโคร์งการ์ 5. ลงม่อดำาเนินการ์

ระยะท่� 2 ก�รวิิเคำร�ะห์

การ์วิิเคร์าะห์ จัะต้องร์วิบร์วิมข้อม้ลควิามต้องการ์ต�าง ๆ ซ้ี�งการ์ส่บค้นควิามต้องการ์ของผ้้ใช้ เม่�อ

ได้นำาควิามต้องการ์มาผ�านการ์วิิเคร์าะห์เพ่�อสรุ์ปเป็นข้อกำาหนดที�ชัดเจันแล้วิ ขั�นตอนต�อไปของนักวิิเคร์าะห์

ร์ะบบก็ค่อ การ์นำาข้อกำาหนดเหล�านั�นไปพัฒินาเป็นควิามต้องการ์ของร์ะบบใหม�ด้วิยการ์พัฒินาเป็นแบบ

จัำาลองข้�นมา ซ้ี�งได้แก� แบบจัำาลองกร์ะบวินการ์ (Data Flow Diagram) และแบบจัำาลองข้อม้ล (Data Mod-

el) เป็นต้น

สรุ์ปขั�นตอนของร์ะยะการ์วิิเคร์าะห์ 1. วิิเคร์าะห์ร์ะบบงานป้จัจัุบัน 2. ร์วิบร์วิมควิามต้องการ์ และ

กำาหนดควิามต้องการ์ของร์ะบบใหม� 3. วิิเคร์าะห์ควิามต้องการ์เพ่�อสรุ์ปเป็นข้อกำาหนด 4. สร้์าง

แผนภาพ DFD และแผนภาพ E-R

ระยะท่� 3 ก�รออกแบับั

เป็นแบบจัำาลองเชิงตร์ร์กะมาพัฒินาเป็นแบบจัำาลองเชิงกายภาพ โดยแบบจัำาลองเชิงตร์ร์กะที�ได้จัาก

ขั�นตอนการ์วิิเคร์าะห์ มุ�งเน้นวิ�ามีอะไร์ที�ต้องทำาในร์ะบบในขณะที�แบบจัำาลองเชิงกายภาพจัะนำาแบบจัำาลอง

เชิงตร์ร์กะมาพัฒินา ต�อด้วิยการ์มุ�งเน้นวิ�าร์ะบบดำาเนินการ์อย�างไร์เพ่�อให้เกิดผลตามต้องการ์ งานออกแบบ

ร์ะบบปร์ะกอบด้วิยงานออกแบบสถาป้ตยกร์ร์มร์ะบบที�เกี�ยวิข้องกับฮาร์์ดแวิร์์ ซีอฟีต์แวิร์์  และร์ะบบ เคร่์อ

ข�าย   การ์ออกแบบร์ายงาน  การ์ออกแบบหน้าจัออินพุตข้อม้ล  การ์ออกแบบผังงานร์ะบบ การ์ออกแบบ

ฐานข้อม้ล และการ์ออกแบบโปร์แกร์ม เป็นต้น

ระยะท่� 4 ก�รพัิฒินำ�

เป็นร์ะยะที�เกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาโปร์แกร์ม โดยทีมงานโปร์แกร์มเมอร์์จัะต้องพัฒินาโปร์แกร์มตาม

ที�นักวิิเคร์าะห์ร์ะบบได้ออกแบบไว้ิ การ์เขียนชุดคำาสั�งเพ่�อสร้์างเป็นร์ะบบงานทางคอมพิวิเตอร์์ข้�นมา โดย

โปร์แกร์มเมอร์์สามาร์ถนำาเคร่์�องม่อเข้ามาช�วิยในการ์พัฒินาโปร์แกร์มได้เพ่�อช�วิยให้ร์ะบบงานพัฒินาได้เร็์วิ

ข้�นและมีคุณภาพ โดยสรุ์ปขั�นตอนของร์ะยะการ์พัฒินา 1. พัฒินาโปร์แกร์ม 2. เล่อกภาษาโปร์แกร์มที�เหมาะสม  

3. สามาร์ถนำาเคร่์�องม่อมาช�วิยพัฒินาโปร์แกร์มได้ 4. สร้์างเอกสาร์ปร์ะกอบโปร์แกร์ม
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ระยะท่� 5 ก�รทดสอบั

ขั�นตอนการ์การ์เขียนโปร์แกร์ม (Coding) เพ่�อพัฒินาร์ะบบจัากแบบบนกร์ะดาษให้เป็นร์ะบบตาม

คุณลักษณะที�กำาหนดไว้ิ จัากนั�นทำาการ์ทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพ่�อตร์วิจัสอบควิามถ้กต้อง โดย

สรุ์ปขั�นตอนของร์ะยะการ์ทดสอบ 1. ทดสอบไวิยากร์ณ์ภาษาคอมพิวิเตอร์์ 2. ทดสอบควิามถ้กต้องของ

ผลลัพธ์ที�ได้ 3. ทดสอบวิ�าร์ะบบที�พัฒินาตร์งตามควิามต้องการ์ของผ้้ใช้หร่์อไม�

ระยะท่� 6 ก�รนำำ�ระบับัไปใชุ�

เม่�อดำาเนินการ์ทดสอบร์ะบบจันมั�นใจัวิ�าร์ะบบที�ได้รั์บการ์ทดสอบนั�นพร้์อมที�จัะนำาไปติดตั�งเพ่�อ

ใช้งานบนสถานการ์ณ์จัริ์ง ขั�นตอนการ์นำาร์ะบบไปใช้งานอาจัเกิดป้ญหา จัากการ์ที�ร์ะบบที�พัฒินาใหม�ไม�

สามาร์ถนำาไปใช้งานแทนร์ะบบงานเดิมได้ทันที 1. ศ้กษาสภาพแวิดล้อมของพ่�นที�ก�อนที�จัะนำาร์ะบบไปติดตั�ง 

2. ติดตั�งร์ะบบให้เป็นไปตามสถาป้ตยกร์ร์มที�ออกแบบไว้ิ 3. จััดทำาค้�ม่อร์ะบบ 4. ฝึ่กอบร์มผ้้ใช้ 5. ดำาเนินการ์

ใช้ร์ะบบงานใหม� 6. ปร์ะเมินผลการ์ใช้งานของร์ะบบใหม�

ระยะท่� 7 ก�รบัำ�รุงรักษ�

หลังจัากร์ะบบงานที�พัฒินาข้�นใหม�ได้ถ้กนำาไปใช้งานเป็นที�เรี์ยบร้์อยแล้วิ ขั�นตอนการ์บำารุ์งรั์กษาจ้ัง

เกิดข้�น ทั�งนี�ข้อบกพร์�องในด้านการ์ทำางานของโปร์แกร์มอาจัเพิ�งค้นพบได้ ซ้ี�งจัะต้องดำาเนินการ์แก้ไขให้ถ้ก

ต้องร์วิมถ้งกร์ณีที�ข้อม้ลที�จััดเก็บมีปริ์มาณที�มากข้�นต้องวิางแผนการ์ร์องรั์บเหตุการ์ณ์นี�ด้วิย นอกจัากนี�งาน

บำารุ์งรั์กษายังเกี�ยวิข้องกับการ์เขียนโปร์แกร์มเพิ�มเติมกร์ณีที�ผ้้ใช้มีควิามต้องการ์เพิ�มข้�น โดยสรุ์ปขั�นตอน

ร์ะยะการ์บำารุ์งรั์กษา 1. กร์ณีเกิดข้อผิดพลาดข้�นจัากร์ะบบ ให้ดำาเนินการ์แก้ไขให้ถ้กต้อง 2. อาจัจัำาเป็น

ต้องเขียนโปร์แกร์มเพิ�มเติม กร์ณีที�ผ้้ใช้มีควิามต้องการ์เพิ�มเติม 3. วิางแผนร์องรั์บเหตุการ์ณ์ที�อาจัเกิดข้�นใน

อนาคต 4. บำารุ์งรั์กษาร์ะบบงาน และอุปกร์ณ์

การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบ

สิริ์สุมาลย์ ชนะมา (อ้างถ้งใน จัำารั์ส กลิ�นหน้,2552, หน้า 66) ได้อธิบายควิามหมายของการ์

ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบเอาไว้ิวิ�า เป็นการ์ปร์ะเมินผลจัากการ์ใช้งานของร์ะบบที�ออกแบบมาเพ่�อที�

จัะนำาร์ะบบไปปร์ับปรุ์งแก้ไขเพิ�มเติมก�อนที�จัะนำาไปใช้งานจัริ์งในคร์าวิต�อไป หากจัะเปร์ียบเทียบในวิงจัร์

การ์พัฒินาร์ะบบแล้วิ ก็จัะอย้�ในขั�นตอนที� 6 ซ้ี�งก็ค่อการ์ปรั์บเปลี�ยนนั�นเอง โดยส�วินมาก การ์ปร์ะเมิน

ปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบมักจัะจััดทำาในร้์ปแบบสอบถาม อาจัจัะเป็นกร์ะดาษ หร่์อไม�ก็ทำาเป็นเว็ิบ โดยจัะ

แสดงออกมาเป็นร์ะดับควิามคิดเห็น ซ้ี�งจัะแบ�งออกเป็นดังต�อไปนี�5 ค่อดีที�สุด, 4 ค่อดี, 3 ค่อปานกลาง, 2 ค่อ

พอใช้และ 1 ค่อ ควิร์ปรั์บปรุ์ง แล้วิก็นำาค�าที�ได้ไปคำานวิณเพ่�อหาค�าเฉิลี�ยในแต�ละข้อ จัริ์ง ๆ แล้วิ การ์ปร์ะเมิน

ปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบ ก็ค่อการ์วัิดควิามพ้งพอใจัของผ้้ใช้ที�มีต�อร์ะบบนั�นเอง แต�สิ�งที�แตกต�างจัากการ์วัิด

ควิามพ้งพอใจัของผ้้ใช้ที�มีต�อร์ะบบค่อ การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบนั�นจัะมีการ์แบ�งการ์ปร์ะเมินออก

เป็น 4 อย�างหลักๆ ซ้ี�งจัะมีดังต�อไปนี� 1.การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบด้านควิามต้องการ์ของร์ะบบ 

(Functional RequirementTest) ค่อการ์ปร์ะเมินผลด้านควิามถ้กต้องและปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบวิ�าตร์ง

กับควิามต้องการ์ของผ้้ใช้หร่์อไม� การ์ปร์ะเมินในลักษณะนี� ผ้้ปร์ะเมินจัะสร้์างแบบสอบถามตามร์ายการ์ที�

ตกลงกับผ้้ใช้เอาไว้ิในเบ่�องต้น 2. การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบด้านฟ้ีงก์ชั�น (Functional Test) ค่อ

การ์ปร์ะเมิน
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ปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบวิ�า แต�ละร์ะบบนั�นจัะทำางานได้ตามกร์ะบวินการ์ของร์ะบบได้มากน้อยเพียง

ใด 3. การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบด้านการ์ใช้งาน (Usability Test) เป็นการ์ปร์ะเมินวิ�าร์ะบบนี�ง�าย

ต�อการ์ใช้งานหร่์อไม� ด้ไม�ร์กห้ร์กตาหร่์อไม� สามาร์ถส่�อควิามหมายให้ผ้้ใช้เข้าใจัได้อย�างถ้กต้องตั�งแต�การ์ใช้

งานครั์�งแร์กหร่์อครั์�งต�อๆไปได้หร่์อไม� 4. การ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของร์ะบบด้านควิามปลอดภัย (Security 

Test) เป็นการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพในด้านควิามปลอดภัยของร์ะบบวิ�ามีมากน้อยเพียงใด เช�น การ์กำาหนด

ร์หัสผ้้ใช้ การ์กำาหนดสิทธิของผ้้ใช้ในแต�ละร์ะดับ หร่์อการ์เข้าร์หัสของข้อม้ล โดยส�วินใหญ�แล้วิ ร์ะบบควิาม

ปลอดภัยที�ดีนั�นมักจัะมีการ์กำาหนดให้ซัีบซ้ีอน ทำาให้ปร์ะสิทธิภาพด้านควิามปลอดภัยที�ผ้้เชี�ยวิชาญปร์ะเมิน

ออกมาค�อนข้างส้ง

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

คณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ มีควิามต้องการ์ที�จัะพัฒินาช�องทางการ์จััด

จัำาหน�าย เพ่�อส�งเสร์ิมศักยภาพให้แก�ผ้้ปร์ะกอบการ์และนักศ้กษาให้มีการ์เรี์ยนร้้์ในด้านการ์ทำาช�องทางการ์

จััดจัำาหน�าย และมีควิามพร้์อมที�จัะนำาสินค้าเข้าส้�ตลาดออนไลน์ ตามกร์ะบวินการ์พัฒินาร์ะบบ SDLC ดังนี�

ระยะท่� 1 ก�รกำ�หนำดปัญห�: ผ้้วิิจััยลงพ่�นที�ศ้กษาข้อม้ลเกี�ยวิกับผักออแกนิก คณะเกษตร์ศาสตร์์ 

มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ พบวิ�า มีป้ญหาในด้านการ์จััดจัำาหน�าย เม่�อมีควิามต้องการ์สินค้าเป็น

จัำานวินมากทำาให้เกิดป้ญหาควิามล�าช้าในการ์จััดการ์สินค้าและฟีาร์์มคณะเกษตร์มหาว่ิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าช

นคริ์นทร์์ไม�เป็นที�ร้้์จััดในวิงกว้ิางเน่�องจัากขาดการ์ปร์ะชาสัมพันธ์ที�ทั�วิถ้งและต�อเน่�อง

ระยะท่� 2 ก�รวิิเคำร�ะห์: เม่�อผ�านขั�นตอนการ์การ์กำาหนดแล้วิ ขั�นตอนต�อไปก็จัะต้องนำาเอาสิ�งที�ได้

จัากขั�นตอนแร์กมาทำาการ์วิิเคร์าะห์ป้ญหาที�เกิดข้�น โดยผ้้วิิจััยได้ทำาการ์กำาหนดโมด้ลแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผัก

ผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์เป็น3โมด้ลค่อ หน้าสมัคร์สมาชิก หน้าจััดการ์สินค้า หน้าชำาร์ะเงิน 

ระยะท่� 3 ก�รออกแบับั: จัะเป็นการ์นำาเอาสิ�งที�ได้จัากการ์วิิเคร์าะห์มาออกแบบร์ะบบฐานข้อม้ล

และออกแบบหน้าจัอปฏิสัมพันธ์กันผ้้ใช้การ์ออกแบบDFDและER Diagram 

ระยะท่� 4 ก�รพัิฒินำ�: การ์สร้์างร์ะบบงานจัริ์ง ขั�นตอนนี�จัะเป็นขั�นตอนที�นำาเอาสิ�งที�ได้จัากการ์

ออกแบบร์ะบบมาทำาการ์ สร้์างตัวิร์ะบบงานข้�นมาใช้งานจัริ์งโดยภาษา PHP และ JavaScript บนเฟีร์มเวิิร์์ก 

React Native

ระยะท่� 5 ก�รทดสอบั: เม่�อโปร์แกร์มได้พัฒินาข้�นมาแล้วิ ยังไม�สามาร์ถนำาร์ะบบไปใช้งานได้ทันที

จัำาเป็นต้องผ�านการ์ทดสอบจัากผ้้เชียวิชาญด้านโมบายล์แอปพลิเคชันก�อนจัะไปทดสอบกับผ้้บริ์โภคจัริ์ง 

สามาร์ถใช้ได้กับร์ะบบปฏิบัติการ์ Android

ระยะท่� 6 ก�รนำำ�ระบับัไปใชุ�: นำาแอปพลิเคชันที�ผ�านการ์ทดสอบแล้วิไปใช้กับผ้้บริ์โภค 

ระยะท่� 7 ก�รบัำ�รุงรักษ�: หลังจัากร์ะบบงานที�พัฒินาข้�นใหม�ได้ถ้กนำาไปใช้งานเป็นที�เรี์ยบร้์อยแล้วิ

มีการ์ตร์วิจัสอบหลังจัากการ์นำาไปใช้จัริ์งแล้วิ2สัปดาห์และดำาเนินการ์แก้ไขป้ญหาที�เกิดข้�น 
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ผู้ลก�รวิิจััย 

1.การ์ออกแบบและพัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์  

คณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์

การ์ออกแบบโมบายล์แอปพลิเคชัน ออกแบบโดยใช้หลัการ์ออกแบบโมบายล์แอปพลิเคชันด้วิยหลัก

การ์ UX/UI ปร์ะกอบไปด้วิย การ์ออกแบบหน้าจัอ การ์ออกแบบการ์ปฎิสัมพันธ์ร์ะหวิ�างผ้้ใช้ การ์ออกแบบ

เน่�อหา 

การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ 

มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ โดยใช้ซีอฟีต์แวิร์์สำาหรั์บการ์พัฒินาโมบาย แอปพลิเคชัน react native 

โดยแยกเน่�อหาออกเป็นส�วินต�างๆ ดังนี�

ร้์ปที� 1 เมน้สมัคร์สมาชิก ร้์ปที� 2 เมน้หลัก

ร้์ปที� 3 เมน้ “ร์ายการ์สั�งซ่ี�อ” ร้์ปที� 4 เมน้“หน้าร์ถเข็นและชำาร์ะเงิน”
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ร้์ปที� 1 เมน้สมัคร์ส มาชิก ผ้้บริ์โภคจัะต้องสมัคร์สมาชิกเพ่�อเข้าส้�ร์ะบบ โดยสามาร์ถสมัคร์ด้วิยอีเมล 

ร้์ปที� 2 เมน้หลัก เม่�อสมัคร์สมาชิกเรี์ยบร้์อยแล้วิจัะแสดงหน้าหลักสำาหรั์บเล่อกซ่ี�อสินค้าผักและผลไม้ออแก

นิกของคณะเกษตร์ศาสตร์์ ร้์ปที� 3 เมน้ “ร์ายการ์สั�งซ่ี�อ” เม่�อเร์าสั�งซ่ี�อเรี์ยบร้์อยแล้วิจัะเข้าในเมน้นี�ใช้สำาหรั์บ

แสดงการ์สั�งซ่ี�อ และร้์ปที� 4 เมน้“หน้าร์ถเข็นและชำาร์ะเงิน” เมน้นี�ใช้สำาหรั์บแสดงหน้าร์ถเข็นเพ่�อเล่อกที�อย้�

ในการ์จััดส�ง ช�องทางการ์ชำาร์ะเงิน หากเสร็์จัแล้วิจัะแสดงหน้าชำาร์ะเงิน

2. ผู้ลก�รประเมินำประสิทธิิภ�พิโมบั�ยแอปพิลิเคำชัุนำซ่ื้�อข�ยผัู้กผู้ลไม�สดแบับัออแกนำิกออนำไลน์ำ

คำณะเกษตรศ�สตร์ มห�วิิทย�ลัยนำร�ธิิวิ�สร�ชุนำคำรินำทร์

กลุ่มผู้้�เชุ่�ยวิชุ�ญ

ต�ร�งท่� 1 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผล

ไม้ 

    สดแบบออแกนิกออนไลน์ ด้านควิามต้องการ์ของผ้้ใช้แอปพลิเคชัน

ผู้ลก�รประเมินำประสิทธิิภ�พิด��นำคำวิ�มต�องก�รของผู้้�ใชุ�แอปพิลิเคำชัุนำ S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์เล่อกซ่ี�อผักและผลไม้ออนไลน์ 5.00 0.00 ดีมาก

2. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์จััดการ์ในส�วินการ์แสดงผลลัพธ์ 5.00 0.00 ดีมาก

3. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์เล่อกการ์จััดส�งและที�อย้� 5.00 0.00 ดีมาก

4. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์พรี์ออเดอร์์ผักผลไม้ 4.33 0.58 ดี

5. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในส�วินการ์แสดงข้อม้ลเกี�ยวิกับผักและผลไม้ 4.33 0.58 ดี

6. ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันส�วินการ์เพิ�มและแก้ไขข้อม้ล 4.67 0.58 ดีมาก

ค่ำ�เฉล่�ยโดยรวิม 4.72 0.29 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 1 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพงานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อ

ขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผลการ์

ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพด้านควิามต้องการ์ของผ้้ใช้แอปพลิเคชันในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 

4.72, S.D. = 0.29) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ได้แก� ควิามสามาร์ถของ

แอปพลิเคชันในการ์เล่อกซ่ี�อผักและผลไม้ออนไลน์ (  = 5.00, S.D. = 0.00 ) ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชัน

ในการ์จััดการ์ในส�วินการ์แสดงผลลัพธ์ (  = 5.00, S.D. = 0.00 ) ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์

เล่อกการ์จััดส�งและที�อย้� (  = 5.00, S.D. = 0.00 ) ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันส�วินการ์เพิ�มและแก้ไข

ข้อม้ล (  = 4.67, S.D. = 0.58 ) ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในการ์พรี์ออเดอร์์ผักผลไม้ (  = 4.33, 

S.D. = 0.58 ) ควิามสามาร์ถของแอปพลิเคชันในส�วินการ์แสดงข้อม้ลข�าวิสาร์เกี�ยวิกับผักและผลไม้ (  = 

4.33, S.D. = 0.58 ) ตามลำาดับ
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ต�ร�งท่� 2 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพ ด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชัน 

             งานของแอปพลิเคชัน

ผู้ลก�รประเมินำประสิทธิิภ�พิด��นำก�รทำ�ง�นำต�มฟังก์ชัุนำง�นำของแอปพิลิเคำชัุนำ S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. ควิามถ้กต้องของผลลัพธ์ที�ได้จัากการ์ปร์ะมวิลผลในแอปพลิเคชัน 4.67 0.58 ดีมาก

2. ควิามร์วิดเร็์วิในการ์ปร์ะมวิลผลของแอปพลิเคชัน 4.67 0.58 ดีมาก

3. ควิามน�าเช่�อถ่อของแอปพลิเคชั 4.33 0.58 ดี

4. การ์ป้องกันข้อผิดผลาดที�อาจัจัะเกิดข้�น 4.33 0.58 ดี

ค่ำ�เฉล่�ยโดยรวิม 4.72 0.29 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 2 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพงานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อ

ขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผลการ์

ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชันงานของแอปพลิเคชันในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก  

(  = 4.72, S.D. = 0.29) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ได้แก� ควิามถ้กต้อง

ของผลลัพธ์ที�ได้จัากการ์ปร์ะมวิลผลในแอปพลิเคชัน (  = 4.67, S.D. = 0.58 ) ควิามร์วิดเร็์วิในการ์ปร์ะมวิล

ผลของแอปพลิเคชัน(  = 4.67, S.D. = 0.58 ) ควิามน�าเช่�อถ่อของแอปพลิเคชัน (  = 4.33, S.D. = 0.58 ) 

การ์ป้องกันข้อผิดผลาดที�อาจัจัะเกิดข้�น (  = 4.33, S.D. = 0.58 ) ตามลำาดับ

ต�ร�งท่� 3 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพร์ะบบ ด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้

งาน 

    ร์ะบบ

ผู้ลก�รประเมินำประสิทธิิภ�พิด��นำคำวิ�มง่�ยต่อก�รใชุ�ง�นำระบับั S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. ควิามง�ายต�อการ์ใช้งานแอปพลิเคชัน 4.00 0.00 ดี

2. ควิามเหมาะสมในการ์เล่อกใช้ขนาดตัวิอักษร์บนจัอภาพ 4.00 0.00 ดี

3. ควิามเหมาะสมในการ์ใช้สีของตัวิอักษร์ 4.00 0.00 ดี

4. ควิามเหมาะสมในการ์วิางตำาแหน�งของส�วินปร์ะกอบบนจัอภาพ 4.33 0.58 ดี

5. คำาศัพท์ที�ให้ผ้้ใช้สามาร์ถปฏิบัติตามได้ง�าย 4.33 0.58 ดี

ค่ำ�เฉล่�ยฺโดยรวิม 4.72 0.29 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 3 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพงานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผัก

ผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผลการ์ปร์ะเมิน

ปร์ะสิทธิภาพด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้งานร์ะบบในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดี (  = 4.72, S.D. = 0.29)  

เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดี ได้แก� ควิามง�ายต�อการ์ใช้งานแอปพลิเคชัน (  = 

4.00, S.D. = 0.00 ) ควิามเหมาะสมในการ์เล่อกใช้ขนาดตัวิอักษร์บนจัอภาพ (  =4.00, S.D. = 0.00 ) ควิาม

เหมาะสมในการ์ใช้สีของตัวิอักษร์ (  = 4.00, S.D. = 0.00 ) ควิามเหมาะสมในการ์วิางตำาแหน�งของส�วินปร์ะกอบ

บนจัอภาพ (  = 4.33, S.D. = 0.58 ) คำาศัพท์ที�ให้ผ้้ใช้สามาร์ถปฏิบัติตามได้ง�าย (  = 4.33, S.D. = 0.58 )  

ตามลำาดับ 
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ต�ร�งท่� 4 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพร์ะบบงานวิิจััย ด้านการ์รั์กษา 

              ควิามปลอดภัยของข้อม้ลในร์ะบบ

ผู้ลก�รประเมินำประสิทธิิภ�พิด��นำก�รรักษ�คำวิ�มปลอดภัยของข�อม้ลในำระบับั S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. การ์ตร์วิจัสถานะการ์ใช้งานก�อนการ์ใช้งานร์ะบบ 5.00 0.00 ดีมาก

2. การ์ป้องกันการ์ล้มเหลวิของข้อม้ลในแอปพลิเคชัน 5.00 0.00 ดีมาก

3. การ์ป้องกันการ์เกิดข้อผิดพลาดในการ์ปร์ะมวิลผล 5.00 0.00 ดีมาก

4. การ์ป้องกันการ์กร์อกข้อม้ลไม�คร์บถ้วิน 5.00 0.00 ดีมาก

ค่ำ�เฉล่�ยโดยรวิม 4.50 0.58 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 4 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพงานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อ

ขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผลการ์

ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพด้านการ์รั์กษาควิามปลอดภัยของข้อม้ลในร์ะบบในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก  

(  = 4.50, S.D. = 0.58) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ได้แก� การ์ตร์วิจั

สถานะการ์ใช้งานก�อนการ์ใช้งานร์ะบบ (  = 5.00, S.D. = 0.00 ) การ์ป้องกันการ์ล้มเหลวิของข้อม้ลใน

แอปพลิเคชัน (  = 5.00, S.D. = 0.00) การ์ป้องกันการ์เกิดข้อผิดพลาดในการ์ปร์ะมวิลผล (  = 5.00, S.D. 

= 0.00) การ์ป้องกันการ์กร์อกข้อม้ลไม�คร์บถ้วิน (  = 5.00, S.D. = 0.00) ตามลำาดับ

ด��นำผู้้�ใชุ�ง�นำ

พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นผ้้ชาย จัำานวิน 20 คน คิดเป็นร้์อยละ 57.1 อายุร์ะหวิ�าง 21-30 ปี 

จัำานวิน 13 คน คิดเป็นร้์อยละ 37.1 อายุร์ะหวิ�าง 31-40 ปี จัำานวิน 10 คน คิดเป็นร้์อยละ 28.6 อายุตำ�ากวิ�า 

20 ปี จัำานวิน 6 คน คิดเป็นร้์อยละ 17.1 อายุมากกวิ�า 41 ปี จัำานวิน 6 คน คิดเป็นร้์อยละ 17.1 นักเรี์ยน/

นักศ้กษา จัำานวิน 10 คน คิดเป็นร้์อยละ 28.6 ค้าขาย/ธุร์กิจัส�วินตัวิ/เจ้ัาของกิจัการ์ จัำานวิน 8 คน คิดเป็น

ร้์อยละ 22.9 พนักงานบริ์ษัท 8 คน คิดเป็นร้์อยละ 22.9 เกษตร์กร์ร์ม/ปร์ะมง จัำานวิน 5 คน  คิดเป็นร้์อยละ 

14.3  ข้าร์าชการ์/รั์ฐวิิสาหกิจั จัำานวิน 4 คน คิดเป็นร้์อยละ 11.4

ต�ร�งท่� 5 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจังานวิิจััย เร่์�องการ์พัฒินา 

    โมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์  

              มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ด้านการ์ตร์งควิามต้องการ์ของผ้้ใช้แอปพลิเคชัน

ผู้ลก�รประเมินำคำวิ�มพึิงพิอใจัด��นำก�รตรงคำวิ�มต�องก�รของผู้้�ใชุ�แอปพิลิเคำชัุนำ S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. ร์ะบบสามาร์ถ Login เข้าใช้งานได้ร์วิดเร็์วิเพียงใด 4.46 0.74 ดี

2. ร์ะบบมีการ์ตร์วิจัสอบ ข้อม้ลส�วินตัวิของผ้้ใช้งาน ได้ดีเพียงใด 4.63 0.49 ดีมาก

3. ควิามสามาร์ถส�วินของข้อม้ลสินค้าตร์งตามควิามต้องการ์ของล้กค้า 4.29 0.67 ดี

4. แอปพลิเคชันมีควิามถ้กต้องของผลลัพธ์ 4.54 0.61 ดีมาก

5. แอปพลิเคชันมีควิามเร็์วิในการ์ตอบสนองต�อการ์ใช้งานได้เป็นอย�างดี 4.54 0.51 ดีมาก

6. ควิามถ้กต้องแม�นยำา ควิามร์วิดเร็์วิ ควิามเช่�อถ่อได้ในการ์ร์ายงานผล 4.57 0.50 ดีมาก

ค่ำ�เฉล่�ยโดยรวิม 4.51 0.59 ด่ม�ก
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จัากตาร์างที� 5 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจังานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อ

ขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผลการ์

ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัด้านการ์ตร์งควิามต้องการ์ของผ้้ใช้แอปพลิเคชันในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก 

(  = 4.51,  S.D. = 0.59) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ได้แก� ร์ะบบมี

การ์ตร์วิจัสอบ ข้อม้ลส�วินตัวิของผ้้ใช้งานได้ดีเพียงใด (  =4.63, S.D. = 0.49) ควิามถ้กต้องแม�นยำา ควิาม

ร์วิดเร็์วิ ควิามเช่�อถ่อได้ในการ์ร์ายงานผลข้อม้ล (  = 4.57, S.D. = 0.50) แอปพลิเคชันมีควิามถ้กต้องของ

ผลลัพธ์ที�ได้จัากการ์ปร์ะมวิลผลในแอปพลิเคชัน (  = 4.54, S.D. = 0.61) แอปพลิเคชันมีควิามเร็์วิในการ์

ตอบสนองต�อการ์ใช้งานได้เป็นอย�างดี (  = 4.54, S.D. = 0.51) ร์ะบบสามาร์ถ Login เข้าใช้งานได้ร์วิดเร็์วิ

เพียงใด (  = 4.46, S.D. = 0.74) ควิามสามาร์ถส�วินของข้อม้ลสินค้าตร์งตามควิามต้องการ์ของล้กค้า  

(  = 4.29, S.D. = 0.67) ตามลำาดับ

ต�ร�งท่� 6 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัของร์ะบบ ด้านการ์ทำางานตาม 

    ฟ้ีงก์ชั�นการ์ทำางาน

ผู้ลก�รประเมินำคำวิ�มพึิงพิอใจัด��นำก�รทำ�ง�นำต�มฟังก์ชัุ�นำก�รทำ�ง�นำ S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. การ์ใช้คำาสั�งต�างๆส�วินของเมน้มีควิามสะดวิก 4.63 0.49 ดีมาก

2. ร์ะบบมีควิามปลอดภัยในการ์รั์กษาข้อม้ล 4.46  0.51 ดี

3. แอปพลิเคชันมีควิามถ้กต้องในการ์จััดเก็บข้อม้ขนำาเข้า 4.60 0.50 ดีมาก

4. แอปพลิเคชันมีควิามถ้กต้องในการ์ลบข้อม้ล 4.46 0.51 ดี

5. แอปพลิเคชันมีข้อผิดพลาดที�อาจัเกิดข้�น 4.51 0.51 ดีมาก

ค่ำ�เฉล่�ยฺโดยรวิม 4.50 0.50 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 6 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจังานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อ

ขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผลการ์

ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชั�นการ์ทำางานในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.50,  

S.D. =0.50) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ได้แก� การ์ใช้คำาสั�งต�างๆส�วิน

ของเมน้มีควิามสะดวิก ( = 4.63, S.D. = 0.49) แอปพลิเคชันมีควิามถ้กต้องในการ์จััดเก็บข้อม้ลนำาเข้า 

(  = 4.60, S.D. = 0.50 ) แอปพลเิคชันมีข้อผิดพลาดที�อาจัเกิดข้�น  (  = 4.51, S.D. = 0.51) ร์ะบบมคีวิามปลอดภยั

ในการ์รั์กษาข้อม้ลได้มากน้อยเพียงใด (  =4.46, S.D. = 0.51) แอปพลิเคชันมีควิามถ้กต้องในการ์ลบข้อม้ล  

(  = 4.46, S.D. = 0.51) ตามลำาดับ
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ต�ร�งท่� 7 ค�าเฉิลี�ยและส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัของร์ะบบ ด้านควิามง�ายต�อ 

              การ์ใช้งานแอปพลิเคชัน

ผู้ลก�รประเมินำคำวิ�มพึิงพิอใจัด��นำคำวิ�มง่�ยต่อก�รใชุ�ง�นำแอปพิลิเคำชัุนำ S�D ระดับัคำวิ�มพึิงพิอใจั

1. กร์ะบวินการ์ในการ์ติดตั�งแอปพลิเคชันง�ายและเหมาะสม 4.46 0.51 ดี

2. ร์ะบบมีควิามเหมาะสมในการ์วิางร้์ปแบบแต�ละหน้าเพียงใด 4.51 0.51 ดีมาก

3. โปร์แกร์มมีการ์จััดวิางร้์ปแบบโคร์งร์�างของหน้าจัอได้อย�างเหมาะสม 4.49 0.51 ดี

4. แอปพลิเคชันมีร้์ปแบบการ์นำาเสนอ ที�ดีง�ายต�อการ์ทำาควิามเข้าใจั 4.54 0.51 ดีมาก

5. ควิามเหมาะสมในการ์วิางตำาแหน�งของส�วินปร์ะกอบและเมน้ต�างๆ 4.60 0.50 ดีมาก

6. โปร์แกร์มใช้งานง�าย มีควิามสะดวิกร์วิดเร็์วิ 4.46 0.51 ดี

ค่ำ�เฉล่�ยโดยรวิม 4.53 0.50 ด่ม�ก

จัากตาร์างที� 7 พบวิ�า ผลการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจังานวิิจััย การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อ

ขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผล

การ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้งานแอปพลิเคชันในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก 

(  =4.53, S.D. =0.50) เม่�อพิจัาร์ณาเป็นร์ายข้อ พบวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ได้แก� ควิาม

เหมาะสมในการ์วิางตำาแหน�งของส�วินปร์ะกอบและเมน้ต�างๆของแอปพลิเคชัน (  = 4.60, S.D. = 0.50) 

แอปพลิเคชันมีร้์ปแบบการ์นำาเสนอ ที�ดีง�ายต�อการ์ทำาควิามเข้าใจั (  = 4.54, S.D. = 0.51) ร์ะบบมีควิาม

เหมาะสมในการ์วิางร้์ปแบบแต�ละหน้าเพียงใด (  =4.51, S.D. = 0.51) โปร์แกร์มมีการ์จััดวิางร้์ปแบบโคร์ง

ร์�างของหน้าจัอได้อย�างเหมาะสม (  = 4.49, S.D. = 0.51) กร์ะบวินการ์ในการ์ติดตั�งแอปพลิเคชันง�ายและ

เหมาะสม (  = 4.46, S.D. = 0.51) โปร์แกร์มใช้งานง�าย มีควิามสะดวิกร์วิดเร็์วิ (  = 4.46, S.D. = 0.51 

) ตามลำาดับ

อภิปร�ยผู้ล

ออกแบับัและพัิฒินำ�โมบั�ยล์แอปพิลิเคำชัุนำ การ์ซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ ของ

คณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์

การ์ออกแบบและพัฒินาโมบายล์แอปพลิเคชันการ์ซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ 

ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ผ้้วิิจััยได้พัฒินาโมบายแอปพลิเคชัน โดย

ใช้กร์ะบวินการ์ในการ์ออกแบบร์ะบบ System Development Life Cycle (SDLC) และภาษา PHP,  

React-Native ซ้ี�งผลจัากการ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ 

ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ที�สามาร์ถใช้งานในการ์สั�งซ่ี�อสินค้าได้อย�าง

ร์วิดเร็์วิ ถ้กต้อง และมีปร์ะสิทธิภาพ ผลปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพในการ์ใช้งานของแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผล

ไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ พบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก ปร์ะสิทธิภาพของแอปพลิเคชันด้านควิามต้องการ์ของ

ผ้้ใช้แอปพลิเคชันในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดี (  = 4.72, S.D. = 0.29) ด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชัน

งานของแอปพลิเคชันในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.72, S.D. = 0.29) ด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้

งานร์ะบบในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดี (  = 4.72, S.D. = 0.29) ด้านการ์รั์กษาควิามปลอดภัยของข้อม้ล

ในร์ะบบในภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.50, S.D. = 0.58) ซ้ี�งมีควิามสอดคล้องกับการ์วิิจััย
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ของ สุภาวิดี ชัยวิิวัิฒิน์ตร์ะก้ล (2564) ได้ศ้กษาวิิจััยเกี�ยวิกับผลการ์ปร์ะเมินโมบายแอปพลิเคชัน เร่์�องการ์

ใช้โมบายแอปพลิเคชันสำาหรั์บตลาดสินค้าเกษตร์ออนไลน์ พบวิ�าผลการ์ปร์ะเมินการ์ใช้งานแสดงให้เห็นวิ�า

แนวิคิดการ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันนี�มีควิามสามาร์ถในการ์ใช้งานได้ถ้กต้อง ทั�งในส�วินของข้อม้ล แผนที�

และการ์นำาทาง และเช่�อมต�อสินค้าเกษตร์ส้�ตลาดออนไลน์ได้ และได้รั์บควิามพ้งพอใจัจัากกลุ�มผ้้ปร์ะเมิน

ในร์ะดับดี เฉิลี�ยร์วิมทุก ด้านอย้�ในร์ะดับดี (  = 4.33, SD = 0.58) แสดงให้เห็นวิ�าร์ะบบสามาร์ถนำาไป

ใช้งานได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ และมีควิามสอดคล้องกับการ์วิิจััยของ กฤษณะ วุิฒิิพันธ์ุชัย (2562) เกี�ยวิกับ

การ์พัฒินาโมบายแอปพลิชัน เร่์�อง  โมบายแอปพลิเคชันแพลตฟีอร์์มเพ่�อการ์เกษตร์ยุคดิจิัตอล พบวิ�าโมบาย

แอปพลิเคชันแพลตฟีอร์์มเพ่�อการ์เกษตร์ยุคดิจิัตอล ได้พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันข้�นมาโดยใช้โปร์แกร์ม 

Visual studio code ภาษาหลักในการ์ออกแบบและพัฒินาเว็ิบแอปพลิเคชันค่อ ภาษา HTML PHP  

JavaScript และ CSS โดยมีการ์ใช้กร์ะบวินการ์ System Development Life Cycle (SDLC) ในการ์พัฒินา

ร์ะบบ และสำาหรั์บผ้้ตอบแบบสอบถามที�เป็นผ้้เชี�ยวิชาญด้านแอปพลิเคชัน มีการ์ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพของ

แอปพลิเคชันอย้�ในร์ะดับดี มาก เฉิลี�ยร์วิมทุก ด้านอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.67, SD = 0.58) แสดงให้เห็น

วิ�าโมบายแอปพลิเคชันสามาร์ถเพิ�มช�องทางในการ์ซ่ี�อขาย สามาร์ถนำามาใช้งานได้จัริ์ง และสะดวิกร์วิดเร็์วิ 

ปร์ะเมินปร์ะสิทธิภาพในการ์ใช้งานของโมบายล์แอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออน

ไลน์ ผ้้ซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ 

แสดงให้เห็นวิ�าร์ะบบสามาร์ถนำาไปใช้งานได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพทั�งด้านการ์ตร์งควิามต้องการ์ของผ้้ใช้

แอปพลิเคชัน,ด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชันการ์ทำางานและด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้งานแอปพลิเค พบวิ�า ผ้้ใช้

ร์ะบบโมบายแอปพลิเคชันมีควิามพ้งพอใจัในร์ะดับดีมาก ด้านการ์ตร์งควิามต้องการ์ของผ้้ใช้แอปพลิเคชันใน

ภาพร์วิมพบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.51, S.D. =0.59) ด้านการ์ทำางานตามฟ้ีงก์ชันการ์ทำางานในภาพร์วิม

พบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  = 4.50, S.D. =0.50) และด้านควิามง�ายต�อการ์ใช้งานแอปพลิเคชันในภาพร์วิม

พบวิ�าอย้�ในร์ะดับดีมาก (  =4.53, S.D. =0.50)  ได้สอดคล้องกับงานวิิจััยของรั์ตน์ชฎาพร์ ศรี์สุร์ะ (2562) 

เกี�ยวิกับการ์ปร์ะเมินควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้งานแอปพลิเคชัน เร่์�องการ์พัฒินาแอปพลิเคชันช�วิยในการ์ตัดสิน

ใจั ซ่ี�อ – ขาย ผลผลิตทางการ์เกษตร์ของเกษตร์กร์ในจัังหวัิดอุบลร์าชธานี พบวิ�าผ้้ตอบแบบสอบถามที�เป็น 

กลุ�มผ้้รั์บซ่ี�อผลผลิตทางการ์เกษตร์มี ควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้งานแอปพลิเคชัน เฉิลี�ยร์วิมทุก ด้านอย้�ในร์ะดับ

ดีมาก (  = 4.50, SD = 0.56) ซ้ี�ง ผ้้วิิจััยคิดวิ�าที�ผลการ์ปร์ะเมินควิามพอใจัในการ์ใช้งาน เป็นเช�นนี� เพร์าะ

การ์ใช้งานโดยร์วิมของร์ะบบมีปร์ะสิทธิภาพ คิดเป็นร้์อยละ 89 และมีควิามสอดคล้องกับการ์วิิจััยของภร์ภัทร์ 

บัวิพันธ์ (2561) เกี�ยวิกับควิามพ้งพอใจัในสั�งซ่ี�อสินค้าผ�านแอพพลิเคชัน เร่์�องควิามพ้งพอในการ์ซ่ี�อ – ขาย 

ผ�านแอปพลิเคชัน พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างทางด้านพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างทางด้านกลุ�มผ้้ด้แลร์ะบบ กลุ�มเกษตร์กร์ 

และผ้้รั์บซ่ี�อผลผลิตทางการ์เกษตร์ มีควิามพ้งพอใจั ในการ์ทำางานของร์ะบบช�วิยในการ์ตัดสินใจัซ่ี�อ – ขาย 

ผลผลิตทางการ์เกษตร์ของเกษตร์กร์ อย้�ในร์ะดับมาก (  = 4.50, SD = 0.55)
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย

การ์พัฒินาโมบายแอปพลิเคชันซ่ี�อขายผักผลไม้สดแบบออแกนิกออนไลน์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์

มหาวิิทยาลัยนร์าธิวิาสร์าชนคริ์นทร์์ ใช้ร้์ปแบบในการ์ออกแบบที�เป็นอัตลักษณ์ของคณะเกษตร์ศาสตร์์ มี

ควิามสวิยงามเป็นอัตลักษณ์และใช้งานง�าย ลดขั�นตอนในการ์ทำางาน มีจุัดเด�น มีจุัดขายที�ชัดเจัน ค่อ แอปตัวิ

นี�สามาร์ถซ่ี�อขายผักผลไม้สดได้จัริ์ง 
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) พัฒินาชุดฝึ่กอบร์มโมบายเลิร์์นนิง สำาหรั์บอาสาสมัคร์สาธาร์ณสุข

ปร์ะจัำาหม้�บ้าน โร์งพยาบาลส�งเสริ์มสุขภาพปร์ะจัำาตำาบลบ้านบ่อร์าเป๊ะ ตำาบลโคกเคียน อำาเภอเม่อง จัังหวัิด

นร์าธิวิาส ให้มีปร์ะสิทธิภาพตามเกณฑ์ิ KW – CAI ไม�ตำ�ากวิ�าร้์อยละ 80 2) เปรี์ยบเทียบผลสัมฤทธิ�ทางการ์

เรี์ยนก�อนและหลังอบร์มด้วิยโมบายเลิร์์นนิง ของอาสาสมัคร์สาธาร์ณสุขปร์ะจัำาหม้�บ้าน ตำาบลบ้านบ่อร์าเป๊ะ 

ตำาบลโคกเคียน อำาเภอเม่อง จัังหวิัดนร์าธิวิาส โดยใช้ผการ์ทดสอบของนักเรี์ยนก�อนเรี์ยนและหลังเรี์ยน  

กลุ�มตัวิอย�าง ค่อ อาสาสมัคร์สาธาร์ณสุขปร์ะจัำาหม้�บ้านโร์งพยาบาลส�งเสริ์มสุขภาพปร์ะจัำาตำาบล 

บ้านบ่อร์าเป๊ะ ด้วิยวิิธีการ์การ์สุ�มอย�างง�าย แบ�งกลุ�มตัวิอย�างออกเป็น 2 กลุ�ม ได้แก� กลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์

หาปร์ะสิทธิภาพชุดฝึ่กอบร์มผ�านโมบายเลิร์์นนิง จัำานวิน 30 คน และกลุ�มตัวิอย�างที�ใช้เปรี์ยบเทียบผลสัมฤทธิ�

ทางการ์เรี์ยนด้วิยชุดฝึ่กอบร์มผ�านโมบายเลิร์์นนิง จัำานวิน 30 คน เคร่์�องม่อที�ใช้ แบบทดสอบก�อนอบร์ม  

แบบฝึ่กหัดร์ะหวิ�างบทและแบบทดสอบหลังอบร์ม ค�าที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อค�าเฉิลี�ย ส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐาน t– test

ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ชุดฝึ่กอบร์มโมบายเลิร์์นนิง สำาหรั์บอาสาสมัคร์สาธาร์ณสุขปร์ะจัำาหม้�บ้าน  

โร์งพยาบาลส�งเสริ์มสุขภาพปร์ะจัำาตำาบลบ้านบ่อร์าเป๊ะ ที�ออกแบบตามร้์ปแบบการ์จััดการ์เรี์ยนการ์สอน  

ADDIE MODEL มีปร์ะสิทธิภาพตามเกณฑ์ิ KW – CAI ร้์อยละ 83.50 และผลสัมฤทธิ�ทางการ์เรี์ยนชุดฝึ่กอบร์ม 

โมบายเลิร์์นนิงหลังอบร์มส้งกวิ�าก�อนอบร์มอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05

คำำ�สำ�คัำญ: ชุดฝึ่กอบร์มผ�านโมบายเลิร์์นนิง, โร์คควิามดันโลหิตส้ง, อาสาสมัคร์สาธาร์ณสุขปร์ะจัำาหม้�บ้าน,  

    โร์งพยาบาลส�งเสริ์มสุขภาพปร์ะจัำาตำาบล
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Abstract

This research aims to 1) develop mobile learning training kits for village health  

volunteers of Ban Buerape Health Promoting Hospital, Khokkian Subdistrict, Mueang District, 

Narathiwat Province to be efficient according to KW – CAI criteria not less than 80 precent; 

2) compare learning achievement of village health volunteers between pre-use and post-

use with a mobile learning training kit. The samples were village health volunteers of Ban  

Buerape Health Promoting Hospital, Khokkian Subdistrict, Mueang District, Narathiwat  

Province, where a simple random method was employed. The samples were divided into 

two groups: a sample group of 30 people for determining the efficiency of the mobile 

learning training kit, and a sample of 30 people for comparing learning achievement of the 

mobile learning training kit. The instruments used were pre-training test, in-between test, 

and post-training test. The study employed mean and standard deviation and t-test analysis 

to analyze the data.

The research study revealed that the mobile learning training kit for village health 

volunteers of Ban Buerape Health Promoting Hospital was designed according to the  

ADDIE MODEL teaching style with efficiency as of 83.50% KW – CAI. In addition, the  

learning achievement’s post-training of the mobile learning training kit is higher than pre-training  

at statistical significance at 0.05.

Keyword: Mobile Learning Training Kits, Village health volunteers,  

     Health Promoting Hospital
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์ค�าใช้จั�าย

ของคร์ัวิเร่์อนในปร์ะเทศไทย และเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของคร์ัวิเร่์อนในปร์ะเทศไทย โดย

จัำาแนกตามภ้มิภาคต�าง ๆ ใช้ข้อม้ลสถิติค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทยร์ะหวิ�างปี พ.ศ. 2549 ถ้ง

ปี พ.ศ. 2562 การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลร้์ปแบบ Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า  

ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาพร์วิมทั�งปร์ะเทศ ปี พ.ศ. 2549 มีทั�งหมด 14,311 บาท และปี พ.ศ. 2562 เพิ�ม

ข้�นเป็น 20,742.12 บาท โดยหากจัำาแนกเป็นร์ายภ้มิภาค ภาคกลางจัะมีค�าใช้จั�ายส้งที�สุด ร์องลงมา ได้แก�  

ภาคใต้ ภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ และภาคเหน่อ ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของ 

ครั์วิเร่์อนทุกภ้มิภาคของปร์ะเทศไทย ค่อ ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติร้์อยละ 95

คำำ�สำ�คัำญ: ค�าใช้จั�าย, ครั์วิเร่์อน, ป้จัจััย 

Abstract

A Study of household expenditure in Thailand had the objectives were to 

study the situation of household expenditure in Thailand and to study the factors  

influencing household expenditure in Thailand. Using data from 2006 to 2019 was analyzed  

multiple regression analysis by OLS method. The results of the study found that household  

expenditures as a whole of the country in 2006 were 14,311 baht and in 2019 increased to 

20,742.12 baht. Classified by region, the central region was the most expensive, followed 

by the southern, northeastern and northern regions, respectively. The factor influencing 

household expenditure in all regions of Thailand was the general consumer price index at 

a statistical confidence level of 95 percent.

Keywords: Expenditure, Household, Factors
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บัทนำำ�

หนี�ครั์วิเร่์อนไทยที�อย้�ร์ะดับส้งเป็นปร์ะเด็นที�ผ้้ดำาเนินนโยบายทางเศร์ษฐกิจัได้แสดงควิามกังวิล

อย�างต�อเน่�อง เน่�องจัากป้ญหาดังกล�าวิกร์ะทบต�อควิามยั�งย่นของการ์เติบโตทางเศร์ษฐกิจัใน 2 มิติด้วิยกัน 

มิติแร์กค่อเร่์�องการ์ใช้ร์ายได้ในอนาคต (การ์ก�อหนี�) เพ่�อมาบริ์โภคในวัินนี�มากจันเกินไป ส�งผลให้เศร์ษฐกิจั

เติบโตได้ดีในร์ะยะแร์กแต�จัะแผ�วิลงภายหลังตามภาร์ะหนี�จั�ายที�ส้ง มิติที�สองค่อเร่์�องเสถียร์ภาพของร์ะบบ

เศร์ษฐกิจัการ์เงิน โดยหนี�ที�ส้งสะท้อนถ้งควิามเปร์าะบางทางการ์เงินของครั์วิเร่์อน ทำาให้ภาคครั์วิเร่์อนขาด

ภ้มิคุ้มกันและอย้�ในสถานะที�อ�อนไหวิต�อควิามผันผวินทางเศร์ษฐกิจัมากจันเกินไป (ดร์.สร์า ช่�นโชคสันต์ และ

คณะ, 2562)

สถานการ์ณ์เศร์ษฐกิจัภาคคร์ัวิเร่์อนไทยกำาลังอย้�ในสภาวิะซีบเซีา ทั�งร์ายได้และการ์ใช้จั�ายเฉิลี�ยลด

ลงเป็นครั์�งแร์กในร์อบ 10 ปี ขณะเดียวิกันพบวิ�าสถานะทางการ์เงินของครั์วิเร่์อนเปร์าะบางมากข้�น จัาก

ภาร์ะหนี�ที�ยังเพิ�มข้�นและอัตร์าการ์ออมที�ลดลง  ส�งผลให้เงินช�วิยเหล่อจัากภาครั์ฐมีบทบาทเพิ�มมากข้�น ใน

การ์ปร์ะคับปร์ะคองกลุ�มครั์วิเร่์อนร์ายได้น้อยในช�วิงที�ควิามสามาร์ถในการ์หาร์ายได้อ�อนแอ และยังมีควิาม

เปร์าะบางส้ง สำานักงานสถิติแห�งชาติ กร์ะทร์วิงดิจิัทัลเพ่�อเศร์ษฐกิจัและสังคม (2564) ให้ควิามหมายเกี�ยวิ

กับ “ค�าใช้จั�ายเฉิลี�ยต�อเด่อนของครั์วิเร่์อน” วิ�าเป็นค�าใช้จั�ายเฉิลี�ยที�จัำาเป็นต้องใช้ในการ์ยังชีพ โดยไม�ร์วิมค�า

ใช้จั�ายค�าใช้จั�ายปร์ะเภทสะสมทุน เช�น การ์ซ่ี�อบ้าน ที�ดิน เป็นต้น และเป็นค�าใช้จั�ายที�ไม�เกี�ยวิกับการ์อุปโภค

บริ์โภค ร์วิมค�าภาษี ของขวัิญ และเงินบริ์จัาค เบี�ยปร์ะกันภัย เงินซ่ี�อสลากกินแบ�ง ดอกเบี�ยเงินก้้ และค�าใช้

จั�ายอ่�น ๆ ที�ไม�เกี�ยวิกับการ์อุปโภคบริ์โภค โดยภาพร์วิมทั�งปร์ะเทศจัากปี พ.ศ. 2549 ถ้งปี พ.ศ. 2562 จัาก

สำานักงานสถิติแห�งชาติ (2564) พบวิ�า ปี พ.ศ. 2549 ในปร์ะเทศไทยมีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละ

เด่อน ทั�งหมด 14,311 บาท และปี พ.ศ. 2562 ปร์ะเทศไทยมีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน 

20,742.12 โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในทั�วิอาณาจัักร์ ค่อ ปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งเพิ�มจัาก

ปี พ.ศ. 2556 เท�ากับร้์อยละ 9.61 และร้์อยละการ์ลดลงของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในทั�วิอาณาจัักร์ ค่อ ปี พ.ศ. 

2562 เท�ากับร้์อยละ -2.83

จัากเหตุผลที�กล�าวิมาแล้วิข้างต้น ดังนั�นจ้ังศ้กษาเร่์�องค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย โดยมี

วัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายของคร์ัวิเร่์อนในปร์ะเทศไทย และเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพล

ต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย โดยแบ�งตามภ้มิภาคต�าง ๆ ซ้ี�งสามาร์ถนำาข้อม้ลที�ได้จัากการ์

ศ้กษาให้หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาครั์ฐและเอกชน ได้แก� กร์ะทร์วิงการ์คลัง กร์ะทร์วิงมหาดไทย กร์มการ์

ปกคร์องท้องถิ�น องค์การ์บริ์หาร์ส�วินจัังหวัิด เทศบาล เป็นต้น นำาไปเพ่�อใช้เป็นข้อม้ลพ่�นฐานในการ์กำาหนด

นโยบายและวิางแผนด้านร์ายจั�ายของครั์วิเร่์อนต�อไป

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2549 ถ้งปี พ.ศ. 2562

2. เพ่�อศ้กษา ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย
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ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

ภาครั์ฐและหน�วิยงานรั์ฐที�เกี�ยวิข้องได้ข้อม้ลที�อาจัใช้เป็นแนวิทางในการ์กำาหนดนโยบายเพ่�อ

ช�วิยเหล่อปร์ะชาชนทุกครั์วิเร่์อนคุณภาพชีวิิตที�ดีข้�น

เอกส�รท่�เก่�ยวิข�อง

ค�าใช้จั�าย ถ่อเป็นม้ลค�าเงินที�ใช้เป็นค�าบริ์การ์หร่์อสินค้าต้องจั�ายเม่�อทำากิจักร์ร์มใด ๆ โดยอาจัจั�าย

ในร้์ปแบบเงินสดหร่์อเคร์ดิตก็ได้ ค�าใช้จั�ายถ่อเป็นต้นทุนของทุกสิ�งที�มีการ์ทำาไร์ หากมีคำาวิ�ากำาไร์ ก็ต้องมีคำา

วิ�าค�าใช้จั�าย ไม�วิ�าจัะปร์ะกอบธุร์กิจั หร่์อ ทำาอะไร์ที�ต้องมีการ์ลงทุน ลงแร์ง ล้วินแล้วิ มีค�าใช้จั�ายทั�งสิ�น หาก

จัะเจัาะล้ก คำาวิ�า ค�าใช้จั�ายสามาร์ถพ้ดถ้งได้หลายปร์ะเด็น เช�น ค�าใช้จั�ายทางบัญชี ค�าใช้จั�ายทางภาษี ค�าใช้

จั�ายตั�งแต�เป่ดบริ์ษัท ค�าใช้จั�ายในการ์เดินทาง เป็นต้น

ครั์วิเร่์อน หมายถ้ง บุคคลคนเดียวิหร่์อหลายคนซ้ี�งอาศัยเป็นปร์ะจัำาในบ้าน หร่์อสถานที�อย้�เดียวิกัน

และร์�วิมกันในการ์จััดหา หร่์อปร์ะกอบ หร่์อบริ์โภคอาหาร์หร่์อจััดหาและใช้สิ�งอุปโภคอันจัำาเป็นแก�การ์คร์อง

ชีพของบุคคลเหล�านั�น บุคคลที�อย้�ร์วิมกันในครั์วิเร่์อน อาจัเป็นญาติ หร่์อไม�เป็นญาติก็ได้

สถานที�อย้�แห�งหน้�งหร่์อในบ้านเลขที�หน้�งอาจัปร์ะกอบด้วิยครั์วิเร่์อนเดียวิกันหร่์อหลายครั์วิเร่์อน

ก็ได้ หร่์อครั์วิเร่์อนหน้�งอาจัมีสมาชิกอาศัยอย้�ในบ้านหลายหลัง หร่์อหลายห้องก็ได้ แต�จัะต้องอย้�ในบริ์เวิณ

หร่์อรั์�วิเดียวิกัน หร่์อห้องติดกัน

ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อน หร่์อ ค�าใช้จั�ายทั�งสิ�นของครั์วิเร่์อน ได้แก�

1. จัำานวินเงินที�ครั์วิเร่์อนได้ใช้จั�ายเพ่�อซ่ี�อสินค้าและบริ์การ์ต�าง ๆ เพ่�อใช้ในการ์ดำาร์งชีพ

2. ม้ลค�าของสินค้าและบริ์การ์ที�ได้รั์บเป็นส�วินหน้�งของค�าแร์ง เงินเด่อน สินค้าหร่์ออาหาร์ที�ครั์วิ

เร่์อนผลิตและบริ์โภคเอง (ร์วิมค�าปร์ะเมินค�าเช�าบ้านที�ครั์วิเร่์อนเป็นเจ้ัาของและอย้�เอง) หร่์อได้มาโดยไม�ต้อง

ซ่ี�อ

3. ร์ายจั�ายอ่�น ๆ เช�น ค�าภาษี เงินบริ์จัาค ค�าเบี�ยปร์ะกันภัย ค�าสลากกินแบ�ง ดอกเบี�ยจั�าย และร์าย

จั�ายที�มิใช�เพ่�อการ์บริ์โภคอ่�น ๆ

ค�าใช้จั�ายเพ่�อการ์อุปโภคบริ์โภค ได้แก� ร์ายจั�ายทั�งสิ�นของครั์วิเร่์อน ซ้ี�งไม�ร์วิมร์ายจั�ายอ่�น ๆ  ตามข้อ 3

ทั�งนี� ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อน ไม�ร์วิม ค�าใช้จั�ายปร์ะเภทสะสมทุน เช�น ค�าซ่ี�อ (หร่์อเช�าซ่ี�อ) บ้าน ที�ดิน 

ของมีค�า เช�น ทองคำา เพชร์ พลอย ฯลฯ และเงินค�าเบี�ยปร์ะกันชีวิิต ปร์ะเภทสะสมทรั์พย์ เงินสมทบกองทุน

ต�าง ๆ เช�น กองทุนบำาเหน็จับำานาญข้าร์าชการ์ กองทุนสำาร์องเลี�ยงชีพ เป็นต้น 

https://www.pangpond.com/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2
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นันทศักดิ� มะลิลา (2555)  การ์ศ้กษาเร่์�องการ์วิิเคร์าะห์ร้์ปแบบค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนไทย ก�อนและ

หลังโคร์งการ์หลักปร์ะกันสุขภาพถ้วินหน้า  ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางด้านเศร์ษฐกิจัและสังคมของครั์วิ

เร่์อน ได้แก� ภ้มิภาคที�ตั�งครั์วิเร่์อน จัำานวินสมาชิกในครั์วิเร่์อน ลักษณะชุมชนที�อย้�อาศัยการ์คร์อบคร์องที�

อย้�อาศัยของครั์วิเร่์อน เพศหัวิหน้าครั์วิเร่์อน การ์ศ้กษาของหัวิหน้าครั์วิเร่์อน ร์ายได้ของครั์วิเร่์อน และการ์

มีหลักปร์ะกันสุขภาพถ้วินหน้าของหัวิหน้าครั์วิเร่์อนมีอิทธิพลอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติต�อค�าใช้จั�ายในการ์

บริ์โภคสินค้าและบริ์การ์ด้านสุขภาพ และสินค้าและบริ์การ์อ่�น ๆ ซ้ี�งส�งผลให้ค�าใช้จั�ายในการ์บริ์โภคสินค้า

และบริ์การ์ด้านสุขภาพและสินค้าและบริ์การ์อ่�นของครั์วิเร่์อนมีควิามแตกต�างกัน 

เด่อนเพ็ญ ธีร์วิร์ร์ณวิิวัิฒิน์ และสมยศ ปร์ะจัันบาล (2555) การ์ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์

เปลี�ยนแปลงการ์ใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนไทย ปี พ.ศ. 2548 - 2555 ผลการ์ศ้กษา พบวิ�าการ์ใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนไทย

เพิ�มส้งข้�นอย�างต�อเน่�องตลอดช�วิงปีที�ทำาการ์ศ้กษาจัาก 8,740.83 บาทในปี พ.ศ. 2548 เป็น 14,797.62 ในปี 

พ.ศ. 2555 เม่�อพิจัาร์ณาอัตร์าการ์เปลี�ยนแปลงการ์ใช้จั�าย พบวิ�าช�วิงปี พ.ศ. 2548 - 2550 มีการ์เปลี�ยนแปลง

ปร์ะมาณร้์อยละ 15 ซ้ี�งส้งกวิ�าช�วิงปี พ.ศ. 2550 - 2553 และช�วิงปี พ.ศ. 2553 - 2555 อย�างไร์ก็ตาม พบวิ�า

โคร์งสร้์างการ์ใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในช�วิงปีที�ศ้กษาไม�มีการ์เปลี�ยนแปลง  ครั์วิเร่์อนไทยยังคงให้ควิามสำาคัญกับ 

ค�าอาหาร์เคร่์�องด่�มและยาส้บเป็นหลัก โดยมีสัดส�วินปร์ะมาณ 2 ใน 5 ของการ์ใช้จั�ายทั�งหมด ร์องลงมาเป็นหมวิด

การ์เดินทางและยานพาหนะร้์อยละ 20 สำาหรั์บป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ใช้จั�ายของครั์วิเร่์อน ทั�งการ์วิิเคร์าะห์

การ์เปลี�ยนแปลงร์ะหวิ�างครั์วิเร่์อนและภายในครั์วิเร่์อน พบวิ�า ร์ายได้ของครั์วิเร่์อน ภาร์ะพ้�งพิงวัิยเด็ก ภาร์ะ 

พ้�งพิงวัิยส้งอายุ และขนาดของครั์วิเร่์อน มีอิทธิพลต�อการ์เปลี�ยนแปลงการ์ใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนอย�างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ ในขณะที�อิทธิพลขององค์ปร์ะกอบของเพศชาย-หญิงในครั์วิเร่์อน และการ์ปร้์กษาบุคลากร์

ด้านสุขภาพของสมาชิกในครั์วิเร่์อนไม�มีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจัากนี�ยังพบวิ�าการ์วิิเคร์าะห์ใน 2 มิติดังกล�าวิ

ให้ผลที�แตกต�างกัน ดังนี� การ์มีสุขภาพที�ทรุ์ดโทร์ม  และการ์มีงานทำาของสมาชิกในครั์วิเร่์อน ส�งผลอย�างมีนัย

สำาคัญทางสถิติต�อการ์เปลี�ยนแปลงค�าใช้จั�ายเฉิพาะร์ะหวิ�างครั์วิเร่์อนและเฉิพาะภายในครั์วิเร่์อน ตามลำาดับ

นริ์ญา จัันทร์์กลับ (2558) การ์ศ้กษาเร่์�องป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัและสังคมของครั์วิเร่์อนไทยกับค�าใช้

จั�ายทางการ์ศ้กษาร์ะดับปร์ะถมศ้กษา ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าปร์ะชากร์ตัวิอย�างมีค�าใช้จั�ายทางการ์ศ้กษาของ

บุตร์ค�อนข้างส้งโดยค�าเฉิลี�ยคิดเป็นร้์อยละ 18.9 เม่�อเทียบกับร์ายได้เฉิลี�ยร์วิมของคร์ัวิเร่์อน ผลการ์วิิเคร์าะห์

การ์ถดถอยแบบพหุขั�นตอน แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีผลต�อการ์แปร์ผันของค�าใช้จั�ายทางการ์ศ้กษาร์ะดับ

ปร์ะถมศ้กษาได้ดีที�สุด โดยอันดับที�หน้�ง ค่อ หัวิหน้าครั์วิเร่์อนที�สำาเร็์จัการ์ศ้กษาในร์ะดับที�ส้งกวิ�ามีค�าใช้จั�าย

ทางการ์ศ้กษาร์ะดับปร์ะถมศ้กษาส้งกวิ�าหัวิหน้าครั์วิเร่์อนที�มีสำาเร็์จัการ์ศ้กษาในร์ะดับที�ตำ�ากวิ�า ร์องลงมา

ได้แก� ตัวิแปร์ภาคที�อย้�อาศัย โดยพบวิ�าคร์ัวิเร่์อนที�อาศัยอย้�ในกรุ์งเทพมหานคร์มีค�าใช้จั�ายทางการ์ศ้กษา

ร์ะดับปร์ะถมศ้กษาส้งสุด และตัวิแปร์ร์ายได้เฉิลี�ยร์วิมของครั์วิเร่์อนอธิบายการ์แปร์ผันของค�าใช้จั�ายทางการ์

ศ้กษาร์ะดับปร์ะถมศ้กษามาเป็นอันดับที�สาม นั�นค่อครั์วิเร่์อนที�มีร์ายได้เฉิลี�ยร์วิมของครั์วิเร่์อนในร์ะดับที�ส้ง

กวิ�ามีค�าใช้จั�ายทางการ์ศ้กษาร์ะดับปร์ะถมศ้กษาส้งกวิ�าครั์วิเร่์อนที�มีร์ายได้เฉิลี�ยร์วิมของครั์วิเร่์อนในร์ะดับที�

ตำ�ากวิ�า
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 เกศินี หม่�นไธสง (2560) การ์ศ้กษาเร่์�องการ์วิิเคร์าะห์แบบแผนค�าใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคเน่�อ

สัตว์ิของครั์วิเร่์อนเกษตร์ ในภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ พ.ศ. 2560 ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า แบบแผนค�า

ใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคเน่�อสัตว์ิของครั์วิเร่์อนแตกต�างกันไปตามป้จัจััยต�าง ๆ ได้แก� เพศ อายุ ร์ะดับ

การ์ศ้กษา สถานภาพของหัวิหน้าครั์วิเร่์อน และลักษณะด้านภ้มิศาสตร์์ของครั์วิเร่์อน ได้แก� ลักษณะ

ชุมชน (ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล) และจัังหวัิด และผลการ์วิิเคร์าะห์การ์ตอบสนองค�าใช้จั�าย

เพ่�อการ์บริ์โภคเน่�อสัตว์ิของครั์วิเร่์อนต�อร์ายได้ พบวิ�า ในปี พ.ศ. 2560 ควิามยด่หยุ�นของค�าใช้จั�าย

เพ่�อการ์บริ์โภคของครั์วิเร่์อนในหมวิดเน่�อสัตว์ิและสัตว์ิปีกทุกชนิด หมวิดปลาและสัตว์ินำ�าอ่�น ๆ มี

ค�าควิามยด่หยุ�น มากกวิ�า 1 ทั�งหมด ซ้ี�งจััดวิ�าเน่�อสัตว์ิถ่อวิ�าเป็นสินค้าฟุ่ีมเฟืีอย นอกจัากนี�ยังพบ

วิ�า ครั์วิเร่์อนนอกเขตเทศบาลมีการ์ตอบสนองของค�าใช้จั�ายต�อร์ายได้เพ่�อการ์บร์ิโภคเน่�อสัตว์ิส้งกวิ�า 

ครั์วิเร่์อนในเขตเทศบาล นั�นค่อ ครั์วิเร่์อนนอกเขตเทศบาลจัะบริ์โภคเน่�อสัตว์ิเพิ�มข้�นหากมีร์ายได้เพิ�มข้�น

ทฤษฎ่แนำวิคิำดท่�เก่�ยวิข�อง

ตามแนวิคิดของ James S. Duesenberry เช่�อวิ�าครั์วิเร่์อนที�มีร์ะดับค�าใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคและ

ร์ะดับร์ายได้อย้�ในร์ะดับหน้�งแล้วิจัะเป็นการ์ยากที�จัะทำาให้เขาลดร์ะดับค�าใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคให้ตำ�าลงกวิ�า

เดิมเม่�อร์ะดับร์ายได้ที�เคยได้รั์บส้งสุด (previouspeak income) 

 ตามแนวิคิดของ Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Blumberg (1963) เช่�อวิ�า

ปริ์มาณการ์ใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคในงวิดเวิลาหน้�งจัะข้�นอย้�กับการ์คาดคะเนของร์ายได้ตลอดช�วิงอายุขัย

ทั�งในอดีต ป้จัจุับัน และอนาคตหากพิจัาร์ณาการ์กร์ะจัายร์ายได้ และปริ์มาณการ์ใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคใน

วัิฏจัักร์ชีวิิตที�ควิร์จัะเป็นของบุคคลหน้�ง ๆ

กรอบัแนำวิคิำดในำก�รวิิจััย
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การ์ศ้กษาค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time se-

ries) เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต�ปี พ.ศ. 2549 ถ้งปี พ.ศ. 2562 ร์วิมเป็นร์ะยะเวิลา 14 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม Stata ในการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสมการ์ถดถอยเชิงซ้ีอน (Multiple regression) จัากการ์ศ้กษาทฤษฎีและงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง 

สามาร์ถเขียนร้์ปสมการ์ได้ดังนี�

HEi = β0 + β1 INC + β2 GDP + β3 INPC  + β4 POP + ε

กำาหนดให้

HE   = ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อน (หน�วิย: บาท) 

i      = ภาคกลาง, ภาคเหน่อ, ภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ, ภาคใต้ และร์วิมทั�งปร์ะเทศ

INC  =  ร์ายได้ของครั์วิเร่์อนร์วิมทั�งปร์ะเทศไทย (หน�วิย:บาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

GDP =  ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (หน�วิย: พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกัน

ข้าม

INCP
 
=

 
ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป (หน�วิย: บาท)  มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

POP
 
=

 
จัำานวินปร์ะชากร์ในปร์ะเทศไทย (หน�วิย: ล้านคน)

 
มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้าม

ผู้ลก�รวิิเคำร�ะห์

- สถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย

การ์วิิเคร์าะห์ สถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย จัากปี พ.ศ. 2549 ถ้งปี พ.ศ. 2562  

จัำาแนกตามภ้มิภาคต�าง ๆ สามาร์ถอธิบายสถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายได้ดังนี� 

ภาคกลาง ในปี พ.ศ. 2549 มีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน ทั�งหมด 15,373 บาท และ

ปี พ.ศ. 2562 ภาคกลางมีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน 20,644.55 บาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�ม

ข้�นของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาคกลาง ค่อ ปี พ.ศ. 2555 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2554 เท�ากับร้์อยละ 16.56 และ 

ร้์อยละการ์ลดลงของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาคกลาง ค่อ ปี พ.ศ. 2559 เท�ากับร้์อยละ  -2.67

ภาคเหน่อ ในปี พ.ศ. 2549 มีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน ทั�งหมด 11,185 บาท และปี 

พ.ศ. 2562 ภาคเหน่อมีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน 15,644.02 บาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�น

ของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาคเหน่อ ค่อ ปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2556 เท�ากับร้์อยละ 8.67 และร้์อย

ละการ์ลดลงของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาคเหน่อ ค่อ ปี พ.ศ. 2560เท�ากับร้์อยละ  -2.79

ภาค ตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ  ในปี พ.ศ. 2549 มีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน ทั�งหมด 

10,316 บาท และปี พ.ศ. 2562 ภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อมีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน 

16,552.64 บาทโดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ ค่อ ปี พ.ศ. 

2553 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2552 เท�ากับร้์อยละ 9.48 และร้์อยละการ์ลดลงของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาค

ตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ ค่อ ปี พ.ศ. 2559 เท�ากับร้์อยละ  -4.44



439

ภาคใต้  ในปี พ.ศ. 2549 มีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน ทั�งหมด 15,260 บาท และปี พ.ศ. 

2562 ภาคใต้มีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน 19,599.58 บาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของค�าใช้

จั�ายมากที�สุดในภาคใต้ ค่อ ปี พ.ศ. 2554 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2553 เท�ากับร้์อยละ 8.33 และร้์อยละการ์ลดลงของ 

ค�าใช้จั�ายมากที�สุดในภาคใต้ ค่อ ปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ  -5.13

ภาพร์วิมทั�งปร์ะเทศ ในปี พ.ศ. 2549 มีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน ทั�งหมด 14,311 

บาท และปี พ.ศ. 2562 ปร์ะเทศไทยมีค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน เฉิลี�ยในแต�ละเด่อน 20,742.12 บาท โดยมีร้์อย

ละการ์เพิ�มข้�นของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในทั�วิอาณาจัักร์ ค่อ ปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2556 เท�ากับร้์อย

ละ 9.61 และร้์อยละการ์ลดลงของค�าใช้จั�ายมากที�สุดในทั�วิอาณาจัักร์ ค่อ ปี พ.ศ. 2562 เท�ากับร้์อยละ -2.83

- ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย

จัากการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย โดยใช้

ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time Series) เป็นข้อม้ลร์ายปี ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2549 ถ้ง พ.ศ. 2562 เป็น

ร์ะยะเวิลา 14 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม SPSS ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล โดยมีการ์ทดสอบ ป้ญหา Multicollinearity 

และ Autocorrelation ในกร์ณีที�เกิดป้ญหาจัะมีการ์แก้ไขก�อนที�จัะเอามาใช้วิิเคร์าะห์ข้อม้ล

การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity ด้วิยวิิธีการ์ Variance Inflation (VIF) สามาร์ถสรุ์ปได้วิ�า 

ในแต�ละโมเดลมีค�าสถิติ VIF ตำ�ากวิ�า 10 จัะไม�เกิดป้ญหา Multicollinearity ยกเว้ิน GDP
 
มีค�า VIF เท�ากับ 

58.470,  ปร์ะชากร์ มีค�า VIF เท�ากับ 59.957 เกิดป้ญหา Multicollinearity ดังนั�น จ้ังต้องตัด GDP  และ 

ปร์ะชากร์ 
 
ออกจัากสมการ์ จ้ังทำาให้ไม�เกิดป้ญหา Multicollinearity ดังตาร์าง และการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา 

Autocorrelation สามาร์ถด้ได้จัากค�า Durbin -Watson (D.W.) ซ้ี�งพบวิ�า ค�าใช้จั�ายภาคกลาง, ภาคเหน่อ, 

ภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ, ภาคใต้ และทั�งปร์ะเทศ Autocorrelation โดยมีค�า Durbin-Watson 2.172, 

1.991, 1.389 และ 2.323 ตามลำาดับโดยผลการ์ศ้กษาค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย แสดงดังตาร์าง

ที�  1

 ต�ร�งท่� 1 ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย
ตัวิแปรต�ม

ตัวิแปรอิสระ

ภ�คำกล�ง ภ�คำเหน่ำอ ภ�คำตะวัินำเฉ่ยง

เหน่ำอ

ภ�คำใต� ทั�งประเทศ

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

ร์ายได้ -0.08 0.615 -0.006 0.495 0.004 0.604 -0.003 0.867 -0.012 0.122

ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป 297.243 0.009* 165.277 0.006* 271.009 0.000* 441.530 0.001* 258.653 0.000*

GDP -0.357 0.644 -0.760 0.082 -1.194 0.011* -0.925 0.254 -0.949 0.021*

ปร์ะชากร์ 2888.851 0.081 998.963 0.217 1576.670 0.056 1676.509 0.286 3277.296 0.001*

ค�าคงที� 1408011

.846

0.000 -8749989

 .053

0.000 -1053168

.497

0.000 365126

.640

0.000 301898

.115

0.000

ค�าสถิติ

R2 0.955 0.979 0.989 0.946 0.993

Adjusted R2 0.926 0.966 0.982 0.913 0.989

Durbin-Watson 2.474 1.691 2.115 1.408 2.617

F-Statistic 33.592 74.223 143.800 28.136 233.243

หมายเหตุ ** ค่อ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลกับตัวิแปร์ตามที�ร์ะดับนัยสำาคัญ .05 
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จัากตาร์างที� 1 ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์

ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคกลาง พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของ

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคกลาง มีค�า R2 เท�ากับ 95.5 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถ

อธิบายค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคกลาง ได้เป็นร้์อยละ 97.7 โดยสามาร์ถสรุ์ปได้ดังนี� ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค

ทั�วิไป มีค�า significant เท�ากับ 0.009 โดยดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อน

ภาคเหน่ออย�างมีนัยสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ  .05 แสดงวิ�า ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปมีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้

จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคเหน่อ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 297.243 ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของ

ครั์วิเร่์อนภาคกลางเปลี�ยนแปลงไป 1 บาทส�งผลให้ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปเปลี�ยนแปลงไป 297.243  บาท 

ในทิศทางเดียวิกัน

ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคเหน่อ พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพล

ต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคเหน่อ มีค�า R2 เท�ากับ 0.979 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายค�าใช้จั�าย

ของครั์วิเร่์อนภาคเหน่อ ได้เป็นร้์อยละ 97.9 โดยสามาร์ถสรุ์ปได้ดังนี� ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีค�า signifi-

cant เท�ากับ 0.006 โดยดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคเหน่ออย�าง

มีนัยสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ .05 แสดงวิ�า ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปมีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อน

ภาคเหน่อ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 165.277 ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคเหน่อ

เปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�งผลให้ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปเปลี�ยนแปลงไป 165.277 บาท ในทิศทางเดียวิกัน

ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาค ตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของ

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ มีค�า R2 เท�ากับ 0.989 แสดงวิ�าตัวิแปร์

อิสร์ะสามาร์ถอธิบายค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ ได้เป็นร้์อยละ 98.9 โดยสามาร์ถสรุ์ป

ได้ดังนี� ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีค�า significant เท�ากับ 0.000 โดยดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีควิามสัมพันธ์

กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่ออย�างมีนัยสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ .05 แสดงวิ�า ดัชนีร์าคา

ผ้้บริ์โภคทั�วิไปมีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 

271.009 ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่อเปลี�ยนแปลงไป 1 

บาท ส�งผลให้ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปเปลี�ยนแปลงไป 271.009 บาท ในทิศทางเดียวิกัน และ GDP มีค�า sig-

nificant เท�ากับ 0.011 โดย GDP มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยงเหน่ออย�างมี

นัยสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ  .05 แสดงวิ�า GDP มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออกเฉีิยง

เหน่อ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -1.194 ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคตะวัินออก

เฉีิยงเหน่อเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�งผลให้ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปเปลี�ยนแปลงไป -1.194 บาท ในทิศทาง

ตร์งกันข้าม
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ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคใต้ พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อ 

ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคใต้ มีค�า R2 เท�ากับ 0.946 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายค�าใช้จั�ายของ 

ครั์วิเร่์อนภาคใต้ ได้เป็นร้์อยละ 94.6 โดยสามาร์ถสรุ์ปได้ดังนี� ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีค�า significant เท�ากับ 

0.001 โดยดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคใต้อย�างมีนัยสำาคัญที�ร์ะดับ 

นัยสำาคัญ .05 แสดงวิ�า ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปมีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคใต้ ที�ค�า

สัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 441.530 ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคใต้เปลี�ยนแปลงไป 1 

บาท ส�งผลให้ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปเปลี�ยนแปลงไป 441.530 บาท ในทิศทางเดียวิกัน

ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศ พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�

มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศ มีค�า R2 เท�ากับ 0.993 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถ

อธิบายค�าใช้จั�ายของคร์ัวิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศ ได้เป็นร้์อยละ 99.3 โดยสามาร์ถสร์ุปได้ดังนี� ดัชนีร์าคา 

ผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีค�า significant เท�ากับ 0.000 โดยดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�าย

ของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศอย�างมีนัยสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ .05 แสดงวิ�า  ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปมี

ควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 258.653 ดังนั�น สามาร์ถ

อธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�งผลให้ GDP เปลี�ยนแปลง

ไป 258.653 บาทในทิศทางเดียวิกัน GDP มีค�า significant เท�ากับ 0.021 โดย GDP มีควิามสัมพันธ์กับ 

ค�าใช้จั�ายของคร์วัิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศอย�างมนัียสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ  .05 แสดงวิ�า  GDP  มีควิามสัมพันธ์ 

กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ -0.949 ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้า 

ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศเปลี�ยนแปลงไป 1 บาท ส�งผลให้ GDP เปลี�ยนแปลงไป -0.949 บาท ใน

ทิศทางตร์งกันข้าม และจัำานวินปร์ะชากร์ มีค�า significant เท�ากับ 0.001 โดยจัำานวินปร์ะชากร์ มีควิามสัมพันธ์

กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศอย�างมีนัยสำาคัญที�ร์ะดับนัยสำาคัญ .05 แสดงวิ�า  จัำานวิน

ปร์ะชากร์ มีควิามสัมพันธ์กับค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศ ที�ค�าสัมปร์ะสิทธิ�เท�ากับ 3277.296  

ดังนั�น สามาร์ถอธิบายได้วิ�า ถ้าค�าใช้จั�ายของคร์ัวิเร่์อนภาคร์วิมทั�งปร์ะเทศเปลี�ยนแปลงไป 1 หน�วิย ส�งผลให้

จัำานวินปร์ะชากร์ เปลี�ยนแปลงไป 3277.296 หน�วิยในทิศทางเดียวิกัน
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อภิปร�ยและสรุปผู้ลก�รศึกษ�

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

สถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย และเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิ

เร่์อนในปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลสถิติค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทยร์ะหวิ�างปี พ.ศ. 2549 ถ้ง

ปี พ.ศ. 2562 ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล และเป็นการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลร้์ปแบบ Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS 

ผลการ์ศ้กษา พบวิ�า ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาพร์วิมทั�งปร์ะเทศ ปี พ.ศ. 2549 ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาพร์วิม

ทั�งปร์ะเทศมีทั�งหมด 14,311 บาท และปี พ.ศ. 2562 มีค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนทั�งหมด 20,742.12 บาท   โดยค�า

ใช้จั�ายครั์วิเร่์อนส�วินใหญ�จัะอย้�ในร์วิมค�าใช้จั�ายทั�งปร์ะเทศ ร์องลงมา ได้แก� ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวัินออก

เฉีิยงเหน่อ และภาคเหน่อ ตามลำาดับ ซ้ี�งจัะเห็นวิ�าครั์วิเร่์อนในภาคกลางมีค�าใช้จั�ายที�ส้งกวิ�าภาคอ่�น ๆ เน่�อง

ภาคกลางซ้ี�งถ่อวิ�าเป็นศ้นย์กลางในการ์พัฒินาปร์ะเทศในเก่อบทุก ๆ ด้านทั�ง ด้านอุตสาหกร์ร์ม ด้านการ์

บริ์การ์ ด้านการ์ศ้กษา ด้านสาธาร์ณสุข เป็นต้น เพร์าะภาคกลางร์วิมถ้งกรุ์งเทพและปริ์มณฑิลซ้ี�งเป็นพ่�นที�ที�

มีปร์ะชาชนอย้�กันอย�างหนาแน�น แออัด มีการ์แข�งขันกันส้ง ส�งผลให้ค�าใช้จั�ายในการ์ดำาร์งชีพย�อมมีร์าคาส้ง

ตามไปด้วิย 

สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนทุกภาคของปร์ะเทศไทย ได้แก� ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค

ทั�วิไป ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติร้์อยละ 95 ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ เม่�อดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค

ทั�วิไปเพิ�มข้�น ส�งผลให้ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาคต�าง ๆ เพิ�มข้�น และเม่�อดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไปลดลง ส�งผล

ให้ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาคต�าง ๆ ลดลง สอดคล้องกับงานวิิจััยของ เด่อนเพ็ญ ธีร์วิร์ร์ณวิิวัิฒิน์ และสมยศ  

ปร์ะจัันบาล (2555) กล�าวิค่อ ครั์วิเร่์อนไทยยังคงให้ควิามสำาคัญกับค�าอาหาร์เคร่์�องด่�ม นอกจัากนั�นดัชนีร์าคา 

ผ้้บริ์โภคเป็นการ์นำาการ์เปลี�ยนแปลงของร์ะดับร์าคาสินค้าและบริ์การ์ที�ปร์ะชาชนบริ์โภคจัากหลากหลาย

ชนิดของสินค้าและบริ์การ์ดังนั�นเม่�อดัชนีร์าคาเปลี�ยนแปลงย�อมแสดงถ้งการ์คร์องชีพและร์ายจั�ายหร่์อค�า

ใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคเปลี�ยนแปลงไปด้วิย และ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) ซ้ี�งเป็นไปตาม

สมมติฐานร์อง นั�นค่อ  เม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) เพิ�มข้�น ส�งผลให้ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนใน

ภาคต�าง ๆ  ลดลง และเม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) ลดลง ส�งผลให้ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาค

ต�าง ๆ เพิ�มข้�น

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

การ์ศ้กษาค�าใช้จั�ายของคร์ัวิเร่์อนในปร์ะเทศไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์ค�าใช้จั�ายของ 

ครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย และเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนในปร์ะเทศไทย ผลการ์

ศ้กษา พบวิ�า ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาพร์วิมทั�งปร์ะเทศ ปี พ.ศ. 2549 ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนในภาพร์วิมทั�ง

ปร์ะเทศมีทั�งหมด 14,311 บาท และปี พ.ศ. 2562 มีค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนทั�งหมด 20,742.12 บาท   โดย

ค�าใช้จั�ายครั์วิเร่์อนส�วินใหญ�จัะอย้�ในร์วิมค�าใช้จั�ายทั�งปร์ะเทศ ร์องลงมา ได้แก� ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวัิน

ออกเฉีิยงเหน่อ และภาคเหน่อ ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อค�าใช้จั�ายของครั์วิเร่์อนทุกภาคของ

ปร์ะเทศไทย ค่อ ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภคทั�วิไป มีข้อเสนอแนะ ดังนี�
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1. ภาคร์ัฐและหน�วิยงานร์ัฐที�เกี�ยวิข้องควิร์มีนโยบายในการ์กร์ะจัายควิามเจัริ์ญในทุกมิติทั�งเชิง

ปริ์มาณและเชิงคุณภาพส้�ส�วินภ้มิภาคมากยิ�งข้�น เพ่�อให้ปร์ะชาชนชะลอการ์เคล่�อนย้ายเข้ามากร์ะจุักอย้�ใน

ภาคกลาง

2. ภาครั์ฐและหน�วิยงานรั์ฐที�เกี�ยวิข้องควิร์มีนโยบายในการ์สนับสนุนเงินให้ปร์ะชาชนได้มีเงินใช้จั�าย

ที�เพียงพอ

3. หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องควิร์มีมาตร์การ์ในการ์ลดอัตร์าภาษี เพ่�อกร์ะตุ้นร์ายจั�ายในครั์วิเร่์อนและ

เพ่�อเป็นการ์เสริ์มสร้์างเศร์ษฐกิจัให้ดีข้�น
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

สถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ และศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีกร์มสร์ร์พากร์ 

โดยใช้ข้อม้ลร์ะหวิ�างปี พ.ศ. 2550 ถ้ง พ.ศ. 2563 เป็นการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบ Multiple regression ด้วิย

วิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า จัากปี พ.ศ. 2550 ถ้ง พ.ศ. 2563 มีจัำานวินการ์จััดเก็บภาษีจัาก 1,011,734.98 

ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 1,689,559.81 ล้านบาท แบ�งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาจัาก 192,838.03 ล้านบาท 

เพิ�มข้�นเป็น 336,347.75 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัาก 384,629.15 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 608,194.25 

ล้านบาท และภาษีม้ลค�าเพิ�มจัาก 434,267.80 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 745,017.81 ล้านบาท สำาหรั์บป้จัจััย

ที�มีอิทธิพลต�อจัำานวินการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ ได้แก� ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศภาค

เกษตร์กร์ร์ม หนี�รั์ฐบาล และหนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงิน ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติ ร้์อยละ 

90  

คำำ�สำ�คัำญ : ป้จัจััย, ภาษี, กร์มสร์ร์พากร์

Abstract

A Study of factors influencing tax collection of the Revenue Department had the 

objectives were to study the situation of tax collection of the Revenue Department and to 

study the factors influencing tax collection of the Revenue Department. Using data from 

2007 to 2020 was analyzed multiple regression analysis by OLS method. The study found 

that from 2007 to 2020, the amount of tax collection from 1,011,734.98 million baht,  

increased to 1,689,559.81 million baht, divided into personal income tax from 192,838.03 

million baht, increased to 336,347.75 million baht, corporate income tax from 384,629.15 

million baht, increased Up to 608,194.25 million baht and VAT from 434,267.80 million baht, 

increasing to 745,017.81 million baht. Factors influencing the amount of tax collection of 

the Revenue Department were gross domestic product in agriculture sector, government 

debt, and debt of state enterprises doing business in the financial sector at a statistical 

confidence level of 90 percent.

Keywords: Factors, Tax, the Revenue Department 
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บัทนำำ�

การ์จััดเก็บภาษีมีควิามสำาคัญอย�างยิ�ง เน่�องจัากทำาให้เกิดควิามยุติธร์ร์มในการ์จััดสร์ร์ทร์ัพยากร์ให้

แก�สังคมอย�างเป็นธร์ร์ม ซ้ี�งภาษีอากร์นับวิ�าเป็นแหล�งที�มาของร์ายได้ที�สำาคัญที�สุดของร์ัฐบาลมากกวิ�าร้์อย

ละ 90 ของร์ายได้ปร์ะเทศ การ์จััดเก็บภาษีอากร์มีจุัดมุ�งหมายหลายปร์ะการ์แต�จุัดหมายเดิมของการ์จััดเก็บ

ภาษีอากร์ ค่อ การ์จััดหาร์ายได้มาใช้จั�ายในการ์จััดทำาบริ์การ์สาธาร์ณะเพ่�อสนองควิามต้องการ์ของปร์ะชาชน 

ดังนั�น รั์ฐบาลจ้ังต้องให้ควิามสำาคัญต�อการ์จััดเก็บภาษีอากร์ให้มากข้�น

การ์เก็บภาษีอากร์ นอกจัากมีวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์หาร์ายได้เพ่�อให้พอกับค�าใช้จั�ายของร์ัฐบาล

แล้วิ ในป้จัจุับันภาษีอากร์ยังเป็นเคร่์�องม่อสำาคัญของรั์ฐบาลในการ์กร์ะจัายร์ายได้ ทำาให้ร์ายได้ที�แท้จัริ์งของ

ผ้้มีเงินได้ลดลง ซ้ี�งส�งผลให้เกิดการ์กร์ะจัายร์ายได้อย�างมีควิามเป็นธร์ร์มเป็นธร์ร์ม ส�งเสริ์มควิามเจัริ์ญเติบโต

ธุร์กิจัการ์ค้า รั์กษาเสถียร์ภาพทางเศร์ษฐกิจั ช�วิยควิบคุมการ์บริ์โภคของปร์ะชาชน หร่์อเพ่�อสนองนโยบาย

บางปร์ะการ์ของรั์ฐบาล เช�น การ์ศ้กษา การ์สวัิสดิการ์สังคม นโยบายปร์ะชากร์ด้วิย ผลกร์ะทบจัากการ์เก็บ

ภาษีทำาให้เกิดการ์จััดสร์ร์ทรั์พยากร์จัากภาคเอกชนไปส้�ภาครั์ฐ จัะเห็นได้จัากสถิติของกร์มสร์ร์พากร์ พบวิ�า

ภาษี 3 ปร์ะเภท อันได้แก� ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีม้ลค�าเพิ�ม ทำาร์ายได้ให้กับ

ปร์ะเทศในปี พ.ศ. 2563 มากที�สุด มีค�าดังนี� 336,347.75 ล้านบาท, 608,194.25 ล้านบาท และ 745,017.81 

ล้านบาท โดยเรี์ยงลำาดับจัากมากไปน้อย 

จัากเหตุผลที�กล�าวิมาข้างต้น ดังนั�นจ้ังศ้กษาเร่์�องป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์เก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์

โดยแบ�งเป็น 3 ปร์ะเภทค่อ ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีม้ลค�าเพิ�ม เพ่�อกับหน�วิยงาน

ที�เกี�ยวิข้องทั�งภาคภาครั์ฐและภาคเอกชน ได้แก� กร์ะทร์วิงการ์คลัง กร์มสร์ร์พากร์ เพ่�อให้เกิดควิามเข้าใจัและ

ปรั์บปรุ์งนโยบายส่บต�อไป เพ่�อขับเคล่�อนและพัฒินาการ์เก็บภาษีซ้ี�งเป็นร์ายได้หลักของปร์ะเทศ

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์

ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

ภาครั์ฐและหน�วิยงานรั์ฐที�เกี�ยวิข้องได้ข้อม้ลที�อาจัใช้เป็นแนวิทางในการ์กำาหนดนโยบายเพ่�อ

ปรั์บปรุ์งโคร์งสร้์างภาษีอากร์ ค�าธร์ร์มเนียม และร์ายได้อ่�นของภาครั์ฐ
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

ควิามหมายของภาษีอากร์ นักเศร์ษฐศาสตร์์ได้พยายามที�จัะให้คำาจัำากัดควิามของคำาวิ�า “ภาษี

อากร์” เพ่�อที�จัะคร์อบคลุมภาษีอากร์ทุกปร์ะเภทที�จััดเก็บ อย�างไร์ก็ตามในป้จัจัุบันก็ยังหาคำาจัำากัดควิามที�

สมบ้ร์ณ์ไม�ได้ในที�นี�จัะขอสรุ์ปคำาจัำากัดควิามของภาษีอากร์ที�เป็นที�เข้าใจัหร่์อยอมรั์บกันโดยทั�วิไปซ้ี�งจัะแบ�ง

ลักษณะของคำานิยามเป็น 3 แนวิ ค่อ

1. การ์ให้คำานิยามในแนวิของการ์บังคับการ์จััดเก็บ ภาษี ค่อสิ�งที�รั์ฐบาลบังคับเก็บจัากร์าษฎร์ และ

นำามาใช้เพ่�อปร์ะโยชน์ของสังคมส�วินร์วิมโดยมิได้มีสิ�งตอบแทนโดยตร์งแก�ผ้้เสียภาษีลักษณะสำาคัญของคำา

นิยามตามแนวินี�มีปร์ะเด็นที�สำาคัญ 2 ปร์ะการ์ ค่อ

ปร์ะการ์แร์กภาษีที�รั์ฐบาลเก็บจัากปร์ะชาชนนั�น จัะมีลักษณะของการ์บังคับ ภาษีที�จัะเก็บนั�นอาจั

จัะเป็นร์ายได้ หร่์อสิ�งของ หร่์อผลปร์ะโยชน์หร่์อบริ์การ์จัากตัวิผ้้เสียภาษี

ปร์ะการ์ที�สองภาษีที�เก็บได้นั�นจัะต้องนำาไปใช้เพ่�อสังคมส�วินร์วิมตัวิผ้้เสียภาษีนั�นจัะไม�ได้รั์บ

ปร์ะโยชน์โดยตร์งจัากรั์ฐบาลซ้ี�งต�างกับการ์ซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์ซ้ี�งผ้้ที�เสียเงินจัะเป็นผ้้ที�ได้รั์บปร์ะโยชน์

โดยตร์งจัากการ์ซ่ี�อสินค้าหร่์อบริ์การ์นั�น อย�างไร์ก็ตามผ้้ที�เสียภาษีจัะได้รั์บผลปร์ะโยชน์โดยทางอ้อมจัาก

รั์ฐบาล เช�น การ์ป้องกันปร์ะเทศการ์รั์กษาควิามสงบภายในและสวัิสดิการ์ของสังคมเป็นต้น 

2.การ์ให้คำานิยามในแนวิของการ์เคล่�อนย้ายทรั์พยากร์ร์ะหวิ�างภาคเอกชนกับภาครั์ฐบาล คำานิยาม

ในแนวิที�สองจัะพิจัาร์ณาถ้งลักษณะของการ์เคล่�อนย้ายเงินได้หร่์อทร์ัพยากร์ร์ะหวิ�างภาคเอกชนกับภาค

รั์ฐบาล โดยให้คำานิยามของภาษี ค่อเงินได้หร่์อทรั์พยากร์ที�เคล่�อนย้ายจัากภาคเอกชนไปส้�ภาครั์ฐบาล ยกเว้ิน

การ์ก้้ย่มและการ์ขายสินค้าหร่์อบริ์การ์ในร์าคาทุนของรั์ฐบาล

ลักษณะของคำานิยามในแนวินี�มีปร์ะเด็นสำาคัญดังนี�

ปร์ะการ์แร์ก ภาษีอากร์หมายถ้งเงินได้ หร่์อทรั์พยากร์ที�ได้มีการ์เคล่�อนย้ายจัากภาคเอกชนเพ่�อไป

ส้�ภาครั์ฐบาล หมายควิามวิ�าเม่�อรั์ฐบาลเก็บภาษีไปใช้จั�ายในกิจัการ์ของรั์ฐบาลทรั์พยากร์ที�จัะมีเหล่อไว้ิใช้ใน

ภาคเอกชนย�อมจัะต้องลดลงซ้ี�งจัะมีผลกร์ะทบต�อการ์บริ์โภค การ์ออม และการ์ลงทุนของเอกชน

ปร์ะการ์ที�สอง คำานิยามดังกล�าวินั�นได้ยกเว้ินการ์ก้้ย่มของรั์ฐบาลและการ์ขายสินค้าและบริ์การ์

ในร์าคาทุนของรั์ฐบาล ทั�งนี�เพร์าะวิ�าการ์ก้้ย่มของรั์ฐบาลนั�น เป็นแต�เพียงการ์ย่มไปใช้เป็นการ์ชั�วิคร์าวิ ซ้ี�ง

รั์ฐบาลจัะต้องจั�ายค่นในภายหลังดังนั�นจ้ังเท�ากับวิ�าไม�มีการ์เคล่�อนย้ายทร์ัพยากร์จัากภาคเอกชนไปยังภาค

รั์ฐบาลส�วินการ์ขายสินค้าหร่์อบริ์การ์ในร์าคาทุนนั�นก็ถ่อวิ�าไม�มีการ์เคล่�อนย้ายทรั์พยากร์จัากภาคเอกชนไป

ยังภาครั์ฐบาล

ปร์ะการ์ที�สาม การ์ขายสินค้าและบริ์การ์ในร์าคาที�ส้งกวิ�าต้นทุนของรั์ฐบาลจัะถ่อวิ�าเป็นภาษี เพร์าะ

ได้มีการ์เคล่�อนย้ายทรั์พยากร์จัากภาคเอกชนไปยังภาครั์ฐบาลอย�างไร์ก็ตามมีป้ญหาวิ�าถ้ารั์ฐบาลขายสินค้า

หร่์อบร์ิการ์ในร์าคาที�ตำ�ากวิ�าต้นทุนของรั์ฐบาลนั�นจัะเรี์ยกวิ�าอะไร์สำาหรั์บในกร์ณีนี�เป็นเหตุการ์ณ์ที�มีการ์

เคล่�อนย้ายทรั์พยากร์จัากภาครั์ฐบาลไปยังภาคเอกชนซ้ี�งถ่อวิ�ารั์ฐบาลให้ควิามช�วิยเหล่อหร่์อเงินอุดหนุนแก�ผ้้

ที�ใช้สินค้าหร่์อบริ์การ์ดังกล�าวิในกร์ณีนี�ถ่อวิ�าเป็น Negative Tax หร่์อ ภาษีติดลบ
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3. สิ�งที�เป็นภาษีอากร์ โดยทั�วิไปแล้วิสิ�งที�เป็นภาษีอากร์นั�นจัะได้แก� เงินที�ผ้้เสียภาษีได้เสียให้แก�

รั์ฐบาล แต�ในควิามหมายที�กว้ิางนั�นภาษีไม�จัำาเป็นจัะต้องเป็นในร้์ปของเงินตร์าเสมอไปอาจัจัะเป็นในร้์ปของ

บริ์การ์หร่์อสิ�งของที�ปร์ะชาชนเสียให้แก�รั์ฐบาลก็ได้ซ้ี�งเรี์ยกวิ�า Taxes In Kind

แนวิคิดเกี�ยวิกับการ์วิางหลักเกณฑ์ิวิิธีการ์จััดเก็บภาษีที�ดีของอาดัมสมิท Adam tag Smith หลัก

เกณฑิ์ที�ดีในการ์จััดเก็บภาษีอาดัมสมิทได้วิางร์ากฐานเอาไว้ิเม่�อปร์ะมาณสองร์้อยกวิ�าปีมานั�นได้มีการ์

วิิวัิฒินาการ์ข้�นมาตามลำาดับจันถ้งป้จัจุับันซ้ี�งหลักเกณฑ์ิที�ดีในการ์จััดเก็บภาษีนั�นพอจัะสรุ์ปหลักที�สำาคัญ ได้

ดังนี� (อ้างใน เกริ์กเกียร์ติพิพัฒิน์เสรี์ธร์ร์ม, 2546) 

หลักของควิามแน�นอนการ์บริ์หาร์การ์จััดเก็บภาษีที�มีปร์ะสิทธิภาพนั�นกฎหมายที�ใช้ในการ์เก็บภาษี

ทุกปร์ะเภทจัะต้องมีควิามแน�นอนและเป็นที�แจ้ังชัดแก�ผ้้เสียภาษีทุกคน กล�าวิค่อในเร่์�องฐานภาษีอัตร์าภาษี

ตลอดจันวัินเวิลาและวิิธีการ์ที�จััดเก็บภาษีนั�น หากการ์จััดเก็บบางปร์ะเภทขาดควิามแน�นอนหร่์อมีควิาม

กำากวิม(arbitrary) แล้วิจัะทำาให้การ์จััดเก็บทำาได้ลำาบากและอาจัเป็นช�องทางก�อให้เกิดการ์ทุจัริ์ตและก�อ

ให้เกิดควิามไม�เป็นธร์ร์มแก�ผ้้เสียภาษีนอกจัากควิามแน�นอนในเร่์�องกล�าวิมานั�นยังอาจัจัะใช้หลักของควิาม

แน�นอนคร์อบคลุมเกี�ยวิกับการ์จััดเก็บภาษีในเร่์�องอ่�น ๆ ต�อไปอีกเช�นควิามแน�นอนในด้านภาร์ะภาษี (cer-

tainty of incidence) ควิามแน�นอนของหนี�ภาษี (certainty of liability) ควิามแน�นอนในการ์ทำาร์ายได้ 

(fiscal marksmanship) และควิามแน�นอนในการ์กดเงินได้ของเอกชน

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

ฐิติมา ช้เชิด และคณะ (2557) ศ้กษาเร่์�องควิามยั�งย่นทางการ์คลังของไทยมุมมองจัากพลวัิตหนี�

สาธาร์ณะและขีดจัำากัดทางการ์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ภาคการ์คลังของไทยกำาลังเผชิญป้ญหาโคร์งสร้์างร์าย

ได้และร์ายจั�ายไม�สมดุล ในร์ะยะข้างหน้า ส�งผลให้หนี�สาธาร์ณะโตเร็์วิกวิ�าขนาดเศร์ษฐกิจัจันทำาให้สัดส�วิน

หนี�สาธาร์ณะต�อ GDP เพิ�มข้�นเร็์วิจันทำาให้ควิามยั�งย่นทางการ์คลังกลายเป็นปร์ะเด็นที�น�ากังวิลในร์ะยะยาวิ

ได้ หากรั์ฐเตรี์ยมรั์บม่อกับสภาพแวิดล้อมใหม�ที�จัะเผชิญด้วิยการ์เร์�งปฏิร้์ปภาคการ์คลังในโอกาสแร์ก ก็จัะ

ช�วิยรั์กษาพ่�นที�ทางการ์คลังให้เพียงพอร์องรั์บเหตุการ์ณ์ภายนอกที�จัะมากร์ะทบเศร์ษฐกิจัหร่์อร์ะบบการ์

เงิน ร์วิมถ้งการ์ลดโอกาสที�จัะเกิดวิิกฤตการ์คลังข้�นในปร์ะเทศไทยได้

บุญธร์ร์ม ร์าชรั์กษ์ และคณะ (2563) ศ้กษาเร่์�องร์ะบบภาษีและอิทธิพลของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจั

ต�อร์ายได้ภาษีของรั์ฐบาลในปร์ะเทศสมาชิกอาเซีียน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า อัตร์าการ์จ้ัางงาน และผลิตภัณฑ์ิ

มวิลร์วิมภายในปร์ะเทศนอกสาขาเกษตร์กร์ร์ม มีอิทธิพลต�อร์ายได้ภาษีร์วิม สัดส�วินการ์ค้าต�างปร์ะเทศต�อ

ส�วินผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศมีอิทธิพลต�อร์ายได้ภาษีร์วิม การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างป้จัจััย

ทางเศร์ษฐกิจักับร์ายได้ภาษีหลักของรั์ฐบาลพบวิ�า ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศต�อหัวิมีอิทธิพลต�อ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร์ายได้ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ร์ายได้ภาษีสร์ร์พสามิต และร์ายได้ภาษีม้ลค�าเพิ�ม การ์

จ้ัางงานมีควิามสัมพันธ์กับร์ายได้ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ร์ายได้ภาษีม้ลค�าเพิ�ม และร์ายได้ภาษีสร์ร์พ

สามิต ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมในปร์ะเทศนอกสาขาเกษตร์มีควิามสัมพันธ์กับร์ายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร์ายได้

ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ร์ายได้ภาษีม้ลค�าเพิ�ม และร์ายได้ภาษีสร์ร์พสามิต สัดส�วินการ์ค้าต�างปร์ะเทศต�อ

ส�วินผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศมีอิทธิพลต�อร์�ายได้ภาษีร์ายได้ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาร์ายได้ภาษี

ม้ลค�าเพิ�ม และร์ายได้ภาษีสร์ร์พสามิต
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กรอบัแนำวิคิำดในำก�รวิิจััย 

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบ

อนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต�ปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 ร์วิมเป็นร์ะยะเวิลา 14 ปี 

โดยใช้โปร์แกร์ม Stata ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลสมการ์ถดถอยเชิงซ้ีอน (Multiple regression) จัากการ์ศ้กษา

ทฤษฎีและงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องสามาร์ถเขียนร้์ปสมการ์ได้ดังนี�
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โดยกำ�หนำดให�

T
1 

= ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา (ล้านบาท)

T
2 

= ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท)

T
3 

= ภาษีม้ลค�าเพิ�ม (ล้านบาท)

AGR = ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภาคเกษตร์กร์ร์ม (พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

NonAGR = ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมที�ไม�ใช�ภาคเกษตร์กร์ร์ม (พันล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวิกัน

GoDEBT = หนี�รั์ฐบาล (ล้านบาท)  มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

StaDEBT = หนี�รั์ฐวิิสาหกิจั (ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

E n t e r D E B T   =   ห นี� รั์ ฐ วิิ ส า ห กิ จั ที� ทำา ธุ ร์ กิ จั ใ น ภ า ค ก า ร์ เ งิ

นฯ (ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

GotanDEBT = หนี�หน�วิยงานของรั์ฐ (ล้านคน) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งข้าม
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ผู้ลก�รศึกษ�

- การ์วิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์

จัากตาร์างที� 1 ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 ในปี พ.ศ. 2550  

กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาได้ 192,838.03 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563  

กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาได้ 336,347.75 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�น

ของการ์จััดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดามากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2554 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2553 เท�ากับร้์อยละ 

13.51 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์จััดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาที�มากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งลดลง

จัากปี พ.ศ. 2556 เท�ากับร้์อยละ -6.06

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 ใน ปี พ.ศ. 2550 กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััด

เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 384,629.15 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััดเก็บภาษี 

เงินได้นิติบุคคลได้ 608,194.25 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์จััดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลมาก

ที�สุดค่อ ปี พ.ศ. 2554 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2553 เท�ากับร้์อยละ 26.39 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์จััดเก็บภาษี 

เงินได้นิติบุคคลที�มากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2552 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2551 เท�ากับร้์อยละ -14.88

ภาษีม้ลค�าเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 ใน ปี พ.ศ. 2550 กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััดเก็บ

ภาษีม้ลค�าเพิ�มได้ 434,267.80 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�มได้ 

745,017.81 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์จััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�มมากที�สุดค่อปี พ.ศ. 2553 ซ้ี�ง

เพิ�มจัากปี พ.ศ. 2552 เท�ากับร้์อยละ 16.32 และร้์อยละการ์ลดลงของการ์จััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�มที�มากที�สุด ค่อ 

ปี พ.ศ. 2552 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2551 เท�ากับร้์อยละ -14.24

เม่�อร์วิมภาษีทุกปร์ะเภทจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 ใน ปี พ.ศ. 2550 กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถ

จััดเก็บเม่�อร์วิมภาษีทุกปร์ะเภทได้ 1,011,734.98 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 กร์มสร์ร์พากร์สามาร์ถจััด

เก็บเม่�อร์วิมภาษีทุกปร์ะเภทได้ 1,689,559.81 ล้านบาท โดยมีร้์อยละการ์เพิ�มข้�นของการ์จััดเก็บเม่�อร์วิม

ภาษีทุกปร์ะเภทมากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ. 2554 ซ้ี�งเพิ�มจัากปี พ.ศ. 2553 เท�ากับร้์อยละ 54.92 และร้์อยละการ์

ลดลงของการ์จััดเก็บเม่�อร์วิมภาษีทุกปร์ะเภทที�มากที�สุด ค่อ ปี พ.ศ. 2557 ซ้ี�งลดลงจัากปี พ.ศ. 2556 เท�ากับ

ร้์อยละ -7.88

ต�ร�งท่� 1 จัำานวินการ์เก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2563 (หน�วิย: ล้านบาท) 

ปี
จัำ�นำวินำก�รจััดเก็บัภ�ษ่

ภ�ษ่เงินำได�บุัคำคำลธิรรมด� ภ�ษ่เงินำได�นิำติบุัคำคำล ภ�ษ่ม้ลค่ำ�เพิิ�ม รวิม

2550 192,838.03 384,629.15 434,267.80 1,011,734.98

2551 204,935.84 460,724.68 503,483.96 1,169,144.48

2552 198,156.62 392,189.31 431,775.35 1,022,121.28

2553 208,348.38 454,623.43 502,258.24 1,165,230.05

2554 236,492.98 574,598.45 577,728.66 1,388,820.09

2555 266,251.31 544,562.44 659,805.74 1,470,619.49

2556 299,066.99 592,415.96 698,024.55 1,589,507.49
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ปี
จัำ�นำวินำก�รจััดเก็บัภ�ษ่

ภ�ษ่เงินำได�บุัคำคำลธิรรมด� ภ�ษ่เงินำได�นิำติบุัคำคำล ภ�ษ่ม้ลค่ำ�เพิิ�ม รวิม

2557 280,938.66 570,160.84 711,525.52 1,562,625.02

2558 302,503.13 566,250.49 709,031.20 1,577,784.83

2559 319,117.03 604,929.92 716,386.39 1,640,433.34

2560 314,518.16 626,018.03 742,250.10 1,682,786.30

2561 319,022.02 663,525.73 792,988.56 1,775,536.31

2562 336,365.01 694,613.33 799,850.76 1,830,829.10

2563 336,347.75 608,194.25 745,017.81 1,689,559.81

ที�มา: กร์ะทร์วิงการ์คลัง (2563)

- การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ 

จัากการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์เก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ โดยใช้ข้อม้ล

ทุติย-ภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปี ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 เป็นร์ะยะเวิลา 14 ปี 

โดยใช้โปร์แกร์ม Stata ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล จัากการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity จัะเห็นได้วิ�าตัวิแปร์

อิสร์ะหร่์อตัวิแปร์ต้นทุกตัวิเป็นอิสร์ะต�อกัน เน่�องจัาก ณ ควิามสัมพันธ์ของตัวิแปร์อิสร์ะมีค�าน้อยกวิ�า 0.8 และ

การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Multicollinearity ด้วิยวิิธีการ์ Variance Inflation Factor (VIF) สามาร์ถสรุ์ปได้วิ�า 

แต�ละโมเดลมีค�าสถิติ VIF น้อยกวิ�า 10 จัะไม�เกิดป้ญหา Multicollinearity ยกเว้ินค�าของ NonAGR มีค�าเท�ากับ 

12.13 ซ้ี�งเกิดป้ญหา Multicollinearity ดังนั�น จ้ังต้องตัดค�า NonAGR ออกจัากสมการ์จ้ังทำาให้ไม�เกิดป้ญหา 

Multicollinearity ดังตาร์าง และการ์ตร์วิจัสอบป้ญหา Autocorrelation สามาร์ถด้ได้จัากค�า Durbin-Wat-

son (D.W.) ซ้ี�งพบวิ�าสมการ์ของภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีม้ลค�าเพิ�ม ไม�เกิดป้ญหา  

Autocorrelation เน่�องจัากค�าของ Durbin-Watson (D.W.) มีค�า 2.299608 , 2.449507 และ 2.316347 

ตามลำาดับ

จัากตาร์างที� 2 ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาของกร์มสร์ร์พากร์ พบวิ�า

มีค�า R2 เท�ากับ 0.9312 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีเงินได้

บุคคลธร์ร์มดาคิดเป็นร้์อยละ 93 โดยมีค�า Significant ที� 0.0001 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิาม

วิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ซ้ี�งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ ตัวิแปร์อิสร์ะที�

มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดาของกร์มสร์ร์พากร์ อย�างมีนัยสำาคัญค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิม

ภายในปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์ม, หนี�รั์ฐบาล และหนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงิน

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของกร์มสร์ร์พากร์ พบวิ�ามีค�า R2 เท�ากับ 

0.8740 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของกร์ม

สร์ร์พากร์ คิดเป็นร้์อยละ 87 โดยมีค�า Significant ที� 0.0007 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิาม

วิ�ามีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตามซ้ี�งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มี

อิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของกร์มสร์ร์พากร์ อย�างมีนัยสำาคัญค่อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายใน

ปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์ม และหนี�รั์ฐบาล
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ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�มของกร์มสร์ร์พากร์ พบวิ�ามีค�า R2 เท�ากับ 0.8740 แสดง

วิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�มของกร์มสร์ร์พากร์ คิดเป็น 

ร้์อยละ 87 โดยมีค�า Significant ที� 0.0007 ซ้ี�งน้อยกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์

อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ซ้ี�งสอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ ตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพล

ต�อการ์จััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�มของกร์มสร์ร์พากร์ อย�างมีนัยสำาคัญค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศภาค

เกษตร์กร์ร์ม และหนี�รั์ฐบาล และหนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงิน

ต�ร�งท่� 2 ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์

ตัวิแปรต�ม

ตัวิแปรอิสระ

ก�รจััดเก็บัภ�ษ่(ล��นำบั�ท)

ภ�ษ่เงินำได�บุัคำคำลธิรรมด� ภ�ษ่เงินำได�นำิติบัุคำคำล ภ�ษ่ม้ลค่ำ�เพิิ�ม

β Sig β Sig β Sig

AGR .5493286 0.007** .718706 0.005** .000996 0.007**

GoDEBT 1.13e-07 0.006** 1.35e-07 0.007** 1.10e-07 0.007**

StaDEBT -1.72e-07 0.710 1.70e-07 0.710 -1.90e-07 0.679

EnterDEBT .0169157 0.080* -.000735 0.949 .0170964 0.075*

GotanDEBT .0021303 0.684 -.0013973 0.840 .0017979 0.726

Con 9.412369 0.000 7.897336 0.010 12.3545 0.000

คำ่�สถิติ

R2 0.931 0.874 0.932

Adj R2 0.928 0.796 0.890

Durbin-Watson 2.299 2.449 2.316

F-Stabstic 28.91** 15.01** 30.02**

หมายเหตุ *, ** ค่อตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลกับตัวิแปร์ตามที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.1 และ 0.05

สรุปและอภิปร�ยผู้ลก�รศึกษ�

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ โดยใช้ศ้กษาทั�งการ์เก็บ

ภาษีภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีม้ลค�าเพิ�ม โดยใช้ข้อม้ลเป็นร์ายปีร์ะหวิ�างปี พ.ศ. 

2550 ถ้ง ปี พ.ศ. 2563 มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาวิิเคร์าะห์สถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ และ

ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ ผลการ์ศ้กษาสามาร์ถนำามาเสนอเพ่�อเป็นปร์ะโยชน์

ต�อภาครั์ฐและองค์กร์ต�างๆที�เกี�ยวิข้องกับการ์จััดเก็บภาษี ได้แก� กร์ะทร์วิงการ์คลัง กร์มสร์ร์พากร์ และ

หน�วิยงานเอกชนอ่�น ๆ ที�เกี�ยวิข้อง ให้นำาไปใช้ในการ์กำาหนดนโยบาย และมาตร์การ์ในการ์แก้ไขป้ญหาการ์

จััดเก็บภาษีให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการ์ณ์ที�เกิดข้�น ซ้ี�งได้ทำาการ์ศ้กษาจัากเอกสาร์ ทฤษฎี และงาน

วิิจััยที�เกี�ยวิข้อง เพ่�อใช้เป็นส�วินปร์ะกอบในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลและการ์สร้์างแบบจัำาลองต�าง ๆ ที�คาดวิ�าจัะ

ผลกร์ะทบต�อการ์จััดเก็บภาษีของภาครั์ฐ ซ้ี�งจัะนำาข้อม้ลที�ได้ทำาการ์ศ้กษามาใช้เป็นพ่�นฐานในการ์วิิเคร์าะห์

สถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีและการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) และใช้การ์วิิเคร์าะห์

แบบ Multiple regression เพ่�อให้ทร์าบถ้งควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างป้จัจััยต�าง ๆ อันส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษี

ของภาครั์ฐ ซ้ี�งจัากผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ ทั�ง

ในปร์ะเภทของภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีม้ลค�าเพิ�ม มีผลการ์วิิเคร์าะห์ ดังนี�
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ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของภาครั์ฐ ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิล

ร์วิมภายในปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์ม ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ เม่�อผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายใน

ปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์มเพิ�มข้�น ส�งผลให้การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์เพิ�มข้�นด้วิย ซ้ี�งไม�สอดคล้อง

กับงานวิิจััยของบุญธร์ร์ม ร์าชรั์กษ์ และคณะ. (2563) ที�ได้กล�าวิไว้ิวิ�าผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมปร์ะชาชาติ

ภาคเกษตร์กร์ร์มเพิ�มข้�นหร่์อลดลงจัะไม�มีผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ แต�จัากการ์ศ้กษา

พบวิ�าผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมปร์ะชาชาติภาคเกษตร์กร์ร์มเป็นอีกหน้�งป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของ

สร์ร์พากร์ อาจัจัะเป็นเพร์าะภาคเกษตร์กร์ร์มของไทยมีการ์ส�งออกเพิ�มมากข้�น โดยเฉิพาะข้าวิที�เป็นพ่ชผล

สำาคัญที�สุดของปร์ะเทศ และปร์ะเทศไทยก็เป็นผ้้ส�งออกร์ายใหญ�ไปยังตลาดข้าวิโลก

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของภาครั์ฐ ค่อ หนี�รั์ฐบาล ซ้ี�ง

เป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ หนี�รั์ฐบาลเพิ�มข้�น ส�งผลให้การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์เพิ�มข้�น

ด้วิย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของฐิติมา ช้เชิด และคณะ. (2557). กล�าวิค่อ หนี�รั์ฐบาลเพิ�มข้�นหร่์อลดลงจัะมี

ผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของรั์ฐบาล

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีของภาครั์ฐ ค่อ หนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�

ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงินฯ ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ หนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงินฯ เพิ�ม

ข้�น ส�งผลให้การ์จััดเก็บภาษีของรั์ฐบาลเพิ�มข้�นด้วิย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของฐิติมา ช้เชิด, ศร์าวัิลย์ อัง

กลมเกลียวิ, และป้ณฑิา อภัยทาน. (2557). กล�าวิค่อ หนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงินฯ เพิ�มข้�นหร่์อ

ลดลงจัะมีผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของรั์ฐบาล

บัทสรุป

การ์การ์ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

สถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ และศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์จััดเก็บภาษีกร์มสร์ร์พากร์ 

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าจัากปี พ.ศ. 2550 ถ้งปี พ.ศ. 2563 การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ร์วิมในปร์ะเทศ

มีแนวิโน้มเพิ�มข้�นโดยตลอด ปร์ะเภทที�จััดเก็บได้มากที�สุด ค่อ  ภาษีม้ลค�าเพิ�ม ร์องลงมา ค่อ ภาษีเงินได้

นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดา ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อจัำานวินการ์จััดเก็บภาษีเงิน

ได้บุคคลธร์ร์มดา ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์ม หนี�รั์ฐบาล และหนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�

ทำาธุร์กิจัในภาคการ์เงินฯ ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อจัำานวินการ์จััดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิม

ภายในปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์ม และหนี�รั์ฐบาล และป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อจัำานวินการ์จััดเก็บภาษีม้ลค�าเพิ�ม 

ค่อ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศภาคเกษตร์กร์ร์ม หนี�รั์ฐบาล และหนี�รั์ฐวิิสาหกิจัที�ทำาธุร์กิจัในภาคการ์

เงิน มีข้อเสนอแนะดังนี�

1. จัากสถานการ์ณ์การ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ ภาษีเงินได้บุคคลธร์ร์มดามีแนวิโน้มการ์จััด

เก็บภาษีลดลงมากกวิ�าภาษีปร์ะเภทอ่�น ๆ เน่�องมาจัากอาจัจัะเกิดป้ญหาตกงาน หร่์อมีผ้้มีร์ายได้สุทธิถ้ง

เกณฑ์ิการ์เสียภาษีน้อย และอาจัจัะมีป้ญหาการ์หนีภาษี ดังนั�นภาครั์ฐหร่์อหน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องจัะต้องมีนโย

บายในการ์จััดการ์การ์เก็บภาษีให้เข้มงวิดมากข้�น
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2. หนี�รั์ฐบาลเป็นสาเหตุสำาคัญปร์ะการ์หน้�งที�ส�งผลต�อการ์จััดเก็บภาษีของกร์มสร์ร์พากร์ เม่�อหนี�

รั์ฐบาลเพิ�มมากข้�นอาจัจัะเกิดป้ญหาเงินเฟ้ีอ และภาร์ะในการ์ชำาร์ะหนี�อาจัจัะตกมาส้�ปร์ะชาชน เน่�องจัาก

เม่�อรั์ฐบาลมีการ์ก้้ย่มมากยิ�งข้�น ทำาให้ต้องนำาเงินสะสมจัากภาษีนำาไปชำาร์ะหนี�หร่์อดอกเบี�ย ทำาให้ไม�สามาร์ถ

นำาเงินภาษีไปใช้กับโคร์งสร้์างพ่�นฐานในชีวิิตปร์ะจัำาวัินได้
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บัทคัำดย่อ

การ์ศ้กษาในครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน

ของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน ศ้กษาควิามแตกต�างของป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ที�มีต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผน

การ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานและเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์

วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน กลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์วิิจััยครั์�งนี� ค่อ 

กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน อายุ 21-30 ปี ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 385 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล ได้แก� ควิามถี� ค�าร้์อยละ ค�าเฉิลี�ย และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน 

ทดสอบสมมติฐานด้วิยสถิติการ์ทดสอบแบบ T-test สถิติควิามแปร์ปร์วินทางเดียวิ และหากพบควิามแตก

ต�างจัะนำาไปเปรี์ยบเทียบเป็นร์ายค้� โดยใช้วิิธีของ LSD และใช้สถิติการ์ถดถอยพหุค้ณ  พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วิน

ใหญ�มีพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในร้์ปแบบเงินฝ่ากธนาคาร์ มีการ์ลงทุนทุกเด่อน มีร์ะยะเวิลาในการ์ลงทุนร์ะยะ

กลาง ปริ์มาณเงินที�ใช้ในการ์ลงทุนต�อครั์�งอย้�ร์ะหวิ�าง 3,000-5,000 บาท ผ�านช�องทาง Online โดยรั์บข้อม้ล

ข�าวิสาร์การ์ลงทุนจัากเพจั Facebook, Twitter มีวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุนเพ่�อปกป้องเงินทุนให้มีควิาม

ปลอดภัย ไม�ส้ญหาย หร่์อไม�ให้ลดค�าลงจัากการ์ขาดทุนหร่์อภาวิะเงินเฟ้ีอ มีการ์พิจัาร์ณาการ์ลงทุนตาม

ขนาดของจัำานวินเงินลงทุนและขีดควิามสามาร์ถ โดยมีควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนอย้�ในร์ะดับปานกลาง 

และร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงอย้�ในร์ะดับปานกลาง จัากผลการ์ทดสอบสมมติฐานพบวิ�ากลุ�มวัิยเริ์�มต้น

ทำางานที�มีร์ายได้ที�แตกต�างกัน มีพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�แตกต�างกัน และ 

กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานที�มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ร์ายได้พิเศษ ที�แตกต�างกัน มีพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์

ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�ไม�แตกต�างกัน
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ป้จัจััยด้านร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ 

ทางการ์เงิน และป้จัจััยด้านควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนไม�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนใน

สินทรั์พย์ทางการ์เงิน

คำำ�สำ�คัำญ: กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน, การ์วิางแผนการ์ลงทุน, สินทรั์พย์ทางการ์เงิน

Abstract

The objectives of this study were to study the behavior of investment planning in  

financial assets of the first jobber group, the differences in demographic factors affecting  

financial asset investment planning behavior of the working age group and the factors  

affecting the behavior of investment planning in financial assets of the first jobber group. The 

sample group was a group of 385 young people aged 21-30 years in Hatyai, Songkhla, using  

questionnaires as a tool to collect data analyzed using frequency, percentage, mean and  

standard deviation. The hypothesis was tested using a T-test statistic, One-Way ANOVA  

statistic, and if differences were found, they were compared in pairs by using LSD  

method and using multiple regression statistic. The most of the sample group invested in 

the form of bank deposits and invested every month. There is a medium-term investment 

period. The amount of money used in investment per time is between 3,000-5,000 baht 

through online channels by receiving investment news from Facebook pages, Twitter. Its  

investment objectives are to protect funds from being safe, not lost or devalued from losses or  

inflation and investments are considered according to the size of the investment amount 

and capacity.

It was found that the first jobber group had moderate in investment knowledge and 

risk tolerance.The hypothesis testing results found that working age groups with different 

incomes influence different financial asset investment planning behavior. The demographic 

factors, gender, age, status, occupation, special income that are different do not affects the 

behavior of investment planning in financial assets. The risk tolerance level factor affects 

the behavior of investment planning in financial assets. It was also found that investment 

knowledge and understanding factors had no effect on investment planning behavior in 

financial assets.

Keywords: First Jobber, Investment Planning, Financial Assests
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บัทนำำ� 

ป้จัจุับันการ์ดำาร์งชีวิิตของปร์ะชากร์ทุกคนมักจัะมีเร่์�องของการ์เงินเข้ามาเกี�ยวิข้อง ทั�งในด้านของ

ร์ายได้ การ์เก็บออม ร์วิมถ้งค�าใช้จั�าย ทั�งนี�ในการ์ดำาร์งชีวิิตของแต�ละบุคคล อาจัเกิดเหตุการ์ณ์ที�เป็นป้ญหา

หร่์ออุปสร์ร์ค ซ้ี�งส�งผลโดยตร์งต�อด้านการ์เงิน จ้ังจัำาเป็นต้องมีวิางแผนทางการ์เงินที�ดี เพ่�อเป็นการ์เตรี์ยม

ควิามพร้์อมทางด้านการ์เงิน และลดควิามเสี�ยงในการ์ดำาร์งชีวิิตให้กับตนเอง ซ้ี�งจัะช�วิยให้สามาร์ถบร์ร์ลุเป้า

หมายได้ตามควิามต้องการ์ จัากที�กล�าวิมานั�นส�งผลให้กลุ�มปร์ะชากร์ในป้จัจุับัน โดยเฉิพาะกลุ�มวัิยเริ์�มต้น

ทำางาน ที�เพิ�งสำาเร็์จัการ์ศ้กษา และก้าวิเข้าส้�ตลาดแร์งงาน มองหาช�องทางที�จัะสามาร์ถเพิ�มโอกาสให้เงินที�

มีอย้�มีม้ลค�าที�เติบโตข้�น ส�งผลให้การ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินได้รั์บควิามนิยมเป็นอย�าง

มากจัากคนกลุ�มนี� ด้วิยเหตุนี� ธุร์กิจัสถาบันการ์เงินในป้จัจุับัน จ้ังหันมาให้ควิามสนใจักับล้กค้ากลุ�มวัิยเริ์�ม

ต้นทำางานมากข้�น เน่�องจัากกลุ�มล้กค้าวัิยนี� เป็นกลุ�มที�มีร์ายได้ปร์ะจัำา ซ้ี�งนับวิ�าเป็นกลุ�มที�มีศักยภาพ และ

ในอนาคตจัะมีร์ายได้ที�เติบโตข้�นตามเศร์ษฐกิจั ทั�งนี�กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานยังเป็นกลุ�มที�สามาร์ถลงทุนใน

สินทรั์พย์ทางการ์เงินที�มีควิามเสี�ยงค�อนข้างส้งได้ เพร์าะคนกลุ�มนี�เป็นกลุ�มที�มีอายุน้อย จ้ังมีร์ะยะเวิลาที�จัะ

แก้ไขข้อผิดพลาดให้กับตนเองได้หากเกิดข้อผิดพลาดจัากการ์ลงทุน จัะเห็นได้วิ�า การ์ศ้กษาพฤติกร์ร์ม ร์วิม

ถ้งป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินเป็นเร่์�องที�สำาคัญ เพร์าะจัะทำาให้สถาบันการ์เงิน

หลายแห�งมีการ์พัฒินาผลิตภัณฑ์ิทางการ์เงินใหม� ๆ ที�ตร์งกับควิามต้องการ์และเหมาะสมกับคนกลุ�มวัิยเริ์�ม

ต้นทำางานมากข้�น ทั�งยังเป็นจุัดเริ์�มต้นที�สำาคัญในการ์สร้์างควิามมั�นคงในอนาคตของคนกลุ�มนี�ที�จัะเป็นกำาลัง

หลักที�มีส�วินร์�วิมในการ์พัฒินาปร์ะเทศ และจัังหวัิดสงขลายังถ้กจััดอันดับเป็นจัังหวัิดที�มีเศร์ษฐกิจัใหญ�เป็น

อันดับ 1 ของภาคใต้ ซ้ี�งมีอำาเภอหาดใหญ�เป็นศ้นย์กลางทางการ์ค้าและบริ์การ์ที�สำาคัญ ทั�งยังเป็นทำาเลสำาคัญ

ในการ์จััดตั�งบริ์ษัทช่�อดังต�าง ๆ ของปร์ะเทศ นอกจัากนี�ยังมีบริ์ษัทหลักทรั์พย์หลายบริ์ษัทที�ขยายสาขามา

ตั�งอย้�ในอำาเภอหาดใหญ� อันเน่�องมาจัากบริ์ษัทหลักทรั์พย์หลายบริ์ษัทเห็นถ้งศักยภาพในการ์ลงทุนของคน

หาดใหญ� อีกทั�งยังเป็นที�ตั�งของธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย สำานักงานภาคใต้ ด้วิยเหตุนี�อำาเภอหาดใหญ�จ้ัง

เป็นศ้นย์กลางทางการ์เงินและการ์ลงทุนที�สำาคัญของภาคใต้ จัากภาพร์วิมเศร์ษฐกิจั ควิามสำาคัญของอำาเภอ

หาดใหญ�ยังมีผลต�อควิามต้องการ์แร์งงานที�ส้ง อำาเภอหาดใหญ�จ้ังเป็นหน้�งในเป้าหมายที�ได้รั์บควิามนิยมใน

การ์เข้าทำางานของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานด้วิยเช�นกัน

ดังนั�น ผ้้วิิจััยจ้ังมองเห็นถ้งควิามจัำาเป็นและควิามสำาคัญของการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์

ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน จ้ังมุ�งหมายที�จัะศ้กษาเกี�ยวิกับป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์วิางแผน

การ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน ในอำาเภอหาดใหญ� ทั�งในเร่์�องของป้จัจััยด้าน

ปร์ะชากร์ศาสตร์์ ควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุน ร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ ร์วิมถ้งร์ะดับควิามเต็มใจัใน

การ์ยอมรั์บควิามเสี�ยง เพ่�อให้กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานได้ตร์ะหนักถ้งควิามสำาคัญของการ์วิางแผนการ์ลงทุนใน

สินทรั์พย์ทางการ์เงินที�ดี ทั�งยังได้ร้้์ถ้งปร์ะโยชน์ที�ได้รั์บหากมีการ์วิางแนวิทางและกำาหนดเป้าหมายในการ์

ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินไว้ิอย�างชัดเจัน
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วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน

. 2 เพ่�อศ้กษาควิามแตกต�างของป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ที�มีต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุน

ในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน

. 3 เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�ม วัิย

เริ์�มต้นทำางาน

ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

1. เพ่�อให้บุคคลทร์าบถ้งป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนและสามาร์ถนำาข้อม้ลไปใช้

ปร์ะกอบการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของตนได้อย�างเหมาะสม

2. เพ่�อเป็นปร์ะโยชน์ต�อสถาบันการ์เงินในการ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ิและสามาร์ถแนะนำาการ์วิางแผน

การ์ลงทุนให้สอดคล้องพฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภคในกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานได้

สมมติฐ�นำก�รวิิจััย 

1. ป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ที�แตกต�างกันมีพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์

เงินแตกต�างกัน

2. ควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน

3. ร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน 

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัก�รวิ�งแผู้นำก�รลงทุนำ

รั์ชนีกร์ วิงศ์จัันทร์์ (2555) ได้ให้ควิามหมายของการ์วิางแผนการ์ลงทุนไว้ิวิ�า การ์วิางแผนการ์ลงทุน 

ค่อ การ์จััดทำานโยบายการ์ลงทุน (Investment Policy) ของผ้้ลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายหร่์อสอดคล้อง

กับวัิตถุปร์ะสงค์ที�ผ้้ลงทุนได้กำาหนดไว้ิ และนิพพิชฌ์์ โกวิิทวิณิชกานนท์ (ม.ป.ป.) ได้กล�าวิถ้งควิามหมาย

ของการ์วิางแผนการ์ลงทุนไว้ิวิ�า การ์วิางแผนการ์ลงทุน หมายถ้ง การ์วิางแผนจััดสร์ร์เงินทุนเพ่�อไปลงทุนใน

สินทรั์พย์ปร์ะเภทต�าง ๆ โดยคำาน้งถ้งควิามเสี�ยง อัตร์าผลตอบแทน ร์วิมถ้งเป้าหมายและร์ะยะเวิลาในการ์

ลงทุน ตลอดจันควิามเสี�ยงของผ้้ลงทุนที�สามาร์ถรั์บได้

การ์วิางแผนการ์ลงทุนของนักลงทุนแต�ละบุคคลมีวัิตถุปร์ะสงค์แตกต�างกัน สามาร์ถแบ�งได้ตาม

ผลตอบแทนที�ต้องการ์ได้รั์บ ค่อ เพ่�อเพิ�มม้ลค�าของเงินลงทุนให้งอกเงย เพ่�อสร้์างร์ายได้ปร์ะจัำา เพ่�อควิาม

ปลอดภัยของเงินทุน เพ่�อให้ได้ผลตอบแทนร์วิมตามที�คาดหวัิง เพ่�อผลปร์ะโยชน์ทางภาษี เพ่�อใช้จั�ายยาม

เกษียณอายุ และเพ่�อเป็นหลักปร์ะกัน (รั์ชนีกร์ วิงศ์จัันทร์์, 2555) ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ลงทุนส�วินบุคคลเป็น

ป้จัจััยเฉิพาะตัวิของผ้้ลงทุนที�ใช้เป็นแนวิทางในการ์ตัดสินใจัลงทุน สามาร์ถพิจัาร์ณาได้จัากอายุของผ้้ลงทุน ผ้้

อย้�ในอุปการ์ะของผ้้ลงทุน ควิามร้้์เกี�ยวิกับการ์ลงทุน เวิลาในการ์ติดตามผลการ์ลงทุน และการ์ยอมรั์บควิาม

เสี�ยงของผ้้ลงทุน (สุพพตา ป่ยะเกศิน, 2539) กร์อบร์ะยะเวิลาในการ์ลงทุนเป็นสิ�งที�ใช้กำาหนดเป้าหมายใน

การ์ลงทุนสามาร์ถแบ�งออกได้เป็น 3 ร์ะยะได้แก� ร์ะยะสั�น หร่์อ ไม�เกิน 1 ปี ร์ะยะกลางหร่์อ มากกวิ�า 1 
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ปี แต�ไม�เกิน 5 ปีและร์ะยะยาวิ หร่์อ มากกวิ�า 5 ปี (Money Buffalo, 2562) หลักเกณฑ์ิพ่�นฐานในการ์

พิจัาร์ณาการ์ลงทุนโดยทั�วิไปที�ผ้้ลงทุนนำามาใช้เป็นองค์ปร์ะกอบในการ์ตัดสินใจั ปร์ะกอบด้วิย 6 ป้จัจััยได้แก� 

อุปนิสัยส�วินของผ้้ลงทุน ขนาดของจัำานวินเงินที�จัะลงทุน ผลตอบเเทนจัากการ์ลงทุน ร์ะดับควิามเสี�ยงในการ์

ลงทุน สภาพคล�องของเงินลงทุน และการ์กร์ะจัายของเงินลงทุน (สุพพตา ป่ยะเกศิน, 2539) ช�องทางการ์

ลงทุนสามาร์ถแบ�งได้เป็นทาง Online เช�น Application ของธนาคาร์หร่์อของโบร์กเกอร์์และทาง Offline 

เช�น ธนาคาร์ บริ์ษัทหลักทรั์พย์ซ้ี�งพิจัาร์ณาจัากพฤติกร์ร์มของคนที�มีควิามเปลี�ยนแปลงไป โดยนำาเทคโนโลยี

เข้ามาใช้มากข้�น แต�สถาบันการ์เงินยังคงมีการ์ให้บริ์การ์เพ่�อตอบสนองกลุ�มล้กค้ากลุ�มอ่�น ด้วิย (Donlaya 

C., 2563) ควิามร้้์พ่�นฐานในการ์ลงทุนมีควิามสำาคัญในการ์ใช้ปร์ะกอบการ์วิางแผนการ์ลงทุน เพร์าะมีควิาม

เสี�ยงหลายปร์ะการ์ที�ทำาให้เร์าไม�สามาร์ถคาดการ์ณ์ได้ ดังนั�น นักลงทุนจ้ังจัำาเป็นต้องศ้กษา เรี์ยนร้้์ จัาก

ปร์ะสบการ์ณ์ต�าง ๆ ที�เกิดข้�นจัากทั�งของตัวิเองและผ้้อ่�น โดยผ้้ลงทุนที�เก�งและมีไหวิพริ์บจัะต้องมีแนวิทาง

ปฏิบัติเพ่�อเป็นการ์เพิ�มภ้มิคุ้มกันในตลาดทุน ซ้ี�งนักลงทุนควิร์มีควิามร้้์พ่�นฐานในการ์ลงทุน มีควิามร้้์ควิาม

เข้าใจัจัากควิามเสี�ยง ควิร์ศ้กษาหาควิามร้้์เกี�ยวิกับการ์ลงทุนอย้�เสมอ ควิร์มีหนังส่อเป็นของตนเอง และร้้์จััก

การ์เปลี�ยนแปลง (Krungsri Guru, ม.ป.ป.) ทั�งนี�ผ้้ลงทุนอาจัมีการ์เล่อกศ้กษาข้อม้ลในการ์ปร์ะกอบการ์

ลงทุนผ�านส่�อออนไลน์ อาทิเช�น เพจั Facebook, Twitter เว็ิบไซีต์เกี�ยวิกับการ์ลงทุน บุคคลภายนอกที�ร้้์จัักที�

ร้้์เร่์�องเกี�ยวิกับการ์ลงทุน บุคคลใกล้ชิด บทวิิเคร์าะห์การ์ลงทุน วิาร์สาร์เกี�ยวิกับการ์ลงทุน โทร์ทัศน์หร่์อวิิทยุ 

หนังส่อพิมพ์

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัสินำทรัพิย์ท�งก�รเงินำ

KAEN (2561) ได้อธิบายเกี�ยวิกับสินทรั์พย์ทางการ์เงินวิ�า เป็นสินทรั์พย์ปร์ะเภทหน้�งที�ไม�มีตัวิตน มี

ลักษณะพิเศษที�แตกต�างจัากสินทรั์พย์อ่�น ๆ ค่อ ร้์ปแบบของสินทรั์พย์ไม�ได้เป็นป้จัจััยกำาหนดม้ลค�าสินทรั์พย์

ทางการ์เงิน จ้ังมักอย้�ในร้์ปของเอกสาร์สัญญาต�าง ๆ ม้ลค�าของสินทรั์พย์ทางการ์เงินจัะข้�นอย้�กับกร์ะแส

เงินสดหร่์อผลตอบแทนที�สินทรั์พย์ทางการ์เงินนั�นจัะมอบให้แก�ผ้้เป็นเจ้ัาของในอนาคตและร์ะดับควิามเสี�ยง

ของตร์าสาร์ทางการ์เงินนั�น และ PeerPower Team (2562) ได้อธิบายเกี�ยวิกับสินทรั์พย์ทางการ์เงิน ค่อ

ผลิตภัณฑ์ิทางการ์เงินที�ซ่ี�อขายแลกเปลี�ยนกันในลักษณะของสัญญา สิทธิ เง่�อนไขต�าง ๆ ซ้ี�งผลตอบแทน

จัากการ์ซ่ี�อผลิตภัณฑ์ินั�น สามาร์ถแยกย�อยออกไปตามตลาดของสินทรั์พย์เพ่�อการ์ลงทุนนั�น ค่อ สินทรั์พย์

ทางการ์เงินในตลาดเงิน จัะให้ผลตอบแทนเป็นเงินอย�างเดียวิ เช�น การ์ฝ่ากออมทรั์พย์ ฝ่ากปร์ะจัำา ตั�วิแลก

เงิน ตั�วิสัญญาใช้เงิน เป็นต้น และสินทรั์พย์ทางการ์เงินในตลาดทุน จัะให้ผลตอบแทนเป็นสิทธิ สัญญา การ์

ป้นผล เช�น ตร์าสาร์หนี� หุ้นก้้ หุ้น หน�วิยลงทุนต�าง ๆ ตร์าสาร์สิทธิ (อนุพันธ์)

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยได้แบ�งร้์ปแบบของสินทรั์พย์ทางการ์เงิน (Financial Assets) เป็น 

2 ปร์ะเภท ได้แก� สินทรั์พย์ในตลาดเงิน โดยตลาดเงิน หมายถ้ง ตลาดที�มีการ์ซ่ี�อขายสินทรั์พย์ทางการ์เงิน

ที�มีอายุไม�เกิน 1 ปี ไม�มีการ์จั�ายดอกเบี�ย แต�จัะได้ผลตอบแทนในร้์ปของส�วินลด มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อบริ์หาร์

สภาพคล�องในช�วิงสั�น ๆ ปร์ะเภทของสินทรั์พย์ในตลาดเงิน ได้แก�  ตั�วิเงินคลัง ตร์าสาร์พาณิชย์ ใบรั์บฝ่าก

เงินที�เปลี�ยนม่อได้ เงินฝ่ากธนาคาร์ และสินทรั์พย์ทางการ์เงินในตลาดทุน โดยตลาดทุน หมายถ้ง ตลาดที�มี

การ์ซ่ี�อขายสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�มีอายุมากกวิ�า 1 ปี มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อนำาเงินมาบริ์หาร์กิจัการ์ในร์ะยะยาวิ

ปร์ะเภทของสินทรั์พย์ทางการ์เงินในตลาดทุน ได้แก� ตร์าสาร์หนี� (พันธบัตร์รั์ฐบาล พันธบัตร์รั์ฐวิิสาหกิจั หุ้น

ก้้) ตร์าสาร์ทุน (หุ้นสามัญ หุ้นบุริ์มสิทธิ ใบแสดงสิทธิในผลปร์ะโยชน์ที�เกิดจัากหลักทรั์พย์อ้างอิงไทย หร่์อ เอ็น
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วีิดีอาร์์ ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการ์ซ่ี�อหุ้นสามัญ หร่์อ วิอร์์เเร์นท์ หน�วิยลงทุน หุ้นก้้แปร์สภาพ) และ ตร์าสาร์

อนุพันธ์

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับักลุ่มวัิยเริ�มต�นำทำ�ง�นำ

การ์จััดพอร์์ตลงทุนตามวิัย ช�วิงวิัยและอายุเป็นหน้�งในตัวิแปร์สำาคัญในการ์จััดสร์ร์เงินลงทุนของ

แต�ละบุคคล ซ้ี�งจัะช�วิยให้มีแนวิทางในการ์จััดพอร์์ตการ์ลงทุนอย�างมีแบบแผนและสอดคล้องกับตัวิเอง ซ้ี�ง

จัะนำาไปส้�การ์บร์ร์ลุเป้าหมายในการ์ลงทุน โดยวัิยเริ์�มต้นทำางาน อายุ 21-30 ปี เป็นช�วิงอายุที�เหมาะสมที�สุด

ในการ์ออมและการ์ลงทุนเพร์าะเป็นช�วิงที�เปลี�ยนผ�านจัากวัิยเรี์ยนไปส้�การ์เริ์�มต้นทำางาน ยังไม�มีภาร์ะค�าใช้

จั�ายที�ต้องรั์บผิดชอบมากนัก มีเวิลาในการ์ทำางานหาร์ายได้อีกนาน จ้ังสามาร์ถวิางแผนในการ์จััดสร์ร์เงิน

ลงทุนเพ่�อไปลงทุนในตร์าสาร์ที�มีควิามเสี�ยงส้งอย�างหุ้นได้ถ้ง 90% โดยหุ้นที�เล่อกลงทุนควิร์เป็นหุ้นที�มีป้จัจััย

พ่�นฐานดี มีสภาพทางการ์เงินที�มั�นคง แข็งแกร์�ง มีเงินป้นผลที�น�าพอใจั และมีโอกาสเติบโตในอนาคต ส�วิน

อีก 10% ที�เหล่อควิร์เก็บไว้ิในร้์ปแบบของเงินฝ่ากและตร์าสาร์หนี�ต�าง ๆ ที�มีควิามเสี�ยงตำ�า เช�น พันธบัตร์

รั์ฐบาล หร่์อหุ้นก้้ที�มีควิามปลอดภัยของเงินต้นส้ง และได้อัตร์าดอกเบี�ยที�แน�นอน (ห้องเรี์ยนนักลงทุน 

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย, ม.ป.ป.)

แนำวิคิำดเก่�ยวิกับัผู้ลตอบัแทนำและคำวิ�มเส่�ยงในำก�รลงทุนำ 

จิัรั์ตน์ สังข์แก้วิ (2544) ได้อธิบายถ้งผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนวิ�า เป้าหมายสำาคัญหลักของผ้้

ลงทุนค่อ เพ่�อให้ได้มาซ้ี�งอัตร์าผลตอบแทนส้งสุดโดยมีวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน ค่อ เงินลงทุนจัะต้องไม�

เกิดการ์ส้ญหาย เงินลงทุนควิร์มีค�าเพิ�มข้�นไม�ลดลงจัากสาเหตุเงินเฟ้ีอ และพร์วิร์ร์ณ นันทแพศย์ (2552) ได้

อธิบายถ้งผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนไว้ิวิ�า เป็นปร์ะโยชน์ที�นักลงทุนได้รั์บจัากการ์ลงทุนซ้ี�งอาจัอย้�ในร้์ปของ

ดอกเบี�ย (Interest) เงินป้นผล (Dividend) หร่์อกำาไร์/ขาดทุนจัากการ์ขายหลักทรั์พย์ (Capital Gain/Loss) 

ธนัยวิงศ์ กีร์ติวิานิชย์ (2563) ได้กล�าวิถ้งผลตอบแทนวิ�า ค่อผลปร์ะโยชน์ที�ผ้้ลงทุนได้รั์บจัากการ์ลงทุนในหลัก

ทรั์พย์นั�น โดยการ์ลงทุนในหลักทรั์พย์ต�างปร์ะเภทกัน ย�อมให้ผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนในร้์ปแบบที�แตก

ต�างกันไปซ้ี�งผลตอบแทนที�ได้รั์บจัากการ์ลงทุนสามาร์ถแบ�งได้ดังนี� กำาไร์จัากส�วินต�างร์าคา (Capital Gain) 

เงินป้น-ผล (Dividend) ดอกเบี�ย (Interest) ส�วินลดรั์บ (Discount) และผลปร์ะโยชน์อ่�นๆที�ผ้้ลงทุนได้รั์บ 

(Right) 

จิัรั์ตน์ สังข์แก้วิ (2547) ได้ให้ควิามหมายวิ�า ควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุน ค่อ โอกาสที�ผ้้ลงทุนจัะไม�ได้

รั์บอัตร์าผลตอบแทนตามที�คาดหวัิง เม่�ออัตร์าผลตอบแทนส้งข้�น การ์ลงทุนจัะยิ�งมีควิามเสี�ยงมากยิ�งข้�น ซ้ี�ง

โดยทั�วิไปถ่อวิ�าผ้้ลงทุนเป็นบุคคลที�ไม�ชอบควิามเสี�ยงหร่์อต้องการ์หลีกหนีควิามเสี�ยง หากการ์ลงทุนมีควิาม

เสี�ยงส้ง ผ้้ลงทุนย�อมต้องการ์อัตร์าผลตอบแทนที�ส้งข้�น เพ่�อชดเชยควิามเสี�ยง และสถาบันพัฒินาควิามร้้์

ตลาดทุน ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย (2548) ได้ให้ควิามหมายวิ�า ควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุน (Invest-

ment Risk) ค่อ ควิามไม�แน�นอนในการ์ได้รั์บเงินค่นและได้รั์บผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนตามที�คาดหวัิงไว้ิ ซ้ี�ง

เป็นควิามเสี�ยงด้านร์าคาที�ผ้้ลงทุนอาจัจัะไม�ได้รั์บผลตอบแทนตามที�คาดหวัิงไว้ิ รั์ชนีกร์ วิงศ์จัันทร์์ (2555) ได้

กล�าวิถ้งป้จัจััยที�มีผลต�อร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของผ้้ลงทุนซ้ี�งหมายถ้งร์ะดับควิามผันผวินจัากการ์ลงทุน

ที�ผ้้ลงทุนมีควิามสบายใจั (Comfort level) ที�จัะถ่อคร์องสินทรั์พย์ หร่์อหลักทรั์พย์ที�กำาหนดไว้ิ โดยวิิเคร์าะห์

ได้จัากควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยง (Ability to take risk) ค่อ การ์ที�ผ้้ลงทุนทร์าบถ้งสถานภาพ
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ทางการ์เงินของตนเองถ้งควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนได้ในร์ะดับใดซ้ี�งพิจัาร์ณาจัาก 

ฐานะทางการ์เงิน/จัำานวินเงินลงทุน, ช�วิงอายุ/ร์ะยะเวิลาลงทุน, ควิามต้องการ์สภาพคล�อง และควิามสำาคัญ

ของเป้าหมายการ์ลงทุน และควิามเต็มใจัในการ์รั์บควิามเสี�ยง (willingness to take risk) ค่อ การ์ที�ผ้้ลงทุน

ร้้์ถ้งทัศนคติที�มีต�อควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุน ซ้ี�งพิจัาร์ณาจัากพฤติกร์ร์มของตนเองวิ�ามีควิามพ้งพอใจัในควิาม

ท้าทายหร่์อควิามกล้าได้กล้าเสียมากน้อยเพียงใด โดยพิจัาร์ณาจัากมุมมอง/ทัศนคติต�อควิามเสี�ยง การ์ตัดสิน

ใจัเล่อกผลตอบแทน และการ์ยอมรั์บผลขาดทุน

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

กนกวิร์ร์ณ ศรี์นวิล (2558) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยส�วินบุคคลพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนและแร์ง

จ้ังใจัในการ์ลงทุนที�มีต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าการ์

ศ้กษา ป้จัจััยส�วินบุคคล เพศ อายุ สถานภาพคร์อบครั์วิ มีผลต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย ไม�แตกต�างกัน และ ป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ด้านร์ายได้ต�อเด่อนที�แตกต�างกัน มีผลต�อ

พฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�แตกต�างกัน อย�างมีร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที�

ร์ะดับ 0.05 ซ้ี�งสอดคล้องกับชนัธฌ์า ศิวิโมกษธร์ร์มและบุษกร์ มากผล (2553) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�อง พฤติกร์ร์ม

การ์ลงทุนของกลุ�มนักลงทุนบุคคลป้จัจุับันและกลุ�มนักลงทุนบุคคลอนาคตในตลาดทุนไทยกับ ร์ะดับควิามร้้์

ทางการ์เงินการ์ลงทุน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า นักลงทุนบุคคลที�มีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนเพิ�มส้งข้�น สามาร์ถเล่อก

การ์ลงทุนในหุ้นเป็นทางเล่อกได้เพิ�มมากข้�น

รั์ตนาพร์ ทับทิม (2562) ที�กล�าวิวิ�า ร์ะดับควิามร้้์เร่์�องการ์วิางแผนการ์เงินไม�มีควิามสัมพันธ์กับร้์ป

แบบการ์วิางแผนการ์เงินด้านการ์ลงทุนในหุ้น กองทุนร์วิม ตร์าสาร์หนี� ด้านการ์ลงทุนเพ่�อบริ์หาร์ควิามเสี�ยง 

ด้านการ์วิางแผนเกษียณ ด้านการ์ลงทุนในสินทรั์พย์มีค�า ด้านการ์ลงทุนในอสังหาริ์มทรั์พย์ และด้านการ์

วิางแผนการ์เงินอ่�น ๆ ซ้ี�งขัดแย้งกับอนุสร์า โพธิ�ไทร์ (2556) ที�ทำาการ์ศ้กษาเร่์�องพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์

ลงทุนของ First Jobber ในกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ควิามร้้์ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับควิามเสี�ยงและ

ผลตอบแทน มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนที�แตกต�างกัน เกี�ยวิกับป้จัจััยด้านร้์ปแบบการ์ออมและ

การ์ลงทุน ด้านควิามสามาร์ถในการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของแต�ละกลุ�ม มีควิามแตกต�างกันในด้านวัิตถุปร์ะสงค์

ในการ์ออมและการ์ลงทุน

ชนัธฌ์า ศิวิโมกษธร์ร์ม และ บุษกร์ มากผล (2553) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�องพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของ

กลุ�มนักลงทุนบุคคลป้จัจุับัน (CIG) และ กลุ�มนักลงทุนบุคคลอนาคตในตลาดทุนไทย (PIG) กับ ร์ะดับควิาม

ร้้์ทางการ์เงินการ์ลงทุน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า กลุ�ม PIG จัะหลีกเลี�ยงการ์ถ่อคร์องตร์าสาร์อนุพันธ์ ส�วินกลุ�ม 

CIG จัะถ่อคร์องสินทรั์พย์ในกลุ�มที�มีควิามเสี�ยงเพ่�อหวัิงผลตอบแทนที�มากข้�น ซ้ี�งสอดคล้องกับธาร์ารั์ตน์ เกตุ

วิงศ์วิิริ์ยะ (2558) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�องแนวิทางในการ์เริ์�มต้นลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์คนอายุ 20 ถ้ง 25 ปีที�

อาศัยอย้�ในกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า นักลงทุนวัิย 20-25 ปี สามาร์ถรั์บควิามเสี�ยงในการ์ลงทุนใน

หุ้นได้ในร์ะดับที�ค�อนข้างส้ง เพร์าะแม้วิ�านักลงทุนจัะมีร์ายได้ไม�ส้ง แต�ก็ไม�มีภาร์ะอ่�นใดในการ์ดำาร์งชีวิิตมาก

นัก ทำาให้นักลงทุนกล้าที�จัะลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์และสามาร์ถยอมรั์บควิามเสี�ยงที�ผันผวินได้ โดยคาด

หวัิงที�จัะได้รั์บผลตอบแทนที�มากกวิ�าเงินฝ่ากธนาคาร์หร่์ออัตร์าเงินเฟ้ีอในป้จัจุับัน 
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วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ (Quantitative Research) ในลักษณะการ์วิิจััยเชิง

สำาร์วิจั (Survey Research) โดยปร์ะชากร์ที�ใช้ในงานวิิจััยครั์�งนี� ค่อ กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน ช�วิงอายุ 21-30 ปี 

ในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา แต�เน่�องจัากผ้้วิิจััยไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์และไม�สามาร์ถเก็บข้อม้ล

จัากทุกหน�วิยปร์ะชากร์ได้จ้ังทำาการ์สุ�มแบบตัวิอย�างแบบตามสะดวิก (Convenience Sampling) ผ�านการ์

แจักแบบสอบถามด้วิยช�องทางออนไลน์ ในร้์ปแบบ Google From และใช้วิิธีการ์ W.G.Cochran (1953) 

เพ่�อกำาหนดขนาดของกลุ�มตัวิอย�างในการ์วิิจััย ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% ที�ควิามคลาดเคล่�อน +-5% ได้

ขนาดของกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 คน 

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััยที�ใช้ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล ค่อแบบสอบถาม แบ�งออกเป็น 4 ส�วิน ค่อ

ส�วินที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวิกับข้อม้ลทั�วิไปด้านปร์ะชากร์ศาสตร์์ของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน จัำานวิน 

6 ข้อ ส�วินที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวิกับข้อม้ลด้านควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุน จัำานวิน 8 ข้อ ส�วินที� 3 

แบบสอบถามเกี�ยวิกับข้อม้ลด้านร์ะดับควิามเสี�ยง โดยใช้แบบสอบถามจัากรั์ชนีกร์ วิงศ์จัันทร์์ (2555) 

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย ซ้ี�งแบ�งแบบสอบถามเป็น 2 ชุด ได้แก� แบบสอบถามในการ์ปร์ะเมินควิาม

สามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยง จัำานวิน 4 ข้อและแบบสอบถามในการ์ปร์ะเมินควิามเต็มใจัที�จัะได้รั์บควิาม

เสี�ยง จัำานวิน 3 ข้อ ส�วินที� 4 แบบสอบถามเกี�ยวิกับพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน 

แบ�งออกเป็น 2 ตอน ดังนี� ตอนที� 1 มีจัำานวิน 8 ข้อ และตอนที� 2 แบ�งแบบสอบถามออกเป็น 2 ด้าน ค่อ 

วัิตถุปร์ะสงค์ จัำานวิน 7 ข้อ และ หลักการ์พิจัาร์ณาการ์ลงทุน จัำานวิน 8 ข้อ โดยทำาการ์แจักแบบสอบถาม

เพ่�อทดลองใช้กับผ้้ทำาแบบสอบถามที�มีสภาพควิามเป็นกลุ�มตัวิอย�าง ซ้ี�งค่อ กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน อายุ 21-30 

ปี เกี�ยวิกับเร่์�องการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของวัิยเริ์�มต้นทำางานจัำานวิน 30 คน จัากนั�นจ้ัง

นำามาทดสอบควิามเที�ยงตร์งของแบบสอบถามโดยให้ผ้้เชี�ยวิชาญช�วิยตร์วิจัสอบและใช้ส้ตร์ IOC (Index of 

Item Objective Congruence) จัากการ์เก็บแบบสอบถาม ค�า IOC มีค�าเท�ากับ 0.8668 ซ้ี�งแสดงให้เห็น

วิ�าแบบสอบถามมีควิามสอดคล้องร์ะหวิ�างข้อคำาถามกับวัิตถุปร์ะสงค์ และทำาการ์ทดสอบควิามเช่�อมั�นของ

แบบสอบถามโดยใช้ส้ตร์สัมปร์ะสิทธิ�แอลฟ่ีา (Coefficient) ของคร์อนบัค (Cronbach) โดยจัากการ์วิิเคร์าะห์

ปร์ะมวิลค�าสัมปร์ะสิทธิ�แอลฟีา (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค�าเท�ากับ 0.931 ซ้ี�งอย้�ในร์ะดับดีมาก 

แสดงให้เห็นวิ�าแบบสอบถามสามาร์ถวัิดค�าตัวิแปร์ในงานวิิจััยได้ในร์ะดับที�มีควิามน�าเช่�อถ่อ

จัากนั�นเก็บข้อม้ลจัริ์งกับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 385 คน ด้วิยร้์ปแบบออนไลน์ผ�าน Google From 

ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) เพ่�อให้

ทร์าบถ้งลักษณะทั�วิไปของกลุ�ม ตัวิอย�างโดยอธิบายในร้์ปแบบของ ค�าเฉิลี�ย (Mean) ค�าร้์อยละ (Percent-

age) การ์แจักแจังควิามถี� (Frequency) และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน (Standard Deviation) และร์ายงาน

ผลตามการ์วิิจััยที�ได้ (Prevalence) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการ์ศ้กษาข้อม้ลของ

กลุ�มตัวิอย�างด้วิย โปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปทางสถิติ เพ่�อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยมีการ์ตั�ง

ร์ะดับควิาม เช่�อมั�นไว้ิที�ร้์อยละ 95 และใช้สถิติในการ์วิิเคร์าะห์ ค่อ T-test, One-way ANOVA และ Multi-

ple regression
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ข้อม้ลด้านปร์ะชากร์ศาสตร์์ พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีอายุ 23 ปี มีสถานภาพ

โสด ปร์ะกอบอาชีพเป็นพนักงานบริ์ษัทเอกชน ร์องลงมาค่อ ธุร์กิจัส�วินตัวิ ซ้ี�งมีร์ะดับร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนอย้�

ที� 15,001-20,000 บาท และมีไม�มีร์ายได้อ่�นนอกจัากงานปร์ะจัำา โดยกลุ�มตัวิอย�างที�มีแหล�งร์ายได้นอกเหน่อ

จัากงานปร์ะจัำานั�น มีร์ายได้พิเศษจัากการ์ปร์ะกอบอาชีพเสริ์มอ่�น ๆ 

ควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุน พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�มีควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนร์ะดับ

ปานกลาง

ร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยง พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�มีร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงปานกลาง

จัากการ์จััดร้์ปแบบการ์จััดสร์ร์นำ�าหนักการ์ลงทุนเบ่�องต้น โดยกลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�มีควิามสามาร์ถในการ์รั์บ

ควิามเสี�ยงส้ง และมีควิามเต็มใจัที�จัะรั์บควิามเสี�ยงปานกลาง

ต�ร�งท่� 1 : การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน
ตัวิแปร ร�ยก�ร คำวิ�มถ่� ร�อยละ ลำ�ดับั

ร้์ปแบบการ์ลงทุน เงินฝ่ากธนาคาร์ 241 50.21 1

(ตอบได้มากกวิ�า 1 ข้อ) หน�วิยลงทุนในกองทุน 97 20.21 2

หุ้นสามัญ 95 19.79 3

หุ้นก้้ 25 5.21 4

อ่�น ๆ 22 4.58 5

ควิามถี�ในการ์ลงทุน ทุกเด่อน 190 66.43 1

ทุกคร้์�งปี 36 12.59 2

ทุกปี 32 11.19 3

ทุกสัปดาห์ 27 9.44 4

นาน ๆ ครั์�ง 1 0.35 5

กร์อบร์ะยะเวิลาในการ์ลงทุน ร์ะยะกลาง หร่์อ มากกวิ�า 1 ปี แต�ไม�

เกิน 5 ปี

149 52.10 1

ร์ะยะสั�น หร่์อ ไม�เกิน 1 ปี 75 26.22 2

ร์ะยะยาวิ หร่์อ มากกวิ�า 5 ปี 62 21.68 3

ปริ์มาณเงินที�ใช้ลงทุน 3,000 - 5,000 บาท 103 36.01 1

น้อยกวิ�า 3,000 บาท 82 28.67 2

5,001 - 10,000 บาท 60 20.98 3

10,001 - 50,000 บาท 33 11.54 4

100,000 บาทข้�นไป 5 1.75 5

50,001 - 100,000 บาท 3 1.05 6
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ตัวิแปร ร�ยก�ร คำวิ�มถ่� ร�อยละ ลำ�ดับั

ช�องทางในการ์ลงทุน ทาง Online เช�น Application ของ

ธนาคาร์หร่์อของโบร์กเกอร์์

199 69.58 1

ทาง Offline เช�น ธนาคาร์ บริ์ษัทหลัก

ทรั์พย์

87 30.42 2

ช�องทางในการ์รั์บข้อม้ลข�าวิสาร์

(ตอบได้มากกวิ�า 1 ข้อ)

เพจั Facebook, Twitter 180 46.9 1

เว็ิบไซีต์เกี�ยวิกับการ์ลงทุน 159 41.1 2

บุคคลใกล้ชิด เช�น ญาติพี�น้อง เพ่�อน 154 40.1 3

บทวิิเคร์าะห์การ์ลงทุน 114 29.7 4

บุคคลภายนอกที�ร้้์จัักและมีควิามเข้าใจั

เกี�ยวิกับการ์ลงทุน

106 27.6 5

วิาร์สาร์เกี�ยวิกับการ์ลงทุน 31 8.1 6

โทร์ทัศน์ หร่์อวิิทยุ 16 4.2 7

หนังส่อพิมพ์ 4 1.0 8

จัากตาร์างที� 1 พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างมีพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน โดย

ส�วินใหญ�มีการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินและลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินในร้์ปแบบเงิน

ฝ่ากธนาคาร์ ร์องลงมาค่อ ลงทุนในหน�วิยลงทุนในกองทุน และลงทุนในหุ้นสามัญ โดยมีควิามถี�ในการ์ลงทุน

ทุกเด่อน ซ้ี�งมีร์ะยะเวิลาในการ์ลงทุนร์ะยะกลาง หร่์อ มากกวิ�า 1 ปี แต�ไม�เกิน 5 ปี ปริ์มาณเงินที�ใช้ในการ์

ลงทุนต�อครั์�งอย้�ร์ะหวิ�าง 3,000 - 5,000 บาท ผ�านช�องทาง Online เช�น Application ของธนาคาร์หร่์อของ

โบร์กเกอร์์ โดยรั์บข้อม้ลข�าวิสาร์การ์ลงทุนจัากเพจั Facebook, Twitter กลุ�มตัวิอย�างมีวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์

ลงทุนเพ่�อปกป้องเงินทุนให้มีควิามปลอดภัย ไม�ส้ญหาย หร่์อไม�ให้ลดค�าลงจัากการ์ขาดทุนหร่์อภาวิะเงินเฟ้ีอ 

ร์องลงมาค่อ เพ่�อเพิ�มม้ลค�าของเงินลงทุนให้งอกเงย และเพ่�อให้ได้ผลตอบแทนร์วิมตามที�คาดหวัิง โดยมีการ์ก

ร์ะจัายควิามเสี�ยงในการ์ลงทุน ทั�งนี�กลุ�มตัวิอย�างมีพฤติกร์ร์มการ์พิจัาร์ณาการ์ลงทุนตามขนาดของจัำานวิน

เงินลงทุนและขีดควิามสามาร์ถ ร์องลงมาค่อ พิจัาร์ณาการ์ลงทุนตามควิามน�าเช่�อถ่อของสินทรั์พย์เพ่�อควิาม

ปลอดภัยและควิามมั�นคง และพิจัาร์ณาการ์ลงทุนตามควิามคุ้มค�าของผลตอบแทน 

ต�ร�งท่� 2 : การ์วิิเคร์าะห์การ์ทดสอบสมมติฐานที� 1 โดยการ์ใช้สถิติการ์วิิเคร์าะห์ควิามแปร์ปร์วินทางเดียวิ 

               (One-Way ANOVA)
พิฤติกรรมก�รวิ�งแผู้นำก�รลงทุนำ

ในำสินำทรัพิย์ท�งก�รเงินำ

แหล่งคำวิ�ม

แปรปรวินำ

SS df MS F Sig.

ร์ายได้ ร์ะหวิ�างกลุ�ม 7.079 5 1.416 3.889 0.02

ภายในกลุ�ม 137.981 379 0.364

ร์วิม 145.061 384
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จัากตาร์างที� 2 เม่�อพิจัาร์ณาสมมติฐานที� 1 พบวิ�าป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ด้านร์ายได้ที�แตกต�าง

กัน มีพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�แตกต�างกัน โดยใช้สถิติการ์วิิเคร์าะห์ควิาม

แปร์ปร์วินทางเดียวิ (One-Way ANOVA) เปรี์ยบเทียบควิามแตกต�างของกลุ�มตัวิอย�างมากกวิ�า 2 กลุ�มข้�น

ไป พบวิ�าภาพร์วิมของร์ายได้มีค�า Sig. เท�ากับ 0.02 ซ้ี�งน้อยกวิ�าค�าร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 จ้ังทำาการ์

ทดสอบควิามแตกต�างของค�าเฉิลี�ยเป็นร์ายค้�ด้วิยวิิธีการ์ LSD (Least-significant difference) ของร์ายได้กับ

พฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินพบวิ�า ผ้้ตอบแบบสอบถามที�มีร์ายได้ตำ�ามีพฤติกร์ร์ม

การ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินแตกต�างไปจัากผ้้ตอบแบบสอบถามที�มีร์ายได้ส้ง โดยพบวิ�าผ้้ที�

มีร์ายได้มากกวิ�าจัะมีควิามถี�ในการ์ลงทุนที�ส้งกวิ�า และพบวิ�าป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ ด้านอายุ สถานภาพ 

และอาชีพ มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�ไม�แตกต�างกัน อย�างมีร์ะดับนัย

สำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 

ต�ร�งท่� 3 : การ์วิิเคร์าะห์การ์ทดสอบสมมติฐานที� 2 และสมมติฐานที� 3 โดยใช้สถิติหาควิามสัมพันธ์

ร์ะหวิ�าง 

                ตัวิแปร์ด้วิยวิิธีวิิเคร์าะห์การ์ถดถอยแบบพหุค้ณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวิแปร B SE สัมประสิทธิิ�ก�รถดถอย

(Beta)

t Sig

ควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุน -.361 .213 -.084 -1.692 .092

ร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงในการ์ลงทุน .374 .082 .227 4.560 0.00

ค�าคงที� .459 .318 1.444 .149

R Square = .216, SEE = .56647, F = 

50.813

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

จัากตาร์างที� 3 เม่�อพิจัาร์ณาสมมติฐานที� 3 พบวิ�าโดยภาพร์วิมร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงในการ์

ลงทุนมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน (B=0.374, Sig=0.00) อย�างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 และเม่�อพิจัาร์ณาสมมติฐานที� 2 พบวิ�าโดยควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนไม�มี

ผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน (B=-0.361, Sig=0.092) อย�างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 โดยป้จัจััยด้านร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงและป้จัจััยควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุน

สามาร์ถใช้อธิบายพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มตัวิอย�างได้ร้์อยละ 21.60 
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ต�ร�งท่� 4 : การ์วิิเคร์าะห์การ์ทดสอบสมมติฐานที� 2 ร์ายข้อ โดยใช้สถิติหาควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างตัวิแปร์

ด้วิย 

               วิิธีวิิเคร์าะห์การ์ถดถอยแบบพหุค้ณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวิแปร B SE Beta t Sig

1. การ์ลงทุนร์ะยะสั�นเป็นการ์ลงทุนที�ใช้เวิลาน้อยกวิ�า 1 ปี -.170 .086 -.099 -1.985 .048*

2. การ์ฝ่ากเงินในธนาคาร์เป็นวิิธีลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�

ให้ผลตอบแทนที�ดีที�สุด

.105 .072 .078 1.454 .147

3. การ์ลงทุนปร์ะเภทตร์าสาร์หนี� (หุ้นก้้ พันธบัตร์รั์ฐบาล ตั�วิเงิน

คลัง) มีควิามเสี�ยงส้งกวิ�าการ์ลงทุนในตร์าสาร์ทุน (หุ้นสามัญ)

.090 .069 .072 1.313 .190

4. การ์ลงทุนได้รั์บผลตอบแทนส้ง มักจัะมีควิามเสี�ยงส้งตามมา

ด้วิย

-.173 .143 -.064 -1.211 .227

5. การ์จััดสร์ร์เงินลงทุนที�ดีควิร์ทร์าบควิามสามาร์ถในการ์รั์บ

ควิามเสี�ยงและผลตอบแทนที�ต้องการ์ของตนเอง

-.238 .126 -.101 -1.883 .060

6. การ์วิางแผนกร์ะจัายการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ต�าง ๆ ส�งผลให้

ควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนตำ�าลง และมีโอกาสที�ได้รั์บผลตอบแทน

ที�ส้งข้�น

-.032 .076 -.021 -.426 .670

7. กองทุนร์วิมบางปร์ะเภท เช�น กองทุนร์วิมเพ่�อการ์เลี�ยงชีพ 

(RMF) กองทุนร์วิมเพ่�อการ์ออม (SSF) สามาร์ถใช้สิทธิในการ์ลด

หย�อนภาษีได้

-.156 .078 -.101 -2.006 .046*

8. ผลตอบแทนที�ได้จัากการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน ได้แก� 

อัตร์าดอกเบี�ย เงินป้นผล และกำาไร์จัากส�วินต�างร์าคา

-.220 .112 -.100 -1.962 .051

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

จัากตาร์างที� 4 เม่�อพิจัาร์ณาสมมติฐานที� 2 พบวิ�าโดยควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนไม�มีผลต�อ

พฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 แต�เม่�อ

พิจัาร์ณาร์ายข้อพบวิ�าร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์

เงิน (B=-0.170, Sig=0.048) อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 และควิามร้้์ในการ์ลงทุนเกี�ยวิกับภาษี 

ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงิน (B=-0.156, Sig=0.046) อย�างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล 

ผลการ์วิิจััยและอภิปร์ายผลเร่์�องกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานกับการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์

เงิน กร์ณีศ้กษาอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา สามาร์ถสรุ์ปได้ตามวัิตถุปร์ะสงค์ได้ดังนี�

ผลการ์ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางาน 

พบวิ�า กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมีพฤติกร์ร์มด้านการ์กำาหนดวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุนเพ่�อปกป้องเงินทุนให้

มีควิามปลอดภัย ไม�ส้ญหาย หร่์อไม�ให้ลดค�าลงจัากการ์ขาดทุนหร่์อภาวิะเงินเฟ้ีอ ในมุมมองของผ้้วิิจััย

มองวิ�า อาจัเน่�องมาจัากกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมีควิามสามาร์ถในการ์วิางแผนจััดสร์ร์เงินลงทุนเพ่�อปรั์บตัวิ

และกร์ะจัายการ์ลงทุนของตนเองให้เป็นไปตามสภาพเศร์ษฐกิจัในป้จัจัุบันที�เปลี�ยนแปลงอย้�ตลอด และมี
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พฤติกร์ร์มด้านการ์พิจัาร์ณาการ์ลงทุนตามขนาดของจัำานวินเงินลงทุนและขีดควิามสามาร์ถ อาจัเน่�องมา

จัากกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานเป็นกลุ�มคนที�เพิ�งเริ์�มเข้าส้�ตลาดแร์งงานส�งผลให้มีร์ายได้ไม�ส้ง ถ้งแม้จัะไม�มีภาร์ะ

ค�าใช้จั�ายที�ต้องรั์บผิดชอบมากนักก็ตาม ส�งผลให้การ์ลงทุนในแต�ละครั์�งมีปริ์มาณเงินลงทุนไม�ส้ง โดยผลการ์

ศ้กษาพบวิ�ากลุ�มคนวัิยเริ์�มต้นทำางานมีปริ์มาณเงินที�ใช้ในการ์ลงทุนต�อครั์�งอย้�ร์ะหวิ�าง 3,000-5,000 บาท ซ้ี�ง

เป็นการ์ลงทุนตามกำาลังควิามสามาร์ถของคนกลุ�มนี�

ผลการ์ศ้กษาควิามแตกต�างของป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ที�มีต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุน

ใน

สินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานพบวิ�า ป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ด้านร์ายได้ต�อ

เด่อนที�แตกต�างกัน ทำาให้พฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินแตกต�างกัน อย�างมีร์ะดับ

นัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05  ในมุมมองของผ้้วิิจััยมองวิ�า เม่�อผ้้ลงทุนมีร์ายได้ต�อเด่อนที�ส้ง ผ้้ลงทุนจัะ

สามาร์ถนำาเงินที�มีมาลงทุนได้เพิ�มข้�น แต�หากผ้้ลงทุนมีร์ายได้ต�อเด่อนที�ตำ�าจัะส�งผลให้ควิามสามาร์ถในการ์นำา

เงินไปลงทุนลดน้อยลงตามไปด้วิย ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสอดคล้องกับงานวิิจััยของชนัธฌ์า ศิวิโมกษธร์ร์ม และ

บุษกร์ มากผล (2553) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�อง พฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของกลุ�มนักลงทุนบุคคลป้จัจุับันและกลุ�ม

นักลงทุนบุคคลอนาคตในตลาดทุนไทยกับ ร์ะดับควิามร้้์ทางการ์เงินการ์ลงทุน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า หาก

นักลงทุนบุคคลมีร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนเพิ�มส้งข้�น นักลงทุนจัะมีตัวิเล่อกของหุ้นที�สามาร์ถเล่อกลงทุนได้เพิ�ม

มากข้�น และจัากผลการ์ศ้กษาป้จัจััยทางปร์ะชากร์ศาสตร์์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ร์ายได้พิเศษที�

แตกต�างกัน ทำาให้พฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินไม�แตกต�างกัน โดยผ้้วิิจััยมองวิ�า 

หากผ้้ลงทุนให้ควิามสำาคัญหร่์อมีควิามสนใจัในด้านการ์ลงทุนแล้วิ ผ้้ลงทุนก็จัะสามาร์ถศ้กษาหาควิามร้้์การ์

ลงทุนขั�นพ่�นฐานได้เหม่อน ๆ กัน และมีควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการ์ลงทุนไม�ต�างกัน โดยไม�ข้�นอย้�กับ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ร์ายได้พิเศษที�แตกต�างกันของแต�ละบุคคล ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสอดคล้องกับงานวิิจััยของ กนก

วิร์ร์ณ ศรี์นวิล (2558) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยส�วินบุคคลพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนและแร์งจ้ังใจัในการ์ลงทุน

ที�มีต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าป้จัจััยส�วินบุคคล เพศ อายุ 

สถานภาพคร์อบครั์วิ ไม�มีผลต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย 

ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินของกลุ�มวัิย

เริ์�มต้นทำางานพบวิ�า ควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนไม�มีต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์

ทางการ์เงิน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 ซ้ี�งไม�สอดคล้องกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ แต�เม่�อพิจัาร์ณาร์าย

ข้อพบวิ�าควิามร้้์ในการ์ลงทุนเกี�ยวิกับร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนและภาษี สามาร์ถส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผน

การ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 โดยกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมีควิามร้้์

ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนร์ะดับปานกลางทั�งนี�อาจัเป็นเพร์าะสาเหตุของควิามไม�สอดคล้องกันร์ะหวิ�างควิาม

ร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุน และพฤติกร์ร์มการ์ลงทุน เน่�องจัากบางครั์�งบุคคลที�มีควิามร้้์และทัศนคติที�ดี แต�

ไม�สามาร์ถนำามาปฏิบัติตามควิามร้้์ควิามเข้าใจัที�มีได้ทุกครั์�ง อันเน่�องมาจัากป้จัจััยอ่�นที�เข้ามามีอิทธิพลเหน่อ

ควิามร้้์ เช�น อาร์มณ์ของผ้้ลงทุนที�เข้ามาแทร์กในการ์ตัดสินใจัขณะลงทุน ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสอดคล้องกับงาน

วิิจััยของ รั์ตนาพร์ ทับทิม (2562) ที�กล�าวิวิ�า ร์ะดับควิามร้้์เร่์�องการ์วิางแผนการ์เงินไม�มีควิามสัมพันธ์กับร้์ป

แบบการ์วิางแผนการ์เงินด้านการ์ลงทุนในหุ้น กองทุนร์วิม ตร์าสาร์หนี� ด้านการ์ลงทุนเพ่�อบริ์หาร์ควิามเสี�ยง 

ด้านการ์วิางแผนเกษียณ ด้านการ์ลงทุนในสินทรั์พย์มีค�า ด้านการ์ลงทุนในอสังหาริ์มทรั์พย์ และด้านการ์
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วิางแผนการ์เงินอ่�น ๆ  อย�างไร์ก็ตามผลการ์วิิจััยไม�สอดคล้องกับงานวิิจััยของ อนุสา โพธิ�ไทร์ (2556)  ที�ทำาการ์

ศ้กษาเร่์�องพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนของ First Jobber ในกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า 

ควิามร้้์ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับควิามเสี�ยงและผลตอบแทน มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนที�แตกต�าง

กัน เกี�ยวิกับป้จัจััยด้านร้์ปแบบการ์ออมและการ์ลงทุน ด้านควิามสามาร์ถในการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของแต�ละ

กลุ�ม มีควิามแตกต�างกันในด้านวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ออมและการ์ลงทุน

ร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงในการ์ลงทุนมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทาง

การ์เงิน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 โดยกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมีร์ะดับการ์ยอมรั์บควิาม

เสี�ยงอย้�ในร์ะดับปานกลาง จัากการ์จััดร้์ปแบบการ์จััดสร์ร์นำ�าหนักการ์ลงทุนเบ่�องต้น พบวิ�ากลุ�มตัวิอย�างส�วิน

ใหญ�มีควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยงส้ง อาจัเน่�องมาจัากเป็นกลุ�มที�มีอายุยังน้อย หากเกิดข้อผิดพลาดใน

การ์ลงทุนยังมีโอกาสในการ์แก้ไขและลงทุนใหม�ได้ ทั�งยังมีควิามสามาร์ถในการ์สร้์างร์ายได้อย�างสมำ�าเสมอ 

มีภาร์ะหนี�สินตำ�า ซ้ี�งมีควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยงได้ส้งกวิ�าผ้้ที�มีภาร์ะหนี�ส้งและร์ายได้ไม�มั�นคง และ

กลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมีควิามเต็มใจัที�จัะรั์บควิามเสี�ยงปานกลาง แสดงให้เห็นวิ�ากลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมี

ทัศนคติต�อควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนในร์ะดับปานกลาง อาจัเป็นเพร์าะกลุ�มวัิยเริ์�มต้นทำางานมีการ์คำาน้งผล

ตอบแทนที�ส้งจัากการ์ลงทุนแต�สามาร์ถยอมรั์บผลการ์ขาดทุนได้บางส�วินเท�านั�น ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสอดคล้อง

กับงานวิิจััย ชนัธฌ์า ศิวิโมกษธร์ร์ม และบุษกร์ มากผล (2553) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�องพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของ

กลุ�มนักลงทุนบุคคลป้จัจุับัน (CIG) และ กลุ�มนักลงทุนบุคคลอนาคตในตลาดทุนไทย (PIG) กับ ร์ะดับควิามร้้์

ทางการ์เงินการ์ลงทุน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า กลุ�ม PIG จัะหลีกเลี�ยงการ์ถ่อคร์องสินทรั์พย์ในกลุ�มที�มีควิามเสี�ยง 

ส�วินกลุ�ม CIG จัะถ่อคร์องสินทรั์พย์ในกลุ�มที�มีควิามเสี�ยงเพ่�อหวัิงผลตอบแทนที�มากข้�น นั�นหมายถ้งเม่�ออายุ

ของผ้้ลงทุนเพิ�มส้งข้�นควิามเต็มใจัจัะรั์บควิามเสี�ยงของบุคคลจัะลดลง แม้ควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยง

จัะเพิ�มข้�นก็ตาม และจัะหลีกเลี�ยงการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�มีควิามเสี�ยงส้ง เช�นเดียวิกันหากเป็นผ้้

ลงทุนมีอายุยังน้อย เริ์�มมีร์ายได้ ส�งผลให้มีควิามเต็มจัะรั์บควิามเสี�ยงของบุคคลส้ง เน่�องจัากมีโอกาสลงทุน

ใหม�ได้มากกวิ�า หากเกิดควิามผิดพลาดจัากการ์ลงทุน แต�มีควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยงส้งตำ�า เน่�องจัาก

ร์ายได้ที�ยังไม�มั�นคง และยังสอดคล้องกับงานวิิจััยของ ธาร์ารั์ตน์ เกตุวิงศ์วิิริ์ยะ (2558) ได้ทำาการ์ศ้กษาเร่์�อง

แนวิทางในการ์เริ์�มต้นลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์คนอายุ 20 ถ้ง 25 ปีที�อาศัยอย้�ในกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์

ศ้กษาพบวิ�า นักลงทุนวัิย 20-25 ปี สามาร์ถรั์บควิามเสี�ยงในการ์ลงทุนในหุ้นได้ในร์ะดับที�ค�อนข้างส้ง เพร์าะ

แม้วิ�านักลงทุนจัะมีร์ายได้ไม�ส้ง แต�ก็ไม�มีภาร์ะอ่�นใดในการ์ดำาร์งชีวิิตมากนัก ทำาให้นักลงทุนกล้าที�จัะลงทุน

ในตลาดหลักทรั์พย์และสามาร์ถยอมรั์บควิามเสี�ยงที�ผันผวินได้ โดยคาดหวัิงที�จัะได้รั์บผลตอบแทนที�มากกวิ�า

เงินฝ่ากธนาคาร์หร่์ออัตร์าเงินเฟ้ีอในป้จัจุับัน

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ 

จัากการ์วิิจััยพบวิ�าร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนในสินทรั์พย์

ทางการ์เงิน ดังนั�นผ้้ลงทุนจ้ังควิร์ให้ควิามสำาคัญ โดยการ์สำาร์วิจัตนเองผ�านแบบปร์ะเมินควิามสามาร์ถใน

การ์ยอมรั์บควิามเสี�ยง และแบบปร์ะเมินควิามเต็มใจัในการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงทุกครั์�งก�อนวิางแผนลงทุน 

เน่�องจัากผลการ์ปร์ะเมินเหล�านี�สามาร์ถเปลี�ยนแปลงได้ตามเง่�อนการ์ใช้ชีวิิตในแต�ละช�วิงอายุ นอกจัากนี�ผ้้

ลงทุนจัะต้องทำาแบบปร์ะเมินตามควิามคิดของผ้้ลงทุนเอง เพ่�อให้ผลปร์ะเมินตร์งกับตัวิผ้้ลงทุนจัริ์ง ๆ จ้ังเป็น
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เหตุผลให้สถาบันการ์เงินต้องทำาการ์ปร์ะเมินร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของผ้้ลงทุนทุกครั์�งก�อนมีการ์ลงทุน 

เพ่�อให้สามาร์ถเล่อกสินทรั์พย์ทางการ์เงินที�เหมาะกับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ของแต�ละบุคคล

ผ้้ลงทุนจัากกลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�มีควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนอย้�ในร์ะดับหน้�ง เน่�องจัากใน

ป้จัจุับันผ้้ลงทุนสามาร์ถเข้าถ้งข้อม้ลควิามร้้์ได้ง�าย อีกทั�งยังมีช�องทางในการ์รั์บข�าวิสาร์และร้์ปแบบการ์นำา

เสนอควิามร้้์ที�หลากหลาย แต�จัากการ์วิิจััยพบวิ�าควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนไม�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์

วิางแผนลงทุน นั�นเป็นเพร์าะควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนเป็นเพียงป้จัจััยพ่�นฐานที�ผ้้ลงทุนทุกคนควิร์

มี เม่�อต้องการ์ที�จัะลงทุน ซ้ี�งนอกจัากควิามร้้์ควิามเข้าใจัในการ์ลงทุนที�เป็นป้จัจััยพ่�นฐาน ยังมีป้จัจััยอ่�นที�

ยังมีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ลงทุนมากกวิ�า ไม�วิ�าจัะเป็นวิินัยในการ์ปฏิบัติตามแผนการ์ลงทุน 

ปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ลงทุนที�จัะช�วิยให้แผนการ์วิางแผนลงทุนมีควิามชัดเจันในเป้าหมาย ควิามเสี�ยงในการ์

ลงทุนที�พอดีกับผลตอบแทนที�ต้องการ์มาก ทั�งนี�ผ้้ลงทุนจัะมองเห็นโอกาสที�ได้มาพร้์อมกับการ์ลงทุน ไม�วิ�า

จัะเป็นผลตอบแทน สิทธิปร์ะโยชน์ทางภาษี อย�างไร์ก็ตามผลปร์ะโยชน์เหล�านี�มักจัะมาพร้์อมกับเง่�อนไขใน

การ์ลงทุน เช�น ควิามเสี�ยงที�ผ้้ลงทุนต้องแบกรั์บ ข้อจัำากัดด้านร์ะยะเวิลาในการ์ลงทุน ควิามสมำ�าเสมอของ

การ์ลงทุน ผ้้ลงทุนจ้ังควิร์หมั�นติดตามผลการ์ลงทุนจัากแผนลงทุน จัดบันท้กข้อดี ข้อเสียของแผนการ์ลงทุน

ในแต�ละครั์�ง เพ่�อที�จัะนำามาปรั์บปรุ์งแก้ไขในแผนครั์�งต�อไป เพียงเท�านี�แผนการ์ลงทุนของผ้้ลงทุนก็จัะมี
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บัทคัำดย่อ

การ์วิิจััยในครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาป้จัจััยหลักที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์คำาน้งถ้ง

มากที�สุดในการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินในสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 เพ่�อสามาร์ถดำาเนินธุร์กิจัต�อไปได้ใน

อนาคตและเพ่�อศ้กษาแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส 

โควิิด-19 และร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก้�งโคร์งสร้์างและแบบเชิงล้ก 

ผ�านช�องทางออนไลน์กับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 8 ร้์านค้า และนำาข้อม้ลที�ได้มาทำาการ์ถอดบทสัมภาษณ์เพ่�อใช้

ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลในแต�ละปร์ะเด็น โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเน่�อหา (Content Analysis) ข้อม้ลที�ได้

จ้ังเป็นเน่�อหา (Content) ที�เรี์ยบเรี์ยงเป็นบทควิาม

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าป้จัจััยหลักที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์คำาน้งถ้งมากที�สุดในการ์ตัดสินใจั

ทางการ์เงินในสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ค่อ ป้จัจััยด้านค�าใช้จั�าย ส�วินแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน

ของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�าผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ� มีเงินทุนสำาร์อง 

มีการ์เก็บออม ซ้ี�งจัะแตกต�างจัากช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ที�มีการ์เก็บออมน้อยลง และบาง

ร้์านแทบจัะไม�มีเงินเก็บออม ทั�งนี�ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�ต้องเน้นการ์บริ์หาร์ร์ายจั�าย สำาหรั์บบางร้์าน

ที�ไม�สามาร์ถหมุนเวีิยนกร์ะแสเงินสดภายในร้์านได้จัะใช้เงินทุนสำาร์องที�สะสมไว้ิก�อนเกิดสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส 

โควิิด-19 ในการ์หมุนเวีิยนธุร์กิจัร้์านอาหาร์ ผลการ์วิิจััยสามาร์ถนำาไปใช้เป็นแนวิทางในการ์ตัดสินใจัทางการ์

เงิน หร่์อการ์วิางแผนทางการ์เงินในการ์บริ์หาร์ธุร์กิจัเพ่�อป้องกันและรั์บม่อกับสถานการ์ณ์เช�นนี�ที�อาจัเกิดข้�น

ในอนาคต

คำำ�สำ�คัำญ: ธุร์กิจัร้์านอาหาร์, สถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19, การ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน
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Abstract

The objective of this research was to examine about the key aspects that  

restaurant operators consider when making financial decisions in the event of a COVID 

pandemic, as well as the differences in business financial decisions during the ongoing  

pandemic. A semi-structured interview form and an in-depth interview on an online  

platform were used to interview 8 restaurant representatives. The collected interview 

data are turn into dialogue format to later be analyze each issue in depth. The data is  

synthesized into a report using the content analysis method.

The result reveled that business operator put thorough consideration in making  

financial decision during the business pandemic is their cost. The main difference in  

financial decisions before and after the pandemic is that before the pandemic,  

businesses would have large savings and reserve funds, whereas now, businesses have 

rather low savings or even none, and most are more concerned managing their spending 

rather than saving. Some restaurants are depleting their reserve funds due to a lack of cash 

flow within the business. The findings revealed fundamental knowledge in terms of financial 

decision-making or sales management in business operations in important to secure and 

endure the current and upcoming future. 

Keywords: Restaurant Business, COVID Pandemic, Financial Decision
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บัทนำำ�

สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ได้สร้์างควิามวิิตกกังวิลแก�ผ้้คนทั�วิโลก ทุก

ปร์ะเทศต�างออกมาตร์การ์ฉุิกเฉิินเพ่�อเป็นการ์ป้องกันและควิบคุมการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ร์วิม

ถ้งปร์ะเทศไทย ซ้ี�งผลกร์ะทบที�เกิดข้�นจัากการ์ใช้มาตร์การ์ดังกล�าวิ ทำาให้ตลาดการ์เงินทั�วิโลก ร์ะบบ

เศร์ษฐกิจั และภาคธุร์กิจัเกิดการ์ชะลอตัวิ ร์วิมถ้งส�งผลกร์ะทบต�อการ์ดำาร์งชีวิิตของผ้้คนในป้จัจุับัน ซ้ี�ง

จัังหวัิดสงขลาเป็นจัังหวัิดที�พ้�งพาร์ายได้จัากนักท�องเที�ยวิเป็นหลัก จัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อ

ไวิรั์สโควิิด-19 ทำาให้ร์ายได้ที�มาจัากนักท�องเที�ยวิลดน้อยลง จ้ังส�งผลกร์ะทบอย�างหนักต�อการ์ปร์ะกอบธุร์กิจั 

ทำาให้ร้์านอาหาร์บางร้์านหยุดชะงักชั�วิคร์าวิหร่์ออาจัจัะต้องป่ดตัวิลง อาทิเช�น เจ้ัาของร้์านโชคดี แต�เตี�ยม 

จัังหวัิดสงขลา กล�าวิวิ�า ยอดขายจัากนักท�องเที�ยวิต�างชาติหายไป ร้์อยละ 50  เป็นต้น (Thai PBS NEWS, 

2563) จัากเหตุการ์ณ์ดังกล�าวิ ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ส�วินใหญ�ต้องเปลี�ยนแปลงการ์ตัดสินใจั

ทางการ์เงินอย�างมาก เพ่�อที�จัะให้ธุร์กิจัสามาร์ถดำาเนินการ์ต�อไปได้ อำาเภอหาดใหญ�เป็นอำาเภอหน้�งในจัังหวัิด

สงขลา เป็นเม่องที�ใหญ�ที�สุดและเป็นศ้นย์กลางทางการ์ค้าของภาคใต้ มีช่�อเสียงด้านการ์ท�องเที�ยวิและเป็น

เม่องที�มีควิามโดดเด�นทางด้านอาหาร์ ทำาให้มีการ์กร์ะจุักตัวิของร้์านค้าและธุร์กิจัอย�างหนาแน�น (Natalie 

Deduck, 2561) จ้ังเป็นสถานที�ที�เหมาะแก�การ์ศ้กษาถ้งป้จัจััยที�ส�งผลต�อแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน

ของร้์านอาหาร์ เม่�อต้องเผชิญกับสถานการ์ณ์ต�าง ๆ การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 เป็นเหตุการ์ณ์

ที�ไม�มีใคร์คาดคิด และไม�ทร์าบวิ�าเหตุการ์ณ์นี�จัะจับลงเม่�อไร์ จ้ังเป็นสิ�งที�น�าสนใจัวิ�าผ้้ปร์ะกอบการ์จัะมีการ์

เปลี�ยนแปลงการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินอย�างไร์

คณะผ้้วิิจััยจ้ังมีควิามสนใจัในการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ใน

สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 โดยศ้กษากลุ�มตัวิอย�างธุร์กิจัร้์านอาหาร์ ภายในอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยผลการ์วิิจััยสามาร์ถนำาไปใช้เป็นแนวิทางในการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน หร่์อการ์

วิางแผนทางการ์เงินในการ์บริ์หาร์ธุร์กิจัเพ่�อป้องกันและรั์บม่อกับสถานการ์ณ์เช�นนี�ที�อาจัเกิดข้�นในอนาคต

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยหลักที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์คำาน้งถ้งมากที�สุดในการ์ตัดสินใจัทางการ์

เงินในสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 เพ่�อสามาร์ถดำาเนินธุร์กิจัต�อไปได้ในอนาคต

2. เพ่�อศ้กษาแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส 

โควิิด-19 และร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19
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ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดธุิรกิจัร��นำอ�ห�ร

ณัฐวุิฒิิ รุ์�งเสถียร์ภ้ธร์ (2559) ได้ให้ควิามหมายวิ�า ร้์านอาหาร์ (Restaurant) หมายถ้ง อาคาร์ที�จััด

ไว้ิเพ่�อปร์ะกอบอาหาร์ หร่์อปรุ์งอาหาร์สำาเร็์จั และจัำาหน�าย ให้ผ้้ซ่ี�อสามาร์ถบริ์โภคได้ทันที ซ้ี�งคร์อบคลุมถ้ง

ภัตตาคาร์ สวินอาหาร์ ห้องอาหาร์ในโร์งแร์ม ศ้นย์อาหาร์

Carol (2563) กล�าวิวิ�า ช�องทางการ์จััดจัำาหน�าย มี 2 ร้์ปแบบ ดังนี�

1. การ์จ้ัางพนักงานส�งอาหาร์ ค่อ ธุร์กิจัร้์านอาหาร์มีการ์จ้ัางพนักงานเพ่�อเป็นคนกลางในการ์จััด

ส�งอาหาร์ ทั�งนี� ธุร์กิจัร้์านอาหาร์จัะมีต้นทุนในการ์จ้ัางพนักงานคนส�ง ไม�วิ�าจัะเป็นควิามปลอดจัากการ์ขี�ร์ถ

จัักร์ยานยนต์ส�งอาหาร์ของพนักงาน ค�านำ�ามัน และค�าเส่�อมสภาพต�าง ๆ นอกจัากนี�หากมีการ์สั�งออเดอร์์

จัำานวินมากจัะทำาให้ล้กค้าคนสุดท้ายได้รั์บออเดอร์์ช้า เพร์าะ พนักงานส�งอาหาร์จัะทำาการ์รั์บ และส�งออเดอร์์

ในครั์�งเดียวิ

2. การ์ทำาพาร์์ทเนอร์์กับม่ออาชีพ ค่อ ธุร์กิจัร้์านอาหาร์มีการ์ทำาข้อตกลงร์ะหวิ�างบริ์ษัทที�รั์บผิดชอบ

ในการ์ส�งอาหาร์ ล้กค้าจัะทำาการ์สั�งออเดอร์์ผ�านแอปพลิเคชัน หลังจัากนั�นธุร์กิจัร้์านอาหาร์จัะรั์บออเดอร์์

และทำาอาหาร์ พนักงานของบริ์ษัทที�รั์บผิดชอบในการ์ส�งอาหาร์มารั์บ และส�งออเดอร์์ให้กับล้กค้าเป็นลำาดับ

ขั�นตอนช�องทางการ์จััดจัำาหน�ายร้์ปแบบนี�มีร์ะยะเวิลาในการ์ส�งอาหาร์ได้ร์วิดเร็์วิกวิ�า 

ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ หมายถ้ง ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ที�มีใบอนุญาตสถานที�

จัำาหน�ายอาหาร์หร่์อไม�มีก็ได้ และเป็นธุร์กิจัร้์านอาหาร์เจ้ัาของคนเดียวิ

แนำวิคิำดสถ�นำก�รณ์เชุ่�อไวิรัสโคำวิิด-19

สำานักพิมพ์คณะรั์ฐมนตรี์และร์าชกิจัจัานุเบกษา (2563) ได้ให้ควิามหมายวิ�า พร์ะร์าชกำาหนดการ์

บริ์หาร์ร์าชการ์ในสถานการ์ณ์ฉุิกเฉิิน หร่์อ พ.ร์.ก.ฉุิกเฉิิน มีข้อกำาหนด และข้อปฏิบัติ ดังนี� 1) การ์สั�งห้ามเข้า

พ่�นที�เสี�ยง 2) การ์ป่ดสถานที�อาจัเสี�ยงต�อการ์ติดโร์ค 3) การ์ป่ดช�องทางเข้ามาในปร์ะเทศไทย  ทั�งทางอากาศ 

ทางนำ�า หร่์อทางบก 4) การ์ห้ามกักตุนสินค้า อาทิเช�น นำ�าด่�ม อาหาร์ ยา เวิชภัณฑ์ิ เป็นต้น 5) การ์ห้ามชุมนุม 

กิจักร์ร์ม หร่์อการ์มั�วิสุม 6) ห้ามการ์นำาเสนอข�าวิที�เกี�ยวิข้องกับสถานการ์ณ์โควิิด-19 ที�ไม�เป็นควิามจัริ์ง 7) 

มาตร์การ์เตรี์ยมรั์บม่อสถานการ์ณ์ 8) มาตร์การ์พ้งปฏิบัติสำาหรั์บบุคคลบางปร์ะเภท 9) มาตร์การ์เกี�ยวิกับการ์

ออกนอกร์าชอาณาจัักร์ไทย 10) มาตร์การ์การ์ด้แลควิามสงบเรี์ยบร้์อย ในกรุ์งเทพมหานคร์ 11) มาตร์การ์

ป้องกันโร์ค 12) นโยบายการ์ยังคงให้เป่ดสถานที�ทำาการ์ต�าง ๆ อาทิเช�น โร์งพยาบาล คลินิก เป็นต้น 13) คำา

แนะนำาเกี�ยวิกับการ์เดินทางข้ามจัังหวัิด 14) การ์แนะนำาเกี�ยวิกับการ์จััดกิจักร์ร์มต�าง ๆ อาทิเช�น พิธีศพ พิธี

มงคลสมร์ส เป็นต้น 15) โทษของการ์ทำาผิด 16) การ์บังคับใช้วัินที� 3 เมษายน พ.ศ. 2563 มีพร์ะร์าชกำาหนด

สถานการ์ณ์ฉุิกเฉิินสั�งงดจัำาหน�ายสุร์าชั�วิคร์าวิให้ปร์ะชาชนชะลอการ์เดินทางข้ามจัังหวัิด และปร์ะกาศห้าม

ออกนอกเคหะสถานยามวิิกาล หร่์อเรี์ยก อีกช่�อวิ�า เคอร์์ฟ่ีวิ ทั�วิปร์ะเทศ ตั�งแต�เวิลา 22.00-04.00 น. 
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คณะกร์ร์มการ์โร์คติดต�อจัังหวัิดสงขลา (2563) ได้ออกคำาสั�งป่ดสถานที�ในพ่�นที�จัังหวัิดสงขลาเป็นการ์

ชั�วิคร์าวิเพ่�อป้องกันและยับยั�งการ์ร์ะบาดของโร์คของโร์คติดต�อเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ตั�งแต�วัินที� 24 มีนาคม 

จันถ้งวัินที� 30 เมษายน พ.ศ. 2563 มีการ์ออกมาตร์การ์ควิบคุมสถานการ์ที�มีการ์จัำาหน�ายอาหาร์หร่์อเคร่์�อง

ด่�มให้ดำาเนินการ์เฉิพาะนำากลับไปบริ์โภคที�อ่�นเท�านั�นตั�งแต�วัินที� 12 กร์กฎาคม จันถ้งวัินที� 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 และออกคำาสั�งผ�อนคลายสถานที�ที�ได้สั�งป่ดเป็นการ์ชั�วิคร์าวิ ตั�งแต�วัินที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จันถ้งวัิน

ที� 11 กร์กฎาคม พ.ศ. 2564 มีการ์ปรั์บมาตร์การ์เพ่�อให้เป่ดดำาเนินการ์ได้ ตั�งแต�วัินที� 1 กันยายน จันถ้งวัินที� 

30 พฤศจิักายน พ.ศ. 2564 

สถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19  ซ้ี�งคำาวิ�าเช่�อไวิรั์สโควิิด–19 หมายถ้ง โร์คติดต�อซ้ี�งเกิดจัากไวิรั์ส

โคโร์นาสายพันธ์ุใหม�ที�มีการ์ค้นพบล�าสุด มีการ์ร์ะบาดครั์�งแร์กในเม่องอ้�ฮั�น ปร์ะเทศจีันช�วิงเด่อนธันวิาคม

ปี 2562 ขณะนี�เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 มีการ์ร์ะบาดไปทั�วิทุกพ่�นที� ส�งผลกร์ะทบแก�หลายปร์ะเทศทั�วิโลก ช�วิง

ก�อนเกิดสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 หมายถ้ง ช�วิงสถานการ์ณ์ปกติตั�งแต�ต้นเด่อนตุลาคม พ.ศ. 2562 

ถ้งปลายเด่อนมกร์าคม พ.ศ. 2563 ที�ยังไม�มีการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ในปร์ะเทศไทย และ

ช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 หมายถ้ง ช�วิงที�มีการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์ส

โควิิด-19 ในปร์ะเทศไทย ครั์�งแร์ก ตั�งแต�ต้นเด่อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมีคำาสั�งจัากคณะกร์ร์มการ์

โร์คติดต�อจัังหวัิดสงขลา ที�ส�งผลกร์ะทบต�อการ์ดำาเนินกิจัการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ ซ้ี�งสามาร์ถแบ�งออก

ได้เป็น 2 แบบตามคำาสั�ง และปร์ะกาศที�บังคับใช้ดังต�อไปนี� แบบที� 1 นำากลับไปบริ์โภคที�อ่�นตั�งแต�วัิน

ที� 24 มีนาคมถ้งวัินที� 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และวัินที� 12 กร์กฎาคม จันถ้งวัินที� 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 และแบบที� 2 ร้์านอาหาร์จััดให้มีการ์นั�งรั์บปร์ะทานอาหาร์ ตั�งแต�วัินที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถ้งวัิน

ที� 11 กร์กฎาคม พ.ศ. 2564 และวัินที� 1 กันยายน ถ้งวัินที� 30 พฤศจิักายน พ.ศ. 2564

แนำวิคิำดก�รตัดสินำใจัท�งก�รเงินำ

กชกร์ เฉิลิมกาญจันา (2544) ได้ให้ควิามหมายวิ�า กร์ะบวินการ์ในการ์บริ์หาร์ เป็นการ์ดำาเนินงาน

ที�มีวัิฏจัักร์ของการ์วิางแผนการ์ดำาเนินงาน การ์ควิบคุม และการ์ตัดสินใจั ซ้ี�งการ์ตัดสินใจันั�นจัะกล�าวิถ้งการ์

เล่อกแนวิทางการ์ปฏิบัติที�ดีที�สุดจัากหลาย ๆ ทางเล่อก เพ่�อให้บร์ร์ลุเป้าหมายหร่์อวัิตถุปร์ะสงค์ที�วิางไว้ิ

สุปร์าณี วิิภาสกาญจัน์ (2545) ได้ให้ควิามหมายวิ�า การ์ปร์ะกอบธุร์กิจัร้์านอาหาร์จัำาเป็นต้องมี

เงินสด เพร์าะ   เงินสดเป็นป้จัจััยที�สำาคัญ และเป็นเงินทุนหมุนเวีิยนที�ใช้ในการ์ดำาเนินงาน ผ้้ปร์ะกอบการ์จ้ัง

จัำาเป็นต้องปรั์บเปลี�ยนร้์ปแบบการ์ดำาเนินงานเพ่�อให้อย้�ร์อดกับสภาวิะต�าง ๆ ที�อาจัเกิดข้�นได้ เช�น การ์ขาด

สภาพคล�องทางการ์เงิน ทำาให้ธุร์กิจัจัำาเป็นต้องลดต้นทุนในการ์ปร์ะกอบธุร์กิจั ไม�วิ�าจัะเป็นต้นทุนในการ์คัด

เล่อกพนักงาน หร่์อค�าใช้จั�ายอ่�น ๆ ในการ์ดำาเนินงาน นอกจัากนี�ผ้้ปร์ะกอบการ์ควิร์ด้แลกร์ะแสเงินสดทั�ง

ร์ายรั์บและร์ายจั�ายอย�างใกล้ชิด

การ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน หมายถ้ง การ์ตัดสินใจัในการ์วิางแผนทางการ์เงินของธุร์กิจัเจ้ัาของคนเดียวิ 

ร์วิมถ้งป้จัจััยที�เจ้ัาของต้องคำาน้งถ้งในการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน
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ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

ดำาริ์ห์ พัฒินะอเนก (2552) ได้ศ้กษาการ์ปรั์บกลยุทธ์ทางธุร์กิจัของผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจั

อสังหาริ์มทรั์พย์ในช�วิงวิิกฤตเศร์ษฐกิจั ปี พ.ศ. 2540 และ 2551 ผลการ์วิิจััยพบวิ�า กลยุทธ์การ์บริ์หาร์เงิน

ทุนและสภาพคล�อง ผ้้ปร์ะกอบการ์เน้นการ์รั์กษาวิินัยทางการ์เงิน และมีการ์ปรั์บโคร์งสร้์างหนี� เพ่�อเพิ�มสภาพ

คล�องไม�ให้เงินขาดม่อ สอดคล้องกับงานวิิจััยของทัศนัย ขัตติยวิงษ์ และคณะ (2562) ได้ศ้กษาควิามเสี�ยงด้าน

สภาพคล�องทางการ์เงินที�มีผลกร์ะทบต�อปร์ะสิทธิภาพและศักยภาพของธุร์กิจั SMEs ในเขตเศร์ษฐกิจัการ์

ค้าชายแดนภาคตะวัินออกจัังหวัิดจัันทบุรี์ พบวิ�าผ้้ปร์ะกอบการ์มีการ์ปรั์บโคร์งสร้์างเงินทุนในการ์แก้ป้ญหา

ด้านสภาพคล�องโดยการ์ใช้เงินทุนของตนเองในการ์ดำาเนินงานมากกวิ�าการ์ใช้สินทรั์พย์อ่�น ๆ หร่์อใช้การ์ก้้ย่ม

ร์ะยะยาวิ โดยรั์กษาสภาพคล�องแบบการ์สร้์างควิามสมดุลร์ะหวิ�างการ์ได้มาและการ์ใช้ไปของเงินสดในการ์

ดำาเนินงาน ขัดแย้งกับงานวิิจััยของ งานวิิจััยของ กิตติพันธ์ คงสวัิสดิ�เกียร์ติ และสถิตธร์ร์ม แสงจัันทร์์ (2556) 

ที�ได้ศ้กษาการ์วิิเคร์าะห์ภาวิะวิิกฤติในปี 2553 และปี 2554 ที�ส�งผลกร์ะทบต�อการ์ดำาเนินธุร์กิจัโร์งแร์มใน

ปร์ะเทศไทย พบวิ�าจัากการ์เทียบธุร์กิจัโร์งแร์มที�นำามาเป็นกลุ�มตัวิอย�าง พบวิ�าธุร์กิจัที�มีการ์แก้ไขป้ญหาด้าน

สภาพคล�อง ใช้วิิธีการ์แก้ไขโดย การ์ก�อหนี�ร์ะยะสั�น ซ้ี�งไม�สอดคล้องกับงานวิิจััยข้างบน

ธนิดา จิัตร์์น้อมรั์ตน์ และสุภาพร์ คุ้มเดช (2563) ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์วิางแผนจััดการ์

ทางการ์เงินส�วินบุคคลด้านการ์ออมของบุคลากร์ส�วินกลาง กร์มสุขภาพจิัต พบวิ�า ป้จัจััยด้านร์ายได้ มีผลต�อ

การ์วิางแผนทางการ์เงินอย�างมีนัยสำาคัญ กล�าวิค่อ ยิ�งบุคคลมีร์ายได้มาก ก็จัะมีการ์วิางแผนทางการ์เงินด้าน

การ์ออมน้อย กวิ�าบุคคลที�มีร์ายได้น้อย ป้จัจััยด้านค�าใช้จั�าย มีควิามสัมพันธ์ในทางบวิกกับการ์วิางแผนการ์

จััดการ์ทางการ์เงินส�วินบุคคลด้านเงินออม และการ์ลงทุน สอดคล้องกับ งานวิิจััยของ ขนิษฐา ตันสถาวีิรั์ฐ 

และธฤตพน อ้�สวัิสดิ� (2560) ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์วิางแผนทางการ์เงินส�วินบุคคลของพนักงาน

เคร่์อบริ์ษัทหนำ�าเซีียน ในเขตกรุ์งเทพฯ พบวิ�า ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนเป็นป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์วิางแผน

ทางการ์เงินในหลายมิติ

ธีร์ภัทร์ เจัริ์ญฤทธิ� และนฤภร์ ไชยสุขทักษิณ (2563) ได้ศ้กษา การ์ปรั์บตัวิของผ้้ปร์ะกอบการ์ใน

สถานการ์ณ์การ์ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นา 2019 (COVID-19) กร์ณีศ้กษา ตลาดกิมหยง อำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา ผลการ์วิิจััยพบวิ�า การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโคโร์นาส�งผลกร์ะทบต�อผ้้ปร์ะกอบการ์โดยภาพ

ร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ สุภาวิดี ธงภักดิ� และสันติธร์ ภ้ริ์ภักดี (2564) ได้ศ้กษา

แนวิทางการ์ปรั์บเปลี�ยนและพัฒินาการ์บริ์การ์ของร้์านอาหาร์ที�เป็นมิตร์กับสิ�งแวิดล้อม ร้์านอาหาร์ยาม

เย็น กรุ์งเทพมหานคร์ ภายใต้สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ผลการ์วิิจััยพบวิ�า การ์แพร์�

ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ส�งผลให้ผ้้ปร์ะกอบการ์ร้์านอาหาร์มีจัำานวินล้กค้าลดลง เน่�องจัากล้กค้าไม�มั�นใจั

ในการ์รั์บปร์ะทานอาหาร์นอกบ้าน ส�งผลให้ร้์านอาหาร์มีร์ายได้ลดลง ในขณะที�มีร์ายจั�ายเท�าเดิม
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กนิษฐา ไทยกล้า และคณะ (2564) ได้ศ้กษาผลกร์ะทบของการ์ร์ะบาดโควิิดต�อเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์

ในสังคมไทย ผลการ์วิิจััยพบวิ�าในช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของโควิิด-19 มาตร์การ์ของรั์ฐที�ส�งผลกร์ะทบมาก

ที�สุดต�อพนักงานและผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจั ค่อ มาตร์การ์ช�วิงที� 1 ช�วิงห้ามจัำาหน�ายเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ทั�วิ

ปร์ะเทศ ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบการ์และพนักงานที�ทำางานเกี�ยวิข้องกับเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ เช�น สถานบันเทิง 

ทำาให้ร์ายได้ลดลง ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�จ้ังลดต้นทุน เช�น ลดการ์ซ่ี�อวัิตถุดิบ และเลิกจ้ัางพนักงาน ส�งผล

ให้พนักงานส�วินใหญ�ต้องหยุดงานและหางานใหม� ร์วิมถ้งผ้้ปร์ะกอบการ์และพนักงานไม�ทร์าบร์ะยะเวิลาการ์

ออกมาตร์การ์ของรั์ฐ จ้ังทำาให้ไม�สามาร์ถวิางแผนรั์บม่อกับสถานการ์ณ์ต�าง ๆ ได้ ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััย

ของ กัญญาณัฐ เทียมทัด และคณะ ได้ศ้กษาร้์ปแบบและกลยุทธ์ของร้์านโคขุนอินดี� โพนยางคำา หัวิหิน ใน

ช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาด COVID-19 ผลการ์วิิจััยพบวิ�า สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์ส 

COVID-19 ที�เข้ามาแพร์�ร์ะบาดภายในปร์ะเทศไทย ทำาให้รั์ฐบาลได้มีการ์ปร์ะกาศใช้พร์ะร์าชกำาหนดฉุิกเฉิิน 

จ้ังส�งผลกร์ะทบต�อผ้้ปร์ะกอบการ์ เน่�องจัากมีการ์ป่ดสถานที�เสี�ยงต�อการ์แพร์�ร์ะบาด ซ้ี�งร้์านอาหาร์เป็นหน้�ง

ในสถานที�เสี�ยง ส�งผลให้ร้์านอาหาร์ต้องป่ดกิจัการ์เป็นการ์ชั�วิคร์าวิ ทำาให้ขาดสภาพคล�องทางการ์เงิน และยัง

ส�งผลกร์ะทบต�อพนักงานเน่�องจัากต้องหยุดงานจันกวิ�าจัะมีการ์ผ�อนปร์นให้ร้์านอาหาร์สามาร์ถกลับมาเป่ด

ให้บริ์การ์ได้

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ปร์ะชากร์ของงานวิิจััยนี� ค่อ ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ในปี พ.ศ. 2563 ซ้ี�ง 

เป็นร้์านอาหาร์ที�มีใบอนุญาตสถานที�จัำาหน�ายอาหาร์หร่์อไม�มีก็ได้ และเป็นธุร์กิจัร้์านอาหาร์เจ้ัาของคนเดียวิ 

กลุ�มตัวิอย�างของงานวิิจััยนี� ค่อ ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ในปี พ.ศ. 2563 

จัำานวิน 8 ร้์านค้า โดยใช้วิิธีการ์คัดเล่อกกลุ�มตัวิอย�างแบบเจัาะจัง (Purposive Sampling) โดยการ์เล่อก

ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ที�เป่ดก�อนการ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 สามาร์ถให้ข้อม้ลทางการ์เงินและการ์

บริ์หาร์กิจัการ์เชิงล้ก ร์วิมถ้งการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน และสามาร์ถให้สัมภาษณ์ผ�านทางช�องทางออนไลน์ได้ 

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์วิิจััย ค่อ  แบบสัมภาษณ์ ซ้ี�งเป็นการ์สัมภาษณ์ก้�งโคร์งสร้์าง (Semi-Structured 

Interview Form) และเป็นการ์สัมภาษณ์แบบเชิงล้ก (In-Depth Interview) โดยเป็นการ์สนทนาเพ่�อซัีก

ถามอย�างมีจุัดมุ�งหมาย เพ่�อให้ได้ข้อม้ลตามวัิตถุปร์ะสงค์ การ์สัมภาษณ์แบบก้�งโคร์งสร้์างเป็นการ์สัมภาษณ์

ที�มีการ์วิางแผนไว้ิก�อนล�วิงหน้าอย�างเป็นขั�นตอนโดยคำาถามปร์ะกอบด้วิย ข้อม้ลทั�วิไป ข้อม้ลเชิงป้จัจััยที�มี

ผลต�อการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน และข้อม้ลทางการ์เงินของร้์านอาหาร์ ทั�งนี�แบบสัมภาษณ์มีการ์นำาไปทดสอบ

ควิามเช่�อมั�น โดยทดลองสัมภาษณ์ในร้์านอาหาร์ที�ใกล้เคียงกับกลุ�มตัวิอย�าง เพ่�อนำามาพัฒินาคำาถามที�ใช้ใน

การ์สัมภาษณ์ และให้ผ้้เชี�ยวิชาญตร์วิจัสอบแบบสัมภาษณ์ เพ่�อให้ได้ข้อม้ลตามวัิตถุปร์ะสงค์ของงานวิิจััย  

และมีคำาถามกำาหนดตายตัวิเพ่�อให้ได้ข้อม้ลคร์อบคลุมทุกปร์ะเด็น แต�คำาถามในการ์สัมภาษณ์สามาร์ถปรั์บ

เปลี�ยนเพิ�มเติมให้ เกิดควิามชัดเจันในคำาตอบได้ 

วิิธีการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล ค่อ เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ�มตัวิอย�างจัำานวิน 8 ร้์าน

ค้า และนำาข้อม้ลที�ได้มาทำาการ์ถอดบทสัมภาษณ์เพ่�อใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลในแต�ละปร์ะเด็น จัากนั�นตร์วิจั

สอบควิามถ้กต้องของข้อม้ล แล้วินำาข้อม้ลที�ได้มาวิิเคร์าะห์ต�อไป
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การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ค่อ วิิเคร์าะห์ข้อม้ลตามวัิตถุปร์ะสงค์ของงานวิิจััย โดยใช้วิิธีการ์วิิเคร์าะห์เน่�อหา 

(Content Analysis) ข้อม้ลที�ได้จ้ังเป็นเน่�อหา (Content) ที�เรี์ยบเรี์ยงเป็นบทควิาม ซ้ี�งเขียนในลักษณะของ

เรี์ยงควิามจัากนั�นนำาผลที�ได้มาสรุ์ป อภิปร์ายผลการ์วิิจััยและข้อเสนอแนะเพิ�มเติมในการ์วิิจััย

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ข้อม้ลการ์วิิจััยเชิงคุณภาพจัากการ์สัมภาษณ์เชิงล้ก ผลการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเกี�ยวิกับลักษณะทั�วิไป

ของผ้้ตอบแบบสัมภาษณ์ พบวิ�า ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ส�วินใหญ�

เป็นเพศชาย ร์ะยะเวิลาการ์ดำาเนินธุร์กิจัมากกวิ�า 4-10 ปี ปร์ะเภทและลักษณะธุร์กิจัจัำาหน�ายอาหาร์และ

เคร่์�องด่�ม กลุ�มล้กค้าเป้าหมายเป็นนักศ้กษาและกลุ�มคนวัิยทำางาน ร์ายได้ช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-

19 อย้�ร์ะหวิ�าง 10,000-3,000,000 บาทต�อเด่อน ส�วินใหญ�อย้�ที� 700,000 บาทต�อเด่อน และในช�วิงร์ะหวิ�าง

สถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ในช�วิงมีมาตร์การ์นำากลับไปบริ์โภคที�อ่�นอย้�ร์ะหวิ�าง 0-1,800,000 บาทต�อ

เด่อน ส�วินใหญ�อย้�ที� 300,000 บาทต�อเด่อน ในช�วิงมีมาตร์การ์นั�งรั์บปร์ะทานอาหาร์ในร้์านได้ อย้�ร์ะหวิ�าง 

20,000-500,000 บาทต�อเด่อน ส�วินใหญ�อย้�ที� 400,000 บาทต�อเด่อน ร์ายจั�ายช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส

โควิิด-19 อย้�ร์ะหวิ�าง 15,000-900,000 บาทต�อเด่อน ส�วินใหญ�อย้�ที� 200,000 บาทต�อเด่อน และในช�วิง

ร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ในช�วิงมีมาตร์การ์นำากลับไปบริ์โภคที�อ่�น อย้�ร์ะหวิ�าง 10,000-750,000 

บาทต�อเด่อน ส�วินใหญ�อย้�ที� 100,000 บาทต�อเด่อน ในช�วิงมีมาตร์การ์นั�งรั์บปร์ะทานอาหาร์ในร้์านได้ อย้�

ร์ะหวิ�าง 20,000-900,000 บาทต�อเด่อน ส�วินใหญ�อย้�ที� 200,000 บาทต�อเด่อน จัำานวินพนักงานช�วิงก�อน

สถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ปร์ะมาณ 10 คน และในช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ปร์ะมาณ 

7 คน จัำานวินล้กค้าเฉิลี�ยช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ส�วินใหญ�อย้�ร์ะหวิ�าง 50-100 คนต�อวัิน และ

ในช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ส�วินใหญ�อย้�ร์ะหวิ�าง 40-100 คนต�อวัิน ซ้ี�งผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วิน

ใหญ�เข้าร์�วิมมาตร์การ์เยียวิยาโควิิด-19 ของภาครั์ฐ ค่อ โคร์งการ์คนละคร้์�ง

ผลการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเกี�ยวิกับป้จัจััยหลักที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์คำาน้งถ้งมากที�สุดในการ์

ตัดสินใจัทางการ์เงินในช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 เพ่�อสามาร์ถดำาเนินธุร์กิจัต�อไปในอนาคต 

ค่อ ป้จัจััยด้านค�าใช้จั�าย อาทิเช�น ค�าวัิตถุดิบ ค�าจ้ัางพนักงาน ค�าเช�า  ค�านำ�า ค�าไฟี เป็นต้น ซ้ี�งเป็นค�าใช้จั�าย

ภายในร้์านที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ต้องบริ์หาร์จััดการ์ และจัะมีการ์จััดการ์ที�แตกต�างกัน อาทิเช�น การ์ต�อร์องค�า

เช�าร้์าน การ์ลดต้นทุนค�าวัิตถุดิบ ลดจัำานวินการ์สั�งซ่ี�อ ลดจัำานวินพนักงานและลดอัตร์าชั�วิโมงการ์จ้ัางงาน

ลง ปร์ะกอบกับการ์ปร์ะหยัดค�านำ�า ค�าไฟี ซ้ี�งการ์บริ์หาร์จััดการ์ภายในร้์านดังกล�าวิ แสดงให้เห็นวิ�าธุร์กิจัร้์าน

อาหาร์ให้ควิามสำาคัญกับการ์ลดต้นทุน ลดค�าใช้จั�าย เป็นอย�างมากเพ่�อให้ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ดำาเนินกิจัการ์ต�อ

ไปได้ในอนาคต และป้จัจััยที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ส�วินใหญ�ให้ควิามสำาคัญน้อยที�สุด ค่อ กลุ�มล้กค้า

เป้าหมาย เน่�องจัากส�วินใหญ�กลุ�มล้กค้าเป้าหมายไม�มีการ์เปลี�ยนแปลงจัากช�วิงก�อนเกิดสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส

โควิิด-19 และมีส�วินน้อยที�กลุ�มล้กค้าเป้าหมายเปลี�ยนแปลง ค่อ ในช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 

มีล้กค้ากลุ�มเดลิเวิอรี์�เพิ�มข้�นและล้กค้ากลุ�มนักศ้กษาลดน้อยลงในบางส�วิน ปร์ะกอบกับผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วิน

ใหญ�เน้นกลุ�มล้กค้าหลัก ๆ ล้กค้าปร์ะจัำาของทางร้์านมากกวิ�า จ้ังไม�ได้สนใจัการ์เปลี�ยนแปลงของกลุ�มล้กค้า

เป้าหมายมากนัก จ้ังมองวิ�ากลุ�มล้กค้าเป้าหมาย
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เป็นป้จัจััยที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ให้ควิามสำาคัญน้อยที�สุด ดังนั�นสรุ์ปได้วิ�า ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�จ้ังให้ควิามสำาคัญ

กับป้จัจััยค�าใช้จั�ายในการ์บริ์หาร์ร้์านอาหาร์เพ่�อให้ร้์านอาหาร์สามาร์ถดำาเนินการ์ต�อไปได้ในช�วิงสถานการ์ณ์

เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 

ผลการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเกี�ยวิกับแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในช�วิงก�อน

สถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 และช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�าในช�วิงก�อนสถานการ์ณ์

เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�มีเงินทุนสำาร์อง มีการ์เก็บออม เพ่�อใช้ในสถานการ์ณ์ต�าง ๆ 

เน่�องจัากผ้้ปร์ะกอบการ์มีการ์วิางแผนและการ์บริ์หาร์จััดการ์ภายในร้์านได้ปกติ แบ�งเงินเป็นสัดส�วิน มีร์าย

ได้ในปริ์มาณที�มากและคงที� ทำาให้มีเงินเหล่อจัากการ์หักค�าใช้จั�ายทั�งหมดเป็นเงินเก็บออม ส�งผลให้ธุร์กิจัมี

สภาพคล�องทางการ์เงินสามาร์ถบริ์หาร์ค�าใช้จั�ายภายในร้์านได้ แตกต�างจัากช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส 

โควิิด-19 ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�จัะไม�มีการ์เก็บออม เน่�องจัากขาดสภาพคล�องทางการ์เงิน ร์ายได้ไม�สมดุล

กับร์ายจั�าย ซ้ี�งเกิดจัากการ์มีจัำานวินล้กค้าที�ลดลงส�งผลให้ร์ายได้ลดน้อยลงตามไปด้วิย ทำาให้ผ้้ปร์ะกอบ

การ์ต้องเน้นการ์บริ์หาร์ร์ายจั�ายมากกวิ�า อาทิเช�น การ์ปร์ะหยัดค�านำ�า ค�าไฟี การ์ลดต้นทุนค�าจ้ัางพนักงาน 

โดยการ์หมุนเวีิยนการ์ทำางานของพนักงาน ทำาให้มีการ์จั�ายอัตร์าการ์จ้ัางงานที�ตำ�ากวิ�าเดิม การ์ลดต้นทุนค�า

วัิตถุดิบ ไม�วิ�าจัะเป็นการ์ลดปริ์มาณการ์สต็อกวัิตถุดิบ เน่�องจัากตัดเมน้ที�ไม�เป็นที�นิยมออก เมน้ที�ขายได้น้อย

จัะมีการ์สั�งวัิตถุดิบน้อยลง เป็นต้น นอกจัากนี�ยังมีการ์เข้าร์�วิมเดลิเวิอรี์�และการ์โฆ่ษณาผ�านช�องทางออนไลน์ 

เพ่�อเป็นการ์กร์ะตุ้นยอดขาย สำาหรั์บบางร้์านที�ไม�สามาร์ถหมุนเวีิยนกร์ะแสเงินสดภายในร้์านได้ก็จัะมีการ์ใช้

เงินทุนสำาร์องจัากช�วิงก�อนเกิดสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ในการ์ดำาเนินธุร์กิจัเพ่�อให้ธุร์กิจัสามาร์ถดำาเนิน

ต�อไปได้ในอนาคต

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

จัากการ์วิิจััยเร่์�องการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในช�วิงสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาด

ของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 กร์ณีศ้กษา ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา สามาร์ถอภิปร์ายผล

ตามวัิตถุปร์ะสงค์ได้ดังนี�

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลกร์ะทบต�อการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา ในช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�าป้จัจััยที�ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์

ส�วินใหญ�ให้ควิามสำาคัญมากที�สุด ค่อ ป้จัจััยด้านค�าใช้จั�าย อาทิเช�น ค�าวัิตถุดิบ ค�าจ้ัางพนักงาน ค�านำ�า ค�าไฟี 

เป็นต้น เห็นได้วิ�าค�าใช้จั�ายภายในร้์านเป็นสิ�งสำาคัญในการ์บริ์หาร์ร้์าน ผ้้ปร์ะกอบการ์จ้ังจัำาเป็นที�จัะจััดการ์กับ

ต้นทุน        ต�าง ๆ ภายในร้์าน เพ่�อให้ร้์านสามาร์ถดำาเนินธุร์กิจัต�อไปได้ในอนาคต ดังนั�นผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วิน

ใหญ�จ้ังให้ควิามสำาคัญในส�วินของค�าใช้จั�าย ซ้ี�งมีควิามสัมพันธ์กับการ์วิางแผนทางการ์เงินเพ่�อให้ธุร์กิจัร้์าน

อาหาร์ดำาเนินการ์ต�อไปได้ในช�วิงสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของธนิดา จิัตร์์น้อม

รั์ตน์ และสุภาพร์ คุ้มเดช (2562) ที�พบวิ�า ป้จัจััยด้านค�าใช้จั�าย มีควิามสัมพันธ์ในทางบวิกกับการ์วิางแผนการ์

จััดการ์ทางการ์เงินส�วินบุคคลด้านเงินออม และการ์ลงทุน โดยเม่�อค�าใช้จั�ายเพิ�มส้งข้�นจัะยิ�งมีการ์วิางแผน

จััดการ์ทางการ์เงินส�วินด้านการ์ออมมากข้�น เพ่�อให้การ์บริ์หาร์ทางการ์เงินและการ์วิางแผนทางการ์เงินเป็น

ไปได้อย�างเหมาะสม สามาร์ถมีเงินหมุนเวีิยนได้ในอนาคต
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การ์ศ้กษาแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของธุร์กิจัร้์านอาหาร์ในช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส

โควิิด-19 และช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 พบวิ�าในช�วิงก�อนสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 

ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�มีแนวิทางการ์ตัดสินใจัทางการ์เงิน ค่อ มีเงินทุนสำาร์อง มีการ์เก็บออม เพ่�อใช้ใน

สถานการ์ณ์ต�าง ๆ แตกต�างจัากช�วิงร์ะหวิ�างสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ผ้้ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�ไม�มีการ์

ออม เน่�องจัากขาดสภาพคล�องทางการ์เงิน ร์ายจั�ายไม�สมดุลกับร์ายได้ สังเกตได้วิ�าสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์ส โค

วิิด-19 ส�งผลให้ล้กค้ามีพฤติกร์ร์มที�เปลี�ยนแปลงไป ล้กค้าขาดควิามเช่�อมั�นในการ์นั�งรั์บปร์ะทานอาหาร์ใน

ร้์าน นอกจัากนี�บางร้์านที�จัำาหน�ายเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ก็จัะได้รั์บผลกร์ะทบจัากการ์ที�รั์ฐมีมาตร์การ์ห้าม

จัำาหน�ายเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์อีกด้วิย ส�งผลให้ธุร์กิจัร้์านอาหาร์มีจัำานวินล้กค้าที�ลดน้อยลง ผ้้ปร์ะกอบการ์

จ้ังเน้นการ์บริ์หาร์ร์ายจั�ายมากกวิ�า เช�น การ์ลดค�านำ�า ค�าไฟี ค�าจ้ัางพนักงาน ปริ์มาณการ์สั�งซ่ี�อวัิตถุดิบ เพ่�อ

เป็นการ์แก้ไขป้ญหาจัากการ์ที�ร์ายได้ลดน้อยลงจัากจัำานวินล้กค้าที�ลดลง นอกจัากนี�ในบางร้์านมีการ์เข้าร์�วิม 

เดลิเวิอรี์�และโฆ่ษณาผ�านช�องทางออนไลน์ เพ่�อเป็นการ์กร์ะตุ้นยอดขาย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของสันติ

ธร์ ภ้ริ์ภักดี และสุภาวิดี ธงภักดิ� (2564) ที�พบวิ�า การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ส�งผลให้ผ้้ปร์ะกอบ

การ์ร้์านอาหาร์มีจัำานวินล้กค้าลดลง เน่�องจัากล้กค้าไม�มั�นใจัในการ์รั์บปร์ะทานอาหาร์นอกบ้าน ส�งผลให้ร้์าน

อาหาร์มีร์ายได้ลดลง ในขณะที�มีร์ายจั�ายเท�าเดิม และสอดคล้องกับงานวิิจััยของกนิษฐา ไทยกล้า และคณะ 

(2564) ที�พบวิ�า ในช�วิงการ์แพร์�ร์ะบาดของโควิิด-19 มาตร์การ์ของรั์ฐที�ส�งผลกร์ะทบมากที�สุดต�อพนักงาน

และผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจั ค่อ มาตร์การ์ช�วิงที� 1 ช�วิงห้ามจัำาหน�ายเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ทั�วิปร์ะเทศ ทำาให้ผ้้

ปร์ะกอบการ์และพนักงานที�ทำางานเกี�ยวิข้องกับเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ เช�น สถานบันเทิง ทำาให้ร์ายได้ลดลง ผ้้

ปร์ะกอบการ์ส�วินใหญ�จ้ังลดต้นทุน เช�น ลดการ์ซ่ี�อวัิตถุดิบ และเลิกจ้ัางพนักงาน ส�งผลให้พนักงานส�วินใหญ�

ต้องหยุดงานและหางานใหม� ร์วิมถ้งผ้้ปร์ะกอบการ์และพนักงานไม�ทร์าบร์ะยะเวิลาการ์ออกมาตร์การ์ของรั์ฐ 

จ้ังทำาให้ไม�สามาร์ถวิางแผนรั์บม่อกับสถานการ์ณ์ต�าง ๆ ได้

ประโยชุน์ำท่�ได�รับั

1. ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ที�ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัและสามาร์ถผ�านสถานการ์ณ์วิิกฤตต�าง 

ๆ ได้ ควิร์จัะสามาร์ถปร์ะยุกต์ใช้ควิามร้้์ทางการ์เงินได้ จัากงานวิิจััยเห็นได้วิ�าการ์ที�ผ้้ปร์ะกอบการ์สามาร์ถ

บริ์หาร์ธุร์กิจัได้ในช�วิงสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ผ้้ปร์ะกอบการ์มีการ์บริ์หาร์ค�าใช้จั�ายและร์ายได้ ซ้ี�งผ้้

ปร์ะกอบการ์ควิร์ที�จัะให้ควิามสำาคัญและบริ์หาร์ป้จัจััยดังกล�าวิให้เกิดสภาพคล�องส้งสุด

2. ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์เจ้ัาของคนเดียวิจัำาเป็นต้องมีควิามร้้์ด้านการ์ตลาด จัากงาน

วิิจััยเห็นได้วิ�าธุร์กิจัร้์านอาหาร์ขาดสภาพคล�องทางการ์เงินในช�วิงสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ส�งผลให้ผ้้

ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์ต้องมีการ์ปรั์บตัวิโดยการ์จััดโปร์โมชั�น การ์เข้าร์�วิมเดลิเวิอรี์� และการ์โฆ่ษณา

ผ�านช�องทางออนไลน์ เพ่�อเป็นการ์กร์ะตุ้นยอดขาย

3. ผ้้ปร์ะกอบการ์ธุร์กิจัร้์านอาหาร์เจ้ัาของคนเดียวิควิร์มีทักษะควิามร์้้และควิามสามาร์ถด้านการ์

บริ์หาร์ทรั์พยากร์บุคคล จัากงานวิิจััยเห็นได้วิ�า การ์ลดจัำานวินพนักงาน การ์มีนโยบายให้พนักงานสลับกัน

มาทางานเพ่�อลดชั�วิโมงการ์จ้ัางงาน เพ่�อให้ในส�วินของพนักงานเป็นไปได้อย�างเหมาะสมและสมบ้ร์ณ์ใน

สถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 
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4. สถาบันการ์เงินหร่์อหน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องควิร์จััดโคร์งการ์อบร์มเกี�ยวิกับทักษะควิามร้้์ทางการ์เงิน 

หร่์อออกแบบผลิตภัณฑ์ิทางการ์เงิน และออกนโยบายต�าง ๆ อาทิเช�น นโยบายการ์ลดอัตร์าดอกเบี�ยเงินก้้ 

นโยบายการ์ขยายเวิลาชำาร์ะหนี� เป็นต้น เพ่�อช�วิยเหล่อและแบ�งเบาภาร์ะของผ้้ปร์ะกอบการ์ที�ปร์ะสบป้ญหา

ใน สถานการ์ณ์วิิกฤตต�าง ๆ เช�นเดียวิกับสถานการ์ณ์เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ที�เกิดข้�น

ข�อเสนำอแนำะในำก�รทำ�วิิจััยคำรั�งต่อไป

1. ในการ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งต�อไปควิร์ศ้กษาการ์ตัดสินใจัทางการ์เงินของหลากหลายธุร์กิจั เพร์าะ 

สถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ไม�เพียงแต�ส�งผลกร์ะทบต�อธุร์กิจัร้์านอาหาร์เพียงอย�าง

เดียวิ แต�ส�งผลกร์ะทบต�อหลากหลายภาคธุร์กิจั เพ่�อที�จัะเปรี์ยบเทียบควิามแตกต�างร์ะหวิ�างธุร์กิจัได้ 

2. ในการ์ศ้กษาวิิจััยครั์�งต�อไปควิร์ใช้แบบสอบถามในการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ล เพ่�อที�จัะได้กลุ�มตัวิอย�างใน 

จัำาานวินที�มากข้�น และสามาร์ถช�วิยในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลให้ข้อม้ลมีควิามน�าเช่�อถ่อมากยิ�งข้�น
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บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มและป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและ

การ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุของปร์ะชากร์ในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เพ่�อเป็นข้อม้ลใน

การ์แนะนำาและปร์ะกอบการ์ตัดสินใจัเกี�ยวิกับการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนให้กับผ้้ที�สนใจั เน่�องจัาก

ปร์ะชากร์ที�อย้�ในวัิย 41-55 ปี หากมีการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนที�ดีจัะทำาให้มีเงินสำาร์องที�เพียงพอ

สำาหรั์บใช้ในยามเกษียณ และลดการ์พ้�งพิงจัากล้กหลานได้มากข้�น โดยผ้้วิิจััยใช้แบบสอบถามในการ์เก็บ

ข้อม้ล จัากการ์สุ�มตัวิอย�างอย�างง�าย 400 ตัวิอย�าง สถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ค่อ t-test ANOVA และ 

Multiple Regression Analysis ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติที� 0.05 ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�

มีพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุน ค่อ มีเงินออมและเงินลงทุนสะสมมากกวิ�า 100,000 บาท วัิตถุปร์ะสงค์

การ์ออมและการ์ลงทุนเพ่�อใช้ในยามฉุิกเฉิิน มีเป้าหมายร์ะยะยาวิ และมีร้์ปแบบการ์ออมและการ์ลงทุน ค่อ 

กองทุนปร์ะกันสังคม และผลการ์ทดสอบสมมติฐานพบวิ�าป้จัจััยส�วินบุคคล ได้แก� เพศ สถานภาพ ร์ะดับการ์

ศ้กษา และอาชีพที�แตกต�างกัน มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณ

อายุแตกต�างกัน ป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภค และป้จัจััยด้านควิามเสี�ยง มีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออม

และการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ ส�วินป้จัจััยด้านหนี�สินไม�มีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน

ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

คำำ�สำ�คัำญ: การ์ออม, การ์ลงทุน, การ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน, วัิยก�อนเกษียณอายุ 
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Abstract

Objectives of this research are to study the factors affecting savings and investments 

in the period before retirement of the population in Hatyai District, Songkhla and to provide  

information in recommending and making decisions about saving and investment 

planning for those who are interested. The population is at the age of  

41-55 years. If  the  people  of  this group have good savings and investment plans, it is  

expected that they will be provided with enough reserves for retirement and reduce  

dependence on working age more. The researcher used a questionnaire to collect the 

data from a simple sampling of 400 samples. The statistics used in the data analysis were 

t-test ANOVA and Multiple Regression Analysis. The statistical significance level was set 

at 0.05. The results showed that Most of the sample group had savings and investment  

behaviors. Have savings and investment accumulated over 100,000 baht. There are savings and  

investment objectives for use in emergencies, long term goals and has a form of  

savings and investment is the Social Security Fund. The hypothesis testing results found that  

personal factors include gender, status, educational level and different professions. There 

are different effects on saving and investment planning behavior during the pre-retirement 

age, income, consumption factors and risk factors that affects savings and investment  

planning in the pre-retirement age. The debt factor has no effect on savings and investment 

planning before retirement.

Keywords : Saving, Investment, Saving and Investing Plans, Pre-retirement
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บัทนำำ�

ปร์ะเทศไทยเริ์�มเข้าส้�สังคมผ้้ส้งอายุ โดยมีปร์ะชากร์อายุ 60 ปี คิดเป็นร้์อยละ 16.5 ในปี 2559 และ 

เข้าส้�การ์เป็นสังคมผ้้ส้งอายุร์ะดับสมบ้ร์ณ์เม่�อปี 2564 มากกวิ�าร้์อยละ 20 ของปร์ะชากร์ทั�งหมด (กองทุน

การ์ออมแห�งชาติ, ม.ป.ป.) เม่�อร้์ปแบบโคร์งสร้์างของปร์ะชากร์ในป้จัจุับันมีการ์เปลี�ยนแปลงไปเร่์�อย ๆ 

จัำานวินปร์ะชากร์ผ้้ส้งอายุมีอัตร์าเพิ�มมากข้�น โดยสาเหตุที�ทำาให้จัำานวินผ้้ส้งอายุเพิ�มข้�น เน่�องมาจัากควิาม

ก้าวิหน้าของเทคโนโลยีทางการ์แพทย์ การ์จััดการ์ด้านสาธาร์ณสุขที�มีปร์ะสิทธิภาพ และอัตร์าการ์เกิดที�ลด

ตำ�าลง (กร์มสุขภาพจิัต, 2563) อาจัจัะส�งผลให้ผ้้ส้งอายุรั์บภาร์ะค�าใช้จั�ายในส�วินนี�ส้งข้�น เม่�อพิจัาร์ณาจัาก

เงินออม สะท้อนให้เห็นวิ�าร์ะดับการ์ออมของครั์วิเร่์อนไทยยังไม�เพียงพอ มีเพียงแค� 1.2 แสนครั์วิเร่์อน หร่์อ

คิดเป็นร้์อยละ 0.5 ของครั์วิเร่์อนทั�วิปร์ะเทศที�มีเงินออมเกิน 2.8 ล้านบาท (กัญญาภัค เงาศรี์ และวิร์ร์ณภา 

คุณากร์วิงศ์, 2562) นอกจัากนี�หากพิจัาร์ณาภาร์ะหนี�ของครั์วิเร่์อนโดยเฉิพาะจัังหวัิดที�เป็นศ้นย์กลางเศร์ฐกิจั

ของภาคใต้และเป็นเม่องที�ติดชายแดนทำาให้มีการ์แลกเปลี�ยนกับปร์ะเทศเพ่�อนบ้าน ทั�งสินค้า และการ์ท�อง

เที�ยวิ พบวิ�าอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา มีค�าใช้จั�ายร์วิมเฉิลี�ยของครั์วิเร่์อน 163,130.9 บาทต�อปี และหนี�

สินเฉิลี�ยของครั์วิเร่์อน 9,041.61 บาทต�อปี ทำาให้ผ้้ส้งอายุบางส�วินหันไปพ้�งพิงปร์ะชากร์วัิยทำางาน ส�งผลให้

ปร์ะชากร์วัิยทำางานต้องแบกรั์บภาร์ะ และ มีค�าใช้จั�ายเพิ�มข้�น จัากการ์ด้แลผ้้ส้งอายุ จัากร์ายงานสถิติจัังหวัิด

สงขลา พบวิ�าในปี 2557 มีสัดส�วินปร์ะชากร์วัิยทำางานปร์ะมาณ 5 คน ต�อการ์ด้แลผ้้ส้งอายุ 1 คน และในปี 

2562 มีสัดส�วินปร์ะชากร์วัิยทำางานปร์ะมาณ 4 คน ต�อการ์ด้แลผ้้ส้งอายุ 1 คน ดังนั�นอัตร์าการ์พ้�งพิงวัิยทำางาน

จ้ังค�อย ๆ ลดลง ในขณะที�อัตร์าการ์พ้�งพิงวัิยส้งอายุ มีอัตร์าเพิ�มข้�น โดยปร์ะชากร์ในช�วิงอายุ 41-55 ปี เป็น

ช�วิงอายุที�มีควิามมั�นคงทางการ์งาน ร์ายได้ของปร์ะชากร์ในช�วิงนี�ส้ง ในขณะเดียวิจัำาเป็นที�จัะต้องจััดสร์ร์ร์าย

ได้เพ่�อการ์บริ์โภค เน่�องจัากการ์ใช้จั�ายเพ่�อการ์บริ์โภคจัะข้�นอย้�กับร์ายได้ เงินส�วินที�ไม�ได้ทำาการ์บริ์โภคจัะ

ถ่อเป็นเงินออมและลงทุน ดังนั�นร์ายได้และการ์บริ์โภคของคนในช�วิงวัิยนี�เป็นสาเหตุหลักในการ์วิางแผนการ์

ออมและการ์ลงทุน อีกทั�งภาร์ะทางการ์เงินเริ์�มลดลงและเป็นช�วิงที�กำาลังเข้าส้�วิัยเกษียณ เม่�อพิจัาร์ณาภาร์ะ

หนี�สินของปร์ะชากร์ในช�วิงอายุ 41-55 ปี จัะเห็นวิ�าภาร์ะหนี�สินเริ์�มน้อยลง เทียบกับช�วิงอายุ 31- 40 ปี ซ้ี�ง

เป็นช�วิงที�มีค�าใช้จั�ายและภาร์ะหนี�สินในร์ะดับส้ง เน่�องจัากมีเป้าหมายทางการ์เงิน ค่อ มุ�งสร้์างคร์อบครั์วิ

และเก็บเงินออม เป็นต้น ส�วินต�างจัากภาร์ะหนี�สินที�เคยชำาร์ะเป็นปร์ะจัำา ถ่อเป็นเงินออมและเงินลงทุนของ

คนในช�วิงอายุ 41-55 ปี ในขณะเดียวิกันปร์ะชากร์ในช�วิงวัิยนี�ส�วินใหญ�หลีกเลี�ยงการ์ลงทุนที�มีควิามเสี�ยงส้ง 

เน่�องจัากเป็นช�วิงที�กำาลังเข้าส้�วัิยเกษียณ ไม�สามาร์ถยอมรั์บควิามเสี�ยงได้มากพอ หากลงทุนจัำาเป็นที�จัะต้อง

ร์ะมัดร์ะวัิงและคำาน้งถ้งควิามเสี�ยงที�สามาร์ถยอมรั์บได้ อีกทั�งเป็นช�วิงที�เหล่อเวิลาในการ์ทำางานเพียง 5 ปี 

หร่์อบางคนไม�มีร์ายได้จัากการ์ทำางานแล้วิ ส�วินใหญ�อย้�ได้ด้วิยเงินสะสม ค�าใช้จั�ายบางอย�างเริ์�มลดลง แต�ค�า

รั์กษาพยาบาลกลับเพิ�มข้�นตามวัิยและสุขภาพ (The Securities Exchange of Thailand, 2563) ดังนั�น 

ปร์ะชากร์แต�ละคร์ัวิเร่์อนที�ยังอย้�ในวัิยทำางานควิร์ร์้้วิิธีการ์วิางแผนและจััดสร์ร์เงินให้เพียงพอในการ์ใช้จั�าย

ปร์ะจัำาวัิน การ์ใช้จั�ายในอนาคต ร์วิมถ้งการ์เก็บออมและลงทุนเพ่�อการ์เกษียณอายุ หากมีการ์วิางแผนการ์

ออมและการ์ลงทุนที�ดีจัะทำาให้มีเงินสำาร์องที�เพียงพอสำาหรั์บใช้ในยามเกษียณ และลดการ์พ้�งพิงจัากล้กหลาน

ได้มากข้�น



486

ผ้้วิิจััยเล็งเห็นถ้งควิามสำาคัญการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน โดยศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวิัยก�อนเกษียณอายุของปร์ะชากร์ในเขตอำาเภอหาดใหญ�จัังหวัิดสงขลา

เน่�องจัากกลุ�มตัวิอย�างดังกล�าวิเป็นกลุ�มที�มีควิามหลากหลายของปร์ะชากร์ การ์เก็บข้อม้ลจัากปร์ะชากร์

ในพ่�นที�อำาเภอหาดใหญ�จ้ังมีควิามเป็นไปได้ส้งที�จัะสำาเร็์จัมากกวิ�าพ่�นที�อ่�น ๆ ในจัังหวัิดสงขลา เพ่�อเสนอ

แนวิทางและนำาผลการ์วิิจััยมาปร์ะกอบการ์ให้คำาแนะนำาเกี�ยวิกับการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนให้คนใน

ช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุได้ปรั์บเปลี�ยนพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้

มากที�สุด 

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุน ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุของปร์ะชากร์ในเขต

อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยส�วินบุคคลที�แตกต�างกันมีพฤติการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อน

เกษียณอายุแตกต�างกันหร่์อไม�

3. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวิัยก�อนเกษียณอายุของ

ปร์ะชากร์ในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

1. ทร์าบพฤติกร์ร์มและป้จัจััยที�ส�งผลกร์ะทบต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิย 

ก�อนเกษียณอายุของปร์ะชากร์ในเขต อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา เพ่�อเป็นข้อม้ลปร์ะกอบการ์ตัดสินใจั

และสามาร์ถแนะนำาการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนให้คนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ ให้บร์ร์ลุเป้าหมาย

ทางการ์เงินได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพมากข้�นและเหมาะสมกับตนเองมากที�สุด 

2. สถาบันการ์เงินต�าง ๆ ที�ต้องการ์เจัาะกลุ�มวัิยก�อนเกษียณอายุ สามาร์ถนำาข้อม้ลจัากงานวิิจััยไป

ปร์ะกอบการ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ิ เช�น ปร์ะกัน กองทุน ฯลฯ เพ่�อให้ตร์งกับควิามต้องการ์ของกลุ�มล้กค้าใน

ช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

สมมติฐ�นำในำก�รวิิจััย

สมมติฐานที� 1 ป้จัจััยส�วินบุคคลที�แตกต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน 

ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุแตกต�างกัน

 สมมติฐานที� 1.1 เพศที�แตกต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน

ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุแตกต�างกัน

 สมมติฐานที� 1.2 ร์ะดับการ์ศ้กษาที�แตกต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและ

การ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุแตกต�างกัน

 สมมติฐานที� 1.3 สถานภาพที�แตกต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์
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ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุแตกต�างกัน

 สมมติฐานที� 1.4 อาชีพที�แตกต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน 

ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุแตกต�างกัน

สมมติฐานที� 2 ป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภคมีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิง

วัิยก�อนเกษียณอายุ

สมมติฐานที� 3 ป้จัจััยด้านหนี�สินมีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณ

อายุ

สมมติฐานที� 4 ป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงมีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวิัยก�อน

เกษียณอายุ

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัก�รวิ�งแผู้นำก�รเงินำเพ่ิ�อก�รเกษ่ยณอ�ยุ 

รั์ชนีกร์ วิงศ์จัันทร์์ (อ้างถ้งใน ธีร์พัฒิน์ มีอำาพล, 2557) กล�าวิถ้ง ควิามสำาคัญของการ์วิางแผนการ์เงิน

เพ่�อการ์เกษียณอายุ ค่อ วิิทยาการ์ทางด้านการ์แพทย์มีควิามเจัริ์ญก้าวิหน้าส�งผลให้บุคคลมีอายุย่นยาวิข้�น 

บุคคลมีช�วิงชีวิิตในวัิยเกษียณที�ยาวินานข้�นและหากพิจัาร์ณาทางด้านการ์เงิน หมายถ้ง บุคคลต้องสะสมเงิน

ไว้ิเพ่�อใช้ในวัิยเกษียณจัำานวินมากเพิ�มข้�นตามไปด้วิย และในป้จัจุับันวิิถีชีวิิตของคนไทยเปลี�ยนไป เน่�องจัาก

บุตร์หลานต้องออกไปทำางานนอกบ้านและแยกคร์อบครั์วิออกไปอย้�ตามลำาพัง จ้ังเป็นการ์ยากที�ผ้้ส้งอายุจัะ

พ้�งพิงล้กหลาน ด้วิยเหตุนี�บุคคลควิร์วิางแผนเพ่�อวัิยเกษียณของตนเองไว้ิในยามที�เริ์�มต้นทำางานและมีร์าย

ได้ ทั�งนี�การ์เกษียณอายุก�อนกำาหนดอาจัมาจัากการ์เกษียณด้วิยควิามสมัคร์ใจั ค่อ ได้กำาหนดอายุการ์เกษียณ

ไว้ิล�วิงหน้าหร่์ออาจัเป็นการ์เกษียณอายุก�อนกำาหนดที�ไม�ได้สมัคร์ใจั ซ้ี�งอาจัมาจัากหลายสาเหตุ บุคคลจัำาเป็น

ที�จัะต้องเตรี์ยมควิามพร้์อมและมีการ์วิางแผนเพ่�อวัิยเกษียณไว้ิทุกสถานการ์ณ์

จัากแนวิคิดและทฤษฎีข้างต้นแสดงให้เห็นถ้งควิามสำาคัญของการ์วิางแผนทางการ์เงินเพ่�อการ์

เกษียณอายุได้วิ�าวิิทยาการ์ทางด้านการ์แพทย์มีควิามเจัริ์ญก้าวิหน้าส�งผลให้บุคคลมีอายุในช�วิงวัิยเกษียณที�

ยาวินานข้�นและการ์เปลี�ยนแปลงของสังคมทำาให้ผ้้ส้งอายุไม�สามาร์ถพ้�งพิงล้กหลานได้อย�างเต็มที� หร่์อการ์

เกษียณอายุก�อนกำาหนดทั�งจัากควิามสมัคร์ใจัและมีสาเหตุที�ทำาให้ต้องเกษียณอายุก�อนกำาหนด จัากที�กล�าวิ

มาข้างต้นแสดงให้เห็นวิ�าการ์วิางแผนการ์เงินเพ่�อการ์เกษียณอายุเป็นสิ�งสำาคัญของช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

แนำวิคิำดและทฤษฎ่เก่�ยวิกับัพิฤติกรรมก�รออมและก�รลงทุนำ 

สร์าวุิธ สุธีร์วิงศ์ (อ้างถ้งใน นร์มน อ้อไธสง, ม.ป.ป.) เงินออมและลงทุนเป็นป้จัจััยที�ทำาให้เป้าหมายที�

กำาหนดไว้ิในอนาคตบร์ร์ลุจุัดปร์ะสงค์ การ์มีเป้าหมายและร์ะยะเวิลาในการ์ออมและการ์ลงทุนที�ชัดเจัน เป็น

ตัวิกำาหนดให้ร้้์วิ�าจัะต้องเก็บเงินเด่อนละเท�าไหร์�จ้ังจัะได้ตามเป้าหมายที�ตั�งไว้ิ ซ้ี�งจัะสามาร์ถลดการ์ใช้จั�ายที�

ฟุ่ีมเฟืีอยได้ ในขณะเดียวิกันก็สามาร์ถสร้์างเคร์ดิตการ์ลงทุนได้ ดังนั�นวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ออมสามาร์ถแบ�งได้

ดังนี� ออมเพ่�อไว้ิใช้ยามฉุิกเฉิิน ออมเพ่�อวัิตถุปร์ะสงค์การ์เงินตามจัังหวิะชีวิิต ออมเพ่�อเกษียณ และออมเพ่�อ

เกษียณเร็์วิ 
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วิิน พร์หมแพทย์ (อ้างถ้งใน ญภัทร์า ภ้ร์ภัทเกียร์ติกุล, 2562) ร้์ปแบบการ์ออมเพ่�อการ์เกษียณของ

ปร์ะเทศไทยป้จัจุับันได้ขยายขอบเขตควิามคุ้มคร์อง เพ่�อสร้์างควิามสามาร์ถในการ์พ้�งตนเองในวัิยเกษียณ

ให้แก�ปร์ะชาชน ตามทฤษฎีร์ะบบเงินออมของธนาคาร์โลก ดังนี� กองทุนปร์ะกันสังคม เป็นกองทุนที�ให้หลัก

ปร์ะกันแก�ล้กจ้ัาง กองทุนบำาเหน็จับำานาญข้าร์าชการ์ เป็นกองทุนที�ให้หลักปร์ะกันการ์จั�ายบำาเหน็จับำานาญ

และให้ปร์ะโยชน์ตอบแทนแก�ข้าร์าชการ์เม่�อออกจัากร์าชการ์ กองทุนสำาร์องเลี�ยงชีพ เป็นกองทุนที�ล้กจ้ัาง

และนายจ้ัางร์�วิมกันจััดตั�ง เพ่�อเป็นหลักปร์ะกันแก�ล้กจ้ัาง กองทุนเพ่�อการ์เลี�ยงชีพ ส�งเสริ์มการ์ออมภาคสมัคร์

ใจัให้กับล้กจ้ัางที�ต้องการ์จัะออมเงิน และกองทุนการ์ออมแห�งชาติ เป็นการ์สร้์างหลักปร์ะกันยามชร์าภาพใน

ร้์ปแบบบำานาญสร้์างควิามเท�าเทียมและเป็นธร์ร์มแก�ปร์ะชาชน โดยเฉิพาะแร์งงานที�อย้�นอกร์ะบบ

เพชรี์ ขุมทรั์พย์ (2540) กล�าวิวิ�า การ์ลงทุน หมายถ้ง การ์ซ่ี�ออสังหาริ์มทรั์พย์หร่์อหลักทรั์พย์ของ

บุคคลหร่์อสถาบัน ซ้ี�งให้ผลตอบแทนเป็นสัดส�วินกับควิามเสี�ยงตลอดเวิลาอันยาวินานปร์ะมาณ 10 ปี แต�

อย�างตำ�าไม�ตำ�ากวิ�า 3 ปี การ์ลงทุนแบ�งเป็น 3 ปร์ะเภท ค่อ การ์ลงทุนเพ่�อการ์บริ์โภค เกี�ยวิกับการ์ซ่ี�อสินค้า

ปร์ะเภทคงทนถาวิร์หร่์อสินทรั์พย์ถาวิร์ เป็นการ์ลงทุนที�ไม�ได้หวัิงผลตอบแทนในลักษณะตัวิเงิน แต�หวัิง

ควิามพ้งพอใจัในการ์ใช้สินทรั์พย์ การ์ลงทุนในธุร์กิจั เป็นการ์ซ่ี�อสินทรั์พย์เพ่�อใช้ในการ์ปร์ะกอบธุร์กิจั โดย

คาดการ์ณ์วิ�าร์ายได้จัะเพียงพอเพ่�อชดเชยกับควิามเสี�ยงในการ์ลงทุนทำาธุร์กิจั และการ์ลงทุนในหลักทรั์พย์ 

เป็นการ์ซ่ี�อสินทรั์พย์ในร้์ปของหลักทรั์พย์ ผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนจัะอย้�ในร้์ปของดอกเบี�ยหร่์อเงินป้นผล

จัากแนวิคิดและทฤษฎีข้างต้นแสดงให้เห็นถ้งควิามสำาคัญของพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์

ลงทุนของช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุมีพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุน ส�วินหน้�งเพ่�อใช้จั�ายในชีวิิตปร์ะจัำา

วัินและอีกส�วินหน้�งเก็บออมไว้ิใช้สำาหร์ับควิามจัำาเป็นในวัินข้างหน้า โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์ และร้์ปแบบ

เพ่�อรั์กษาควิามเป็นอย้�ในช�วิงชีวิิตก�อนและหลังวัิยเกษียณอายุให้เกิดการ์เปลี�ยนแปลงน้อยที�สุด ซ้ี�ง

การ์ออมเพ่�อวัิยเกษียณ นับเป็นเคร่์�องม่อสำาคัญในการ์ป้องกันควิามเสี�ยงต�อควิามทุกข์ยากที�เกิดจัาก

การ์มีร์ายได้ไม�เพียงพอต�อการ์ดำาร์งชีพในวัิยชร์า โดยไม�เป็นภาร์ะแก�ใคร์ เพร์าะเงินออมที�สะสมไว้ิ

จัะเป็นหลักปร์ะกันทางร์ายได้ในการ์ดำาร์งชีวิิตหลังเกษียณ ทั�งในการ์ด้านการ์ลงทุนกร์ะบวินการ์

ที� ผ้้ลงทุนเล่อกที�จัะชะลอการ์ใช้จั�ายในวัินนี�เพ่�อสร้์างควิามมั�นคั�งให้เพิ�มส้งข้�นในอนาคต ซ้ี�งทุกคน 

ต�างคาดหวัิงถ้งวัิยเกษียณเป็นช�วิงเวิลาที�เร์าสามาร์ถทำาในสิ�งที�เคยหวัิงไว้ิที�เร์าไม�เคยมีโอกาสได้ทำาในวัิย

ทำางาน แต�จัะทำาอย�างไร์ให้เร์ายังมีร์ายได้และมีคุณภาพชีวิิตที�ดี 
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ชุ่วิงอ�ยุของบุัคำคำลกับัก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำ 

นวิพร์ เร่์องสกุล (อ้างถ้งใน พร์ทิพย์ เกิดขำา และศิร์ภัสสร์ โร์จันสัญชัยกุล, 2553) กล�าวิวิ�าช�วิงอายุ

กับการ์ลงทุนที�เหมาะสมสามาร์ถแบ�งออกเป็น 4 ช�วิง ดังนี� ช�วิงอายุร์ะหวิ�าง 21-30 ปี เป็นช�วิงที�เริ์�มมีร์าย

ได้ที�สมำ�าเสมอแต�ยังไม�ส้งมากและยังไม�มีภาร์ะทางการ์เงินมากนัก แต�ร์ายจั�ายในช�วิงนี�จัะเริ์�มมีค�อนข้างส้ง 

ช�วิงอายุร์ะหวิ�าง 31-40 ปี ช�วิงสร้์างคร์อบครั์วิ มีร์ายได้ส้งข้�น ควิามรั์บผิดชอบเพิ�มข้�น ช�วิงอายุร์ะหวิ�าง 41-

55 ปี เป็นช�วิงอายุที�มีมีร์ายได้ส้งสุดมีหน้าที�การ์งานมั�นคงหนี�สินบางอย�างในช�วิงชีวิิตนี�ก็น้อยลง อีกทั�งผ้้ที�

อย้�ในช�วิงอายุนี�จัะต้องด้แลตัวิเองในเร่์�องของสุขภาพมากข้�น เม่�ออายุใกล้ 50 ปีข้�นไป ต้องเตรี์ยมตัวิสำาหรั์บ

วัินที�ต้องเกษียณ เวิลาในการ์หาร์ายได้สั�นลง ดังนั�นการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงอายุนี� จ้ังต้องเต็มไปด้วิย

ควิามร์ะมัดร์ะวัิงเน้นควิามปลอดภัยและยังต้องปร์ะคองเงินออมที�เก็บไว้ิใช้เม่�อไม�มีร์ายได้ การ์ลงทุนในช�วิงนี�

จ้ังต้องเน้นควิามสมดุลร์ะหวิ�างการ์ใช้จั�ายเงินในร์ะยะสั�น และเป้าหมายวัิยเกษียณซ้ี�งเป็นเร่์�องร์ะยะยาวิ และ

ช�วิงอายุ 55 ปีข้�นไป ร์ายได้เริ์�มหมดหร่์อน้อยลง ต้องนำาเงินเก็บมาใช้ ในช�วิงวัิยนี�บทบาทเริ์�มเปลี�ยนแปลงไป

มากข้�น เวิลาในการ์หาร์ายได้ก็เหล่อน้อย ค�าใช้จั�ายจัะหนักในเร่์�องของเงินสำาร์องสำาหรั์บใช้จั�ายในชีวิิตปร์ะจัำา

วัินหลังเกษียณและการ์รั์กษาพยาบาล 

จัากที�กล�าวิมาข้างต้นจัะเห็นวิ�าในแต�ละช�วิงวัิยมีแนวิคิดทางการ์เงิน พฤติกร์ร์มการ์ใช้เงิน และการ์

ใช้ชีวิิตที�แตกต�างกันออกไป ซ้ี�งเห็นได้วิ�าในช�วิงวัิย 41–55 ปี เป็นช�วิงวัิยที�มีอาชีพ มีการ์งานที�มั�นคงจัากร์ะยะ

เวิลาในการ์ทำางานหลายปี เป็นผลให้มีร์ายได้มากพอที�จัะคิดเร่์�องการ์วิางแผนเพ่�ออนาคต ดังนั�นในช�วิงวัิย 

41–55 ปี เป็นช�วิงที�ควิร์เตรี์ยมควิามพร้์อมก�อนวัิยเกษียณมากที�สุด เน่�องจัากร์ายได้ที�เหล่อจัากค�าใช้จั�ายใน

ชีวิิตปร์ะจัำาวัินแล้วิ ยังสามาร์ถแบ�งไปออมและลงทุนในกองทุนต�าง ๆ หร่์อหลักทรั์พย์ที�มีควิามเสี�ยงตำ�า เพ่�อ

ให้เงินงอกเงยข้�นได้

แนำวิคิำดและทฤษฎ่ด��นำร�ยได�และก�รบัริโภคำ 

Franco Modigliani Albert Ando (อ้างถ้งใน ซีานียะฮ์ ช�างวัิฒินกุล, 2559) ได้เสนอแนวิคิดไว้ิ

วิ�าผ้้บริ์โภคจัะเล่อกบร์ิโภคโดยคำาน้งถ้งร์ะดับควิามพอใจัส้งสุดและการ์บร์ิโภคมีแนวิโน้มเพิ�มข้�นในอัตร์าคงที�

ขณะที�ร์ายได้ของผ้้บริ์โภคในแต�ละช�วิงของชีวิิตนั�นไม�เท�ากัน เม่�อเข้าส้�ช�วิงปลายของวิงจัร์ชีวิิตหร่์อช�วิงวัิยส้ง

อายุร์ายได้ของผ้้บริ์โภคลดลงเร่์�อย ๆ จันกร์ะทั�งกลับไปตำ�ากวิ�าร์ายจั�ายอีกครั์�ง สาเหตุที�ร์ายได้ของผ้้บริ์โภคลด

ลงในช�วิงนี�เป็นผลมาจัากอายุส�งผลให้ปร์ะสิทธิภาพในการ์ทำางานลดน้อยลง ดังนั�นเม่�อผ้้บริ์โภคมีร์ายได้น้อย

กวิ�าร์ายจั�ายจ้ังจัำาเป็นต้องนำาเงินออมมาใช้จั�ายในการ์ดำาเนินชีวิิต 

จัากแนวิคิดและทฤษฎีข้างต้นสรุ์ปได้วิ�า ผ้้บริ์โภคจัะบริ์โภคมากข้�นเม่�อร์ายได้เพิ�มข้�น ร์วิมถ้งช�วิงวัิย

ที�ต�างกันส�งผลต�อร์ายได้ที�ต�างกัน เช�น ช�วิงวัิยกลางคน เป็นวัิยที�มีร์ายได้มากกวิ�าร์ายจั�าย จ้ังเริ์�มมีการ์นำาเงินที�

เหล่อจั�ายค่นหนี�และเริ์�มมีการ์เก็บออม ช�วิงวัิยส้งอายุ ร์ายได้ลดลงเป็นผลมาจัากควิามสามาร์ถในการ์ทำางาน

ลดลง จ้ังมีการ์นำาเงินออมออกมาใช้จั�ายในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน ดังนั�น หากมีการ์วิางแผนการ์ออมที�เหมาะสมนอก

จัากช�วิยลดค�าใช้จั�ายที�อาจัเกิดข้�นในอนาคตแล้วิยังเป็นการ์ ลดภาร์ะที�อาจัเกิดข้�นกับบุคคลพ้�งพิงอีกด้วิย
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แนำวิคิำดและทฤษฎ่ด��นำหน่ำ�สินำ 

กุศล บุณย่น (2540) หลักการ์สำาคัญในการ์ตัดสินใจัเป็นหนี� ค่อ ควิร์เล่อกก�อหนี�ดี ได้แก� หนี�ที�จัะ

สร้์างอนาคตหร่์อควิามมั�นคงร์ะยะยาวิ และหลีกเลี�ยงการ์ก�อหนี�ที�พ้งร์ะวัิง ได้แก� หนี�ที�ไม�ก�อให้เกิดร์ายได้เพิ�ม

หร่์อไม�ได้ช�วิยเพิ�มควิามมั�นคงทางการ์เงิน ค่อ หนี�เพ่�อการ์ศ้กษา อาจัจัะเป็นของตนเองหร่์อคนในคร์อบครั์วิ

ถ่อ หนี�เพ่�อควิามมั�นคงร์ะยะยาวิ เป็นหนี�เพ่�อก�อให้เกิดที�อย้�อาศัย ถ่อวิ�าเป็นสิ�งจัำาเป็นในการ์ดำาร์งชีวิิต และ

หนี�เพ่�อการ์ปร์ะกอบอาชีพ อาจัเป็นหนี�ที�เกิดจัากการ์ก้้ย่มเงินเพ่�อนำามาลงทุนสร้์างธุร์กิจั หร่์อขยายธุร์กิจัของ

ตนให้เติบโตยิ�งข้�น แต�ควิร์ก้้ในขอบเขตที�สามาร์ถควิบคุมได้และมั�นใจัวิ�าจัะจั�ายชำาร์ะค่นได้

money guru (2563) หากมีวิินัยทางการ์เงิน บริ์หาร์ร์ายรั์บ-ร์ายจั�ายอย�างเหมาะสมและตัดสินใจั

ก�อหนี�เม่�อพร้์อมหร่์อจัำาเป็น โดยตร์ะหนักถ้งฐานะทางการ์เงิน ควิามสามาร์ถในการ์ชำาร์ะหนี�และการ์ร์องรั์บ

ควิามเสี�ยงทางการ์เงินในกร์ณีฉุิกเฉิิน การ์ก�อหนี�ก็จัะไม�สร้์างป้ญหาในร์ะยะยาวิ ซ้ี�งวิินัยทางการ์เงินที�ดีนั�น

ส�วินหน้�งสามาร์ถพิจัาร์ณาได้จัากพฤติกร์ร์มการ์ออมเพ่�อเกษียณ การ์ออมถ่อได้วิ�าเป็นตัวิแปร์สำาคัญของ

ป้ญหาหนี�ครั์วิเร่์อน เพร์าะหากออมไว้ิไม�เพียงพอก็จัะทำาให้ครั์วิเร่์อนต้องก้้เต็มม้ลค�าเม่�อมีหนี�ส้งก็จัำาเป็นต้อง

ย่ดร์ะยะเวิลาผ�อนชำาร์ะให้นานข้�น อีกทั�งในช�วิงวัิยทำางาน 30-39 ปี เป็นช�วิงเริ์�มสร้์างคร์อบครั์วิ แม้วิ�าวัิยนี�จัะ

หาร์ายได้มากข้�นแต�ก็มีร์ายจั�ายเพิ�มข้�นตามมาเช�นกัน ส�วินช�วิงวัิย 41-55 ปี เม่�อถ้งวัิยนี�แล้วิอายุมากข้�นการ์

ทำางานมีควิามมั�นคงทางการ์เงินมากข้�น ภาร์ะอ่�น ๆ จัะลดลง การ์จััดการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนร้้์จััก

นำาเงินที�เหล่อจัากการ์ใช้จั�ายมาบริ์หาร์จััดการ์ ลงทุนให้เงินเก็บงอกเงยอย�างมีปร์ะสิทธิภาพ เพ่�อเตรี์ยมไว้ิใช้

หลังเกษียณ

จัากแนวิคิดและทฤษฎีข้างต้นสรุ์ปได้วิ�า หนี�สินเป็นเร่์�องใกล้ตัวิที�อาจัเกิดจัากพฤติกร์ร์มทางการ์เงิน 

เช�น นำาเงินออมไปใช้จั�ายโดยไม�จัำาเป็น หมุนเงินไม�ทัน หร่์อการ์บริ์หาร์จััดการ์การ์เงินไม�ดีพอจันกลายเป็นหนี�

สิน อีกทั�งในช�วิงก�อนวัิย 41-55 ปี แม้จัะเป็นช�วิงที�มีร์ายได้เพิ�มข้�น แต�ภาร์ะหนี�สิน ค�าใช้จั�ายและเป้าหมายใน

การ์สร้์างคร์อบครั์วิกลับทวีิค้ณเพิ�มข้�น ดังนั�น ในช�วิงวัิย 41-55 ปี เหมาะสมที�จัะเตรี์ยมควิามพร้์อมมากที�สุด

เน่�องจัากมีควิามมั�นคงทางการ์เงินและภาร์ะอ่�น ๆ เริ์�มลดลง

แนำวิคิำดและทฤษฎ่ด��นำคำวิ�มเส่�ยง 

นภาพร์ นิลาภร์ณ์กุล (2551) กล�าวิวิ�า ควิามเสี�ยง ค่อ ผลตอบแทนที�ได้รั์บจัากการ์ลงทุนอาจัจัะ

มากกวิ�าหร่์อน้อยกวิ�าเป้าหมายที�กำาหนดไว้ิ นักลงทุนไม�สามาร์ถคาดการ์ณ์ผลที�เกิดข้�นได้อย�างแน�นอน ซ้ี�ง

ลักษณะของการ์ลงทุนที�แตกต�างกันย�อมจัะมีควิามเสี�ยงที�แตกต�างกัน

ALife ปร์ะกันชีวิิต (ม.ป.ป.) ในแต�ละช�วิงอายุที�มีควิามแตกต�างกันควิร์จัะต้องมีการ์วิางแผนการ์

ลงทุนที�จัะเหมาะสม ซ้ี�งในช�วิงวัิยการ์งานมั�นคง (41-55 ปี) เน่�องจัากมีร์ายได้ส้ง แต�ก็ต้องการ์รั์กษาควิามมั�ง

คงทางการ์เงินมากข้�นเพ่�อคร์อบครั์วิ ดังนั�นการ์วิางแผนการ์เงินในวัิยนี�จ้ังต้องเน้นการ์ลงทุนที�มีควิามเสี�ยงตำ�า

ร์วิมทั�งการ์ทำาปร์ะกันแบบบำานาญเพ่�อวิางแผนเกษียณในอนาคต และนำาไปใช้เป็นสิทธิลดหย�อนภาษีได้ ส�วิน

ในวัิยเกษียณอายุ เน่�องจัากกำาลังเตรี์ยมเข้าส้�วัิยเกษียณ ซ้ี�งไม�มีโอกาสที�จัะเสี�ยงในการ์นำาเงินออมที�มีไปใช้

ลงทุนในการ์ลงทุนที�มีควิามเสี�ยงส้งได้ เพร์าะไม�มีร์ะยะเวิลาในการ์เก็บออมใหม� ดังนั�นการ์ลงทุนจ้ังต้องเน้น

ไปที�การ์ลงทุนที�มีควิามเสี�ยงตำ�า
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จัากแนวิคิดและทฤษฎีด้านควิามเสี�ยง สรุ์ปได้วิ�า ผลตอบแทนที�ได้รั์บจัากการ์ลงทุนไม�สามาร์ถคาด

การ์ณ์ผลที�เกิดข้�นได้วิ�าบร์ร์ลุเป้าหมายทางการ์เงินได้หร่์อไม� ดังนั�นการ์วิางแผนการ์กร์ะจัายควิามเสี�ยงจ้ัง

เป็นทางหน้�งที�ช�วิยให้บร์ร์ลุเป้าหมายทางการ์เงินได้ โดยต้องคำาน้งถ้งช�วิงวัิยที�เหมาะสม ซ้ี�งในช�วิงอายุ 41-55 

ปี เป็นช�วิงวัิยที�เหมาะสมที�สามาร์ถยอมรั์บควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนได้ เน่�องจัากเป็นช�วิงวัิยที�มีร์ายได้ส้งและ

มีหน้าที�การ์งานมั�นคง จัำาเป็นต้องรั์กษาควิามมั�นคงทางการ์เงินเพ่�อคร์อบครั์วิ 

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

ปัจัจััยส่วินำบุัคำคำลท่�ม่ผู้ลต่อก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำ 

อนงนาฎ ศุภกิจัวิณิชกุล และปร์ะสพชัย พสุนนท์ (2559) ได้ศ้กษาการ์เปรี์ยบเทียบพฤติกร์ร์มการ์ออม

กับการ์บริ์หาร์การ์เงินก�อนเกษียณอายุ กร์ณีศ้กษาบุคลากร์มหาวิิทยาลัยศิลปากร์ วิิทยาเขตพร์ะร์าชวัิงสนาม

จัันทร์์ จัังหวัิดนคร์ปฐม  ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าป้จัจััยส�วินบุคคล ได้แก� เพศ อายุ สถานภาพ ร์ะดับการ์ศ้กษาส้งสุด  

จัำานวินสมาชกิในคร์อบคร์วัิ จัำานวินบตุร์ บุคคลที�อย้�ในควิามร์บัผิดชอบ ปร์ะเภทของบคุลากร์ หน�วิยงานที�สังกัด 

ร์ายได้ต�อเด่อนและร์ายจั�ายต�อเด่อนมีควิามสัมพันธ์ต�อพฤติกร์ร์มการ์ออม และผลการ์ศ้กษาสอดคล้องกับ  

ณิชากร์ ชัยศิริ์ (2562) ที�ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนในจัังหวัิดสงขลา 

ปัจัจััยด��นำร�ยได�และก�รบัริโภคำท่�ม่ผู้ลต่อก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำ 

สุรั์สวิดี มนตรี์ภักดิ� (2560) ได้ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัลงทุนในกองทุนร์วิมเพ่�อการ์เลี�ยง

ชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์และปริ์มณฑิล ซ้ี�งเป็นการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณ  

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ร์ะดับร์ายได้ต�อเด่อนที�แตกต�างกันส�งผลให้การ์ตัดสินใจัลงทุนแตกต�างกัน แต�ผลการ์ศ้กษา

ทั�งหมดไม�สอดคล้องกับ เนษพร์ นาคสีเหล่อง (2557) ที�ได้ศ้กษาเกี�ยวิกับป้จัจััยที�มีผลต�อการ์ออมเพ่�อเตรี์ยม 

ควิามพร้์อมการ์เกษียณอายุของพนักงานธนาคาร์ กรุ์งเทพ จัำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ� และป่ยะธิดา เกตุ

แก้วิ (2562) ที�ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนในอำาเภอเม่อง จัังหวัิดลำาพ้น ผลการ์

ศ้กษาพบวิ�า ร์ายได้เฉิลี�ยต�อเด่อนที�แตกต�างกันไม�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออม

ปัจัจััยด��นำหน่ำ�สินำท่�ม่ผู้ลต่อก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำ 

คมสันต์ จัันตา (2562) ได้ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมเพ่�อการ์เกษียณอายุของเกษตร์กร์ 

ในเขตอำาเภอแม�สาย จัังหวัิดเชียงร์าย ซ้ี�งผลการ์ศ้กษาสอดคล้องกับ ศิวัิช กรุ์ณาเพ็ญ (2560) ที�ศ้กษาป้จัจััย

ที�มีอิทธิพลต�อการ์ออมและพฤติกร์ร์มการ์ออมของคน Gen Y ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า การ์ออมมาจัากเงิน

เด่อนและร์ายได้ที�เหล่อจัากค�าใช้จั�ายในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน เม่�อมีเงินออมหร่์อเงินที�เหล่อจัากค�าใช้จั�ายในชีวิิต

ปร์ะจัำาวัินจัะนำามาชำาร์ะหนี�สินซ้ี�งส�งผลให้ไม�มีเงินเพียงพอที�จัะเก็บออม ดังนั�นภาร์ะหนี�สินจ้ังมีควิามสัมพันธ์

กับการ์จััดสร์ร์เงินออม และผลการ์ศ้กษายังสอดคล้องกับ ป่ยะธิดา เกตุแก้วิ (2562) ที�ศ้กษาป้จัจััยที�มีผล

ต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนในอำาเภอเม่อง โดยผลการ์ศ้กษาพบวิ�าภาร์ะหนี�สินต�อเด่อน มีผลต�อ

พฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนต�างกัน ซ้ี�งเป็นผลมาจัากเงินสำาร์องไม�เพียงพอเม่�อเกิดเหตุจัำาเป็นจ้ังต้องก้้

ย่มเงินจัากแหล�งเงินทุน ทำาให้มีภาร์ะที�จัะต้องจั�ายชำาร์ะหนี�ในแต�ละเด่อน ร์ายได้ส�วินที�เหล่อจัากการ์ใช้จั�าย

จ้ังถ้กนำาไปชำาร์ะหนี�แทนการ์เก็บออม
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ปัจัจััยด��นำคำวิ�มเส่�ยงท่�ม่ผู้ลต่อก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำ 

ลลินทิพย์ หาคำา (2561) ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์

ศ้กษาพบวิ�า ผลตอบแทนเป็นป้จัจััยที�กร์ะตุ้นการ์ออมได้เป็นอย�างดี กล�าวิค่อ หากผลตอบแทนที�ได้รั์บส้ง

จัำานวินเงินออมจัะเพิ�มมากข้�น และป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมทั�งในด้านจัำานวินเงิน

ออม วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ออม และร้์ปแบบการ์ออมซ้ี�งสอดคล้องกับ คมสันต์ จัันตา (2562) ที�ได้ศ้กษาป้จัจััย

ที�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมเพ่�อการ์เกษียณอายุของเกษตร์กร์ในเขตอำาเภอแม�สาย จัังหวัิดเชียงร์าย ผลการ์

ศ้กษาพบวิ�า ควิามเสี�ยงที�ต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมที�แตกต�างกัน

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

งานวิิจััยนี�เป็นการ์ศ้กษาทางสถิติเชิงปริ์มาณ ผ้้วิิจััยคำานวิณกลุ�มตัวิอย�างตามส้ตร์ของ Taro Yamane  

ณ ร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% ควิามคลาดเคล่�อน 5% จัะได้ขนาดของกลุ�มตัวิอย�าง 398.29 คน ผ้้วิิจััยจ้ังเก็บ

แบบสอบถามจัำานวิน 400 คน โดยเล่อกศ้กษาปร์ะชากร์ในช�วิงอายุ 41-55 ปี ซ้ี�งเป็นช�วิงอายุที�กำาลังเข้าส้�วัิย

เกษียณ จัากนั�นทำาการ์เก็บข้อม้ลแบบสอบถามด้วิยร้์ปแบบออนไลน์ผ�าน Google From โดยแบ�งออกเป็น 

4 ส�วิน ดังนี� ส�วินที� 1 เป็นการ์สอบถามข้อม้ลเกี�ยวิกับข้อม้ลส�วินบุคคล การ์ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะ

คำาถามแบบเล่อกตอบ (Check List) จัำานวิน 4 ข้อ ซ้ี�งแบบสอบถามลักษณะเป็นคำาถามปลายป่ด แบบหลาย

ตัวิเล่อก โดยให้ผ้้ตอบเล่อกตอบเพียงคำาตอบเดียวิ ส�วินที� 2 เป็นการ์สอบถามข้อม้ลเกี�ยวิกับพฤติกร์ร์มการ์

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน การ์ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะคำาถามแบบเล่อกตอบ (Check List) 

จัำานวิน 6 ข้อ ซ้ี�งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำาถามปลายป่ด แบบหลายตัวิเล่อก โดยให้ผ้้ตอบเล่อกตอบ

เพียงคำาตอบเดียวิและเล่อกตอบได้หลายคำาตอบ ส�วินที� 3 เป็นการ์สอบถามข้อม้ลเกี�ยวิกับป้จัจััยที�มีผลต�อ

การ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน ได้แก� ป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภค ป้จัจััยด้านหนี�สิน และป้จัจััย

ด้านควิามเสี�ยง การ์ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบอันตร์ภาคชั�น (Interval Scale) จัำานวิน 17 ข้อ ซ้ี�ง

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตร์ฐานปร์ะเมินค�า 5 ร์ะดับควิามคิดเห็น และส�วินที� 4 เป็นการ์สอบถามข้อม้ล

เกี�ยวิกับการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน ได้แก� วัิตถุปร์ะสงค์การ์ออมและการ์ลงทุน และร้์ปแบบการ์ออม

และการ์ลงทุน การ์ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบอันตร์ภาคชั�น (Interval Scale) จัำานวิน 15 ข้อ ซ้ี�ง

เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตร์ฐานปร์ะเมินค�า 5 ร์ะดับควิามสำาคัญจัากนั�นนำาข้อม้ลที�ได้มาวิิเคร์าะห์

ด้วิยโปร์แกร์มสำาเร็์จัร้์ปทางสถิติ SPSS ซ้ี�งในการ์วิิเคร์าะห์ปร์ะกอบด้วิย สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive 

Statistics) เพ่�อให้ทร์าบถ้งพฤติกร์ร์มทั�วิไปของกลุ�มตัวิอย�าง ได้แก� ค�าเฉิลี�ย ค�าร้์อยละ และส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่�อทดสอบสมมติฐาน ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�น 95% 

ได้แก� t-test ANOVA และ Multiple Regression Analysis
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ผู้ลก�รวิิจััยและก�รอภิปร�ยผู้ล

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

จัากผลการ์สำาร์วิจั พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมร์ส ร์ะดับการ์ศ้กษา

ปริ์ญญาตรี์ ปร์ะกอบอาชีพค้าขาย ธุร์กิจัส�วินตัวิ และพนักงานบริ์ษัทเอกชน

ต�ร�งท่� 1 แสดงข้อม้ลทางด้านพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนของกลุ�มตัวิอย�าง

พิฤติกรรมก�รออมและก�รลงทุนำ จัำ�นำวินำ ร�อยละ

ก�รม่เงินำออมและเงินำลงทุนำสะสม

มี 341 85.2

ไม�มี 59 14.8

ส�เหตุท่�ไม่ม่เงินำออมและเงินำลงทุนำ

เน่�องจัากในป้จัจุับันมีร์ายได้ไม�เพียงพอต�อร์ายจั�ายที�เกิดข้�น 36 61.0

ยังไม�ได้มีการ์ตัดสินใจัวิางแผนที�จัะออมและลงทุน 14 23.7

ไม�มีควิามร้้์ในเร่์�องเกี�ยวิกับการ์ออมและการ์ลงทุน 7 11.9

จัำ�นำวินำเงินำออมและเงินำลงทุนำสะสม

มากกวิ�า 100,000 บาท 49 14.4

40,000-50,000 บาท 46 13.5

50,001-60,000 บาท 36 10.6

วัิตถุปร์ะสงค์การ์ออมและการ์ลงทุน

เพ่�อใช้ในยามฉุิกเฉิิน 274 34.4

เพ่�อวัิตถุปร์ะสงค์ทางการ์เงิน เช�น ทุนการ์ศ้กษาของบุตร์หลาน ซ่ี�อบ้าน 

เป็นต้น

161 20.2

ใช้สำาหรั์บลงทุนและสร้์างควิามมั�งคั�งในอนาคต 145 18.2

เป้�หม�ยก�รออมและก�รลงทุนำ

เป้าหมายร์ะยะยาวิ (มากกวิ�า 5 ปี) 151 44.3

เป้าหมายร์ะยะกลาง (มากกวิ�า 1 ปีแต�ไม�เกิน 5 ปี) 130 38.1

เป้าหมายร์ะยะสั�น (น้อยกวิ�า 1 ปี) 60 17.6

ร้์ปแบบการ์ออมและการ์ลงทุน

กองทุนปร์ะกันสังคม 206 30.2

ลงทุนเพ่�อการ์บริ์โภค เช�น ทองคำา  ร์ถยนต์ อสังหาริ์มทรั์พย์ เป็นต้น 109 16.0

ลงทุนในหลักทรั์พย์ เช�น พันธบัตร์ (Bond) หุ้นก้้หร่์อหุ้นทุน (Stock) 106 15.6
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จัากตาร์างที� 1 พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�มีเงินออมและเงินลงทุนสะสม โดยมีปริ์มาณเงินออม

และเงินลงทุนสะสมมากกวิ�า 100,000 บาท มีวัิตถุปร์ะสงค์การ์ออมและการ์ลงทุนเพ่�อใช้ในยามฉุิกเฉิิน โดยมี

เป้าหมายการ์ออมและการ์ลงทุนร์ะยะยาวิ (มากกวิ�า 5 ปี) และมีร้์ปแบบการ์ออมและการ์ลงทุน ค่อ กองทุน

ปร์ะกันสังคม และกลุ�มที�ไม�มีเงินออมและเงินลงทุนสะสม มีสาเหตุมาจัากในป้จัจุับันมีร์ายได้ไม�เพียงพอต�อ

ร์ายจั�ายที�เกิดข้�น 

ต�ร�งท่� 2 ข้อม้ลทางด้าน ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนของกลุ�มตัวิอย�าง

ปัจัจััยท่�ม่ผู้ลต่อก�รวิ�งแผู้นำก�รออมและก�รลงทุนำ x̅ Std� ก�รแปลค่ำ�

ปัจัจััยด��นำร�ยได�และก�รบัริโภคำ

ออมและลงทุนเพิ�มข้�นเม่�อร์ายได้เพิ�มข้�น 4.35 0.755 มากที�สุด

มีการ์ควิบคุมค�าใช้จั�ายที�ไม�จัำาเป็นเพ่�อให้มีเงินออมและลงทุนได้

อย�างเพียงพอ

3.95 0.907 มาก

ออมและลงทุนเพิ�มข้�นเม่�อปริ์มาณผ้้มีเงินได้ในคร์อบครั์วิเพิ�มข้�น 3.75 1.127 มาก

รวิม 3.86 0.799 ม�ก

ปัจัจััยด��นำหน่ำ�สินำ

ออมและลงทุนลดลงเม่�อหนี�สินเพ่�อการ์บริ์โภคเพิ�มข้�น 3.87 0.959 มาก

มีการ์ควิบคุมปริ์มาณหนี�สินเพ่�อให้มีเงินเหล่อเพียงพอสำาหรั์บ

การ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน

3.80 0.883 มาก

ออมและลงทุนลดลงเม่�อหนี�สินทางการ์ศ้กษาเพิ�มข้�น 3.72 1.092 มาก

รวิม 3.6421 0.6579 ม�ก

ปัจัจััยด��นำคำวิ�มเส่�ยง

เน้นการ์ออมและการ์ลงทุนที�สร้์างร์ายได้ปร์ะจัำา และมีควิาม

ปลอดภัยส้ง

3.91 0.940 มาก

เม่�อสถานการ์ณ์เปลี�ยนแปลงไปจัะปรั์บเปลี�ยนแผนการ์ออมและ

การ์ลงทุน

3.67 0.946 มาก

ท�านมีการ์กร์ะจัายการ์ลงทุนเพ่�อลดควิามเสี�ยง 3.57 1.113 มาก

รวิม 3.5940 0.7797 ม�ก

จัากตาร์างที� 2 พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีควิามคิดเห็นเกี�ยวิกับป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภคที�ส�งผลต�อ 

การ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุในร์ะดับมากที�สุด (x̅  =3.86) ค่อ ออมและ

ลงทุนเพิ�มข้�นเม่�อร์ายได้เพิ�มข้�น (x̅=4.35) ป้จัจััยด้านหนี�สินที�ส�งผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน

ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุในร์ะดับมาก (x̅=3.64) ค่อ ออมและลงทุนลดลงเม่�อหนี�สินเพ่�อการ์บริ์โภคเพิ�มข้�น 

(x̅=3.87) ป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงที�ส�งผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุใน

ร์ะดับมาก (x̅=3.59) ค่อ เน้นการ์ออมและการ์ลงทุนที�สร้์างร์ายได้ปร์ะจัำาและมีควิามปลอดภัยส้ง (x̅=3.91)



496

ผู้ลก�รทดสอบัสมมติฐ�นำ

ต�ร�งท่� 3 แสดงผลการ์ทดสอบสมมติฐานที� 1.1-1.4 โดยใช้ t-test และ ANOVA

สมมติฐ�นำ t-test F-test Sig. ผู้ลก�รทดสอบัสมมตฐิ�นำ

1. ป้จัจััยส�วินบุคคล

1.1 เพศที�แตกต�างกันมีผลต�อการ์วิางแผนการ์

ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

แตกต�างกัน

1.927 .0275 ยอมรั์บสมมติฐาน

1.2 สถานภาพที�แตกต�างกันมีผลต�อการ์

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อน

เกษียณอายุแตกต�างกัน

7.491 .000 ยอมรั์บสมมติฐาน

1.3 ร์ะดับการ์ศ้กษาที�แตกต�างกันมีผลต�อการ์

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อน

เกษียณอายุแตกต�างกัน

14.708 .000 ยอมรั์บสมมติฐาน

1.4 อาชีพที�แตกต�างกันมีผลต�อการ์วิางแผนการ์

ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

แตกต�างกัน

9.251 .000 ยอมรั์บสมมติฐาน

จัากตาร์างที� 3 ผลการ์ทดสอบสมมติฐานที� 1.1-1.4 พบวิ�า เพศ สถานภาพ ร์ะดับการ์ศ้กษา และอาชีพ 

ที�แตกต�างกันมีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุแตกต�างกัน  

อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05

ต�ร�งท่� 4 แสดงผลการ์ทดสอบสมมติฐานที� 2-4 โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis

สมมติฐ�นำ B S�E� Beta t Sig. ผู้ลก�รทดสอบั

สมมติฐ�นำ

2. ป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภคมี

ผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์

ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

.333 .047 .337 7.117 .000 ยอมรั์บสมมติฐาน

3. ป้จัจััยด้านหนี�สินมีผลต�อการ์ 

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนใน

ช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

.065 .052 .054 1.253 .211 ปฏิเสธสมมติฐาน

4. ป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงมีผลต�อการ์ 

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนใน

ช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

.437 .043 .432 10.081 .000 ยอมรั์บสมมติฐาน

R2 = .505, SEE = .5570, F = 134.611



497

จัากตาร์างที� 4 ผลการ์ทดสอบสมมติฐานที� 2-4 พบวิ�า ป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงมีผลต�อการ์วิางแผน

การ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ (B=0.437, Sig.=0.000) อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที�ร์ะดับ 

0.05 ป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภคมีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ 

อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 0.05 ซ้ี�งป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงมีผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน

ในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุมากกวิ�าป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภค ส�วินป้จัจััยด้านหนี�สินไม�มีผลต�อการ์

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ (Sig.=0.211) อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ 

0.05 โดยป้จัจััยทั�ง 3 ด้าน สามาร์ถใช้อธิบายการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงวัิยก�อนเกษียณอายุ

ของกลุ�มตัวิอย�างได้ร้์อยละ 50.50

อภิปร�ยผู้ล

1. จัากผลการ์ศ้กษา พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างมีพฤติกร์ร์มการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนแตกต�างกัน  

โดยส�วินใหญ�มีปริ์มาณเงินออมและเงินลงทุนสะสมมากกวิ�า 100,000 บาท วัิตถุปร์ะสงค์การ์ออมและ 

การ์ลงทุนเพ่�อใช้ในยามฉุิกเฉิิน มีเป้าหมายในการ์ออมและลงทุนร์ะยะยาวิ (มากกวิ�า 5 ปี) และมีร้์ปแบบการ์ออม

และการ์ลงทุนในกองทุนปร์ะกันสังคม และกลุ�มตัวิอย�างที�ไม�มีเงินออมและเงินลงทุนสะสม มีสาเหตุมาจัาก 

ในป้จัจุับันมีร์ายได้ไม�เพียงพอต�อร์ายจั�ายที�เกิดข้�น ผ้้วิิจััยมีควิามเห็นวิ�า แม้กลุ�มตัวิอย�างจัะอย้�ในช�วิงอายุ 41-

55 ปี เหม่อนกัน แต�ก็มีการ์ดำาเนินชีวิิตปร์ะจัำาวัิน  อาชีพ ร์ายได้ การ์ศ้กษา ร์วิมถ้งควิามรั์บผิดชอบในคร์อบครั์วิที�

แตกต�างกัน ซ้ี�งเป็นผลให้มีควิามคิดเห็น ควิามร้้์และทัศนคติทางการ์เงินที�แตกต�างกันไปด้วิย จ้ังเป็นเหตุให้คน 

ในกลุ�มนี�มีพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนที�แตกต�างกัน ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของอนุสร์า โพธิ�ไทร์ (2556)  

ที�ได้ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนของ First Jobber ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า 

สถานภาพเพศ ร์ะดับการ์ศ้กษา และอาชีพที�ต�างกัน ส�งผลให้พฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนต�างกัน 

2.  จัากผลการ์ศ้กษาป้จัจััยด้านร์ายได้และการ์บริ์โภคพบวิ�า ส�งผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์

ลงทุน ผ้้วิิจััยมีควิามเห็นวิ�า ร์ะดับร์ายได้ ภาร์ะค�าใช้จั�ายที�แตกต�างกันของแต�ละบุคคล จัะทำาให้มีวัิตถุปร์ะสงค์

และร้์ปแบบการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนต�างกัน กล�าวิค่อ หากกลุ�มตัวิอย�างมีร์ะดับร์ายได้ที�ส้ง จัะมี

การ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุนที�ดีกวิ�ากลุ�มที�มีร์ะดับร์ายได้ตำ�า ร์วิมถ้งการ์ควิบคุมค�าใช้จั�ายในครั์วิเร่์อน 

หากควิบคุมได้ไม�ดีพอก็จัะทำาให้มีการ์ออมและการ์ลงทุนตำ�าตามไปด้วิย ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ ชุรี์พร์ 

สีสนิท (2553) ที�ได้ศ้กษาป้จัจััยที�ส�งผลต�อแนวิโน้มการ์ตัดสินใจัลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นร์ะยะยาวิของล้กค้า

บริ์ษัทหลักทรั์พย์จััดการ์กองทุนร์วิมแห�งหน้�ง ในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ร์ายได้ต�อเด่อน

และค�าใช้จั�ายต�อเด่อนมีผลต�อการ์ตัดสินใจัออมและลงทุน ทำาให้มีพฤติกร์ร์มการ์ออมและการ์ลงทุนแตกต�าง

กัน

3. ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยด้านหนี�สินพบวิ�า ไม�ส�งผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน ผ้้วิิจััยมี

ควิามเห็นวิ�า กลุ�มตัวิอย�างอาจัมีการ์กันเงินไว้ิสำาหรั์บส�วินของภาร์ะหนี�สิน เช�น ค�าผ�อนบ้าน ผ�อนร์ถ ร์วิมถ้ง

ค�าเล�าเรี์ยนบุตร์ เน่�องจัากมีร์อบชำาร์ะที�แน�นอน ซ้ี�งจัะมีการ์จััดสร์ร์เงินเพ่�อการ์ชำาร์ะในส�วินนี�ไว้ิอย้�แล้วิ ทำาให้

กลุ�มตัวิอย�างมีเงินเพียงพอที�จัะวิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน ไม�สอดคล้องกับงานวิิจััยของ ป่ยะธิดา เกตุ

แก้วิ (2562) ที�ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนในอำาเภอเม่อง จัังหวัิดลำาพ้น ที�ผลการ์

ศ้กษาพบวิ�าภาร์ะหนี�สินต�อเด่อน มีผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชน 
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4. จัากผลการ์ศ้กษาป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงพบวิ�า ส�งผลต�อการ์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน ผ้้

วิิจััยมีควิามเห็นวิ�า ควิามสามาร์ถในการ์ยอมร์ับควิามเสี�ยงจัากภาวิะเศร์ษฐกิจัที�เปลี�ยนแปลงไป ร์วิมถ้ง 

ควิามต้องการ์ผลตอบแทนของแต�ละบุคคล เช�น ดอกเบี�ยเงินฝ่าก เงินป้นผล ทำาให้มีวัิตถุปร์ะสงค์และการ์

เล่อกร้์ปแบบการ์ออมและการ์ลงทุนที�ต�างกัน อีกทั�งควิามสามาร์ถในการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของบุคคลที�ต�าง

กัน อาจัทำาให้มีการ์ตัดสินใจัในการ์ลงทุนต�างกัน เช�น กลุ�มที�รั์บควิามเสี�ยงได้น้อยอย�างกลุ�มวัิยก�อนเกษียณ 

จัะเน้นการ์ลงทุนโดยการ์นำาเงินส�วินใหญ�ไปลงทุนในสินทรั์พย์ที�มีควิามเสี�ยงตำ�าเพ่�อรั์กษาเงินต้นให้คงอย้� และ

แบ�งเงินส�วินที�เหล่อไปลงทุนเพ่�อสร้์างผลตอบแทนร์ะยะยาวิ ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ ลลินทิพย์ หาคำา 

(2561) ที�ได้ศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์ออมของปร์ะชาชนในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าผลตอบแทน

เป็นป้จัจััยที�กร์ะตุ้นการ์ออมได้เป็นอย�างดี กล�าวิค่อ หากผลตอบแทนที�ได้รั์บส้งจัำานวินเงินออมจัะเพิ�มมาก

ข้�น เน่�องจัากการ์คาดหวัิงผลตอบแทนที�จัะได้รั์บจัากการ์ออมและป้จัจััยด้านควิามเสี�ยงมีผลต�อพฤติกร์ร์ม

การ์ออมทั�งในด้านจัำานวินเงินออม วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ออมและร้์ปแบบการ์ออม

ข�อเสนำอแนำะ

ผ้้วิิจััยจ้ังมีข้อเสนอแนะให้บุคคลที�อย้�ในช�วิงวัิยนี�ควิร์วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน กลุ�มตัวิอย�าง

ที�ไม�มีเงินออมและเงินลงทุนสะสม ซ้ี�งมีสาเหตุผลมาจัากในป้จัจุับันมีร์ายได้ไม�เพียงพอต�อร์ายจั�ายที�เกิด

ข้�น กลุ�มตัวิอย�างดังกล�าวิควิร์มีการ์เพิ�มช�องทางหาร์ายได้มากกวิ�า 1 ช�องทาง เพร์าะการ์ที�มีร์ายได้เพิ�ม

ข้�น ทำาให้บุคคลมีทางเล่อกและสามาร์ถเล่อกร้์ปแบบการ์ออมและการ์ลงทุนได้ อย�างน้อยควิร์มีการ์ออมและ

การ์ลงทุน เพ่�อใช้ในยามฉุิกเฉิิน หากเกิดเหตุการ์ณ์ไม�คาดคิดสามาร์ถนำาเงินส�วินนี�ออกมาใช้ได้ เป็นการ์ช�วิย

ลดภาร์ะของล้กหลานเกี�ยวิกับค�าใช้ต�าง ๆ สำาหรั์บสาเหตุที�กลุ�มตัวิอย�างยังไม�ได้มีการ์ตัดสินใจัวิางแผนที�

จัะออมและลงทุน ไม�มีควิามร้้์ในเร่์�องเกี�ยวิกับการ์ออมและการ์ลงทุน และคิดวิ�าการ์ออมและการ์ลงทุนไม�มี

ควิามจัำาเป็น ควิร์มีการ์ให้คำาแนะนำา ให้ควิามร้้์แก�กลุ�มตัวิอย�างดังกล�าวิ เพ่�อให้เห็นถ้งควิามสำาคัญของการ์

วิางแผนการ์ออมและการ์ลงทุน ซ้ี�งมีควิามแตกต�างกันข้�นอย้�กับพฤติกร์ร์มร์วิมถ้งควิามสามาร์ถในการ์ยอมรั์บ

ควิามเสี�ยงของแต�ละบุคคล อีกทั�งบุคคลที�อย้�ในช�วิงวัิยนี�ต้องเตรี์ยมควิามพร้์อมสำาหรั์บชีวิิตหลังเกษียณที�ต้อง

วิางแผนทางด้านการ์เงิน ร์�างกาย และจิัตใจัให้พร้์อม ดังนั�นการ์ออมและการ์ลงทุนในช�วิงอายุนี�ต้องมีควิาม

ร์ะมัดร์ะวัิงเน้นควิามปลอดภัย
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บัทคัำดย่อ 

งานวิิจััยนี�ศ้กษา เร่์�อง ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์

แห�งปร์ะเทศไทยและการ์ยอมร์ับควิามเสี�ยงของนักลงทุนร์ายย�อย ในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 

หลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตโควิิด-19 โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลต�อ

พฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของนักลงทุนร์ายย�อยในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวิัดสงขลาและร์ะดับควิามเสี�ยงการ์

ยอมรั์บควิามเสี�ยงหลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตโควิิด-19 เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลโดยแบบสอบถามจัากกลุ�ม

ตัวิอย�าง 385 ตัวิอย�าง วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยการ์หาควิามถี� ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และใช้การ์วิิเคร์าะห์การ์

ถดถอยเชิงพหุค้ณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม อัตร์าการ์

วิ�างงาน และอัตร์าดอกเบี�ยมีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของนักลงทุนร์ายย�อยในเขตอำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา ที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05  นอกจัากนี�ยังพบวิ�า อัตร์าดอกเบี�ยมีอิทธิพลต�อสัดส�วินเงิน

ลงทุน วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน และปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี Regret Aversion Bias มากที�สุด และดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกร์ร์มมีอิทธิพลต�อปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี Present Bias มากที�สุด ในขณะเดียวิกันดัชนี

ควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจัมีอิทธิพลต�อร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ 

ผลการ์วิิจััยสามาร์ถนำาไปใช้เป็นแนวิทางสำาหรั์บการ์วิางแผนกลยุทธ์การ์ลงทุนที�เกี�ยวิข้องกับ

จิัตวิิทยาการ์ลงทุนของนักลงทุนในตลาด กลยุทธ์หร่์อนโยบายเพ่�อนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ที�

เหมาะสมกับร์ะดับควิามเสี�ยงของนักลงทุนจัากข้อม้ลดัชนีควิามเช่�อมั�นภาคธุร์กิจั และการ์วิางแผนในการ์
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พัฒินาตลาดทุนไทย เพ่�อให้นักลงทุนเห็นควิามสำาคัญของป้จัจััยเศร์ษฐกิจัดังกล�าวิ และสามาร์ถลงทุนใน

ตลาดหลักทรั์พย์ได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ มีควิามเช่�อมั�นในการ์ตัดสินใจัลงทุนต�อไป

คำำ�สำ�คัำญ: ป้จัจััยเศร์ษฐกิจั, พฤติกร์ร์มการ์ลงทุน, ควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้

Abstract

The purpose of this study is to study economic factors affecting investment  

behavior and risk tolerance of individual investors in Hat Yai, Songkhla after being affected 

by COVID-19 crisis. The objective is to study how the economic factors affect investment 

behavior and risk tolerance of individual investors in Hat Yai, Songkhla after being affected 

by the COVID-19 crisis. Data were collected by questionnaires from 385 samples. Data were 

analyzed by frequency, standard deviation, and multiple linear regression

It shows that Gross Domestic Product (GDP), Manufacturing Production Index,  

Unemployment Rate, and Interest Rate influence investment behavior of individual 

 investors in Hat Yai, Songkhla, at the level of statistical significance of 0.05. We find that  

Interest Rate influences investment proportion, investment objective and type of investors with  

Regret Aversion Bias the most and Manufacturing Production Index influences type of  

investors with Present Bias the most. In addition, Business Sentiment Index influences risk 

tolerance.

The results about innvestment behavior and risk tolerance of the individual investors  

should be used as a guideline in planning, strategies or policies related to investor  

psychology, advertising provided financial products or services matching with client’s 

risk tolerance and developing Thai capital market, in order to see Thai investors reaching  

efficient investing with confidence.

Keywords: Economic factors , Investment behavior , Risk tolerance

บัทนำำ� 

ตลาดการ์เงินถ่อวิ�ามีบทบาทสำาคัญต�อเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศ ค่อเป็นตัวิกลางส�งผ�านเงินทุนร์ะหวิ�าง

ผ้้ที�มีเงินทุนเหล่อและผ้้ที�ต้องการ์เงินทุนเพ่�อนำาไปปร์ะกอบกิจักร์ร์มต�าง ๆ ทางเศร์ษฐกิจั ตลาดการ์เงิน

ปร์ะกอบด้วิย ตลาดเงินและตลาดทุน ซ้ี�งตลาดทุนเป็นหน้�งทางเล่อกที�สำาคัญในการ์ร์ะดมเงินทุนของกิจัการ์ 

(กลุ�มธุร์กิจัการ์เงินเกียร์ตินาคินภัทร์, 2563) และเป็นตัวิกลางในการ์ลงทุนเพ่�อสะสมควิามมั�งคั�งร์ะยะยาวิ 

ในช�วิงไม�กี�ปีที�ผ�านมา ตลาดทุนไทยเริ์�มมีควิามผันผวินที�มากข้�นจัากป้จัจััยภายในและภายนอกปร์ะเทศ อีก

ทั�งการ์ที�ปร์ะเทศไทยเจัอวิิกฤตอีกครั์�งจัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 ที�เกิดข้�นเม่�อเด่อน

ธันวิาคม พ.ศ. 2562 ในนคร์อ้�ฮั�น เม่องหลวิงของมณฑิลห้เป่ย์ ปร์ะเทศจีัน ทำาให้ตลาดทุนไทยได้รั์บผลก
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ร์ะทบมากข้�น เน่�องจัากการ์ร์ะบาดของไวิรั์สโควิิด-19 ทำาให้ทั�วิโลกมีผ้้ติดเช่�อและเสียชีวิิตร์วิมกันมากกวิ�า

ห้าสิบล้านคน (กร์มควิบคุมโร์ค, 2563) โดยแต�ละปร์ะเทศได้ออกมาตร์การ์ควิบคุมการ์แพร์�ร์ะบาด ร์วิมถ้ง

ปร์ะเทศไทยได้มีการ์ใช้มาตร์การ์ควิบคุมการ์รั์กษาร์ะยะห�างร์ะหวิ�างบุคคล จัำากัดการ์เข้าออกของคนต�างชาติ

โดยการ์ป่ดปร์ะเทศ ส�งผลให้มีการ์ปรั์บตัวิของผ้้คนและส�งผลให้เกิดการ์เปลี�ยนแปลงร้์ปแบบการ์ดำาเนินชีวิิต

ของคนในสังคม (สุพริ์ศร์์ สุวิร์ร์ณิก, 2563) อีกทั�งมาตร์การ์ดังกล�าวิยังส�งผลกร์ะทบต�อเศร์ษฐกิจัไทย ทำาให้

ปร์ะเทศไทยขาดร์ายได้จัากการ์ท�องเที�ยวิจัากนักท�องเที�ยวิต�างปร์ะเทศซ้ี�งเป็นเคร่์�องจัักร์สำาคัญที�ผลักดัน

เศร์ษฐกิจัไทยในช�วิงที�ผ�านมา ทำาให้ร์าคาดัชนีตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยปรั์บตัวิลง 30% ภายใน

ร์ะยะเวิลา 3 เด่อน (นิเวิศน์ เหมวิชิร์วิร์ากร์, 2563)  

จัากการ์ปรั์บตัวิลดลงของร์าคาดัชนีตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยหลังเกิดการ์แพร์�ร์ะบาดของ

เช่�อไวิรั์สโควิิด-19 ที�ผ�านมาแสดงให้เห็นวิ�า นักลงทุนร์ายย�อยเท�านั�นที�ตัดสินใจัเข้าซ่ี�อหลักทรั์พย์ในตลาด

มากกวิ�าตัดสินใจัขายซ้ี�งแตกต�างจัากนักลงทุนปร์ะเภทอ่�น ดังนั�นวิิกฤตโควิิด-19 ในครั์�งนี�อาจัส�งผลต�อ

พฤติกร์ร์มหร่์อการ์ตัดสินใจัลงทุนของนักลงทุนได้เช�นกัน เน่�องจัากป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัถ่อเป็นป้จัจััยสำาคัญ

ที�สามาร์ถส�งผลกร์ะทบต�อการ์ลงทุนในหลักทรั์พย์และอาจัส�งผลกร์ะทบทางจิัตวิิทยาต�อผ้้ลงทุน (ธนาคาร์

ไทยพาณิชย์, 2562) การ์ตัดสินใจัลงทุนของนักลงทุนอาจัเปลี�ยนแปลงได้จัากการ์รั์บร้้์ถ้งผลกร์ะทบที�มีต�อ

ร้์ปแบบการ์ดำาเนินชีวิิตของคนในสังคมและเศร์ษฐกิจัไทย สังเกตได้จัากทัศนคติและพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนที�

เคยเปลี�ยนแปลงจัากการ์เกิดวิิกฤตทางเศร์ษฐกิจัที�ผ�านมา อาทิเช�น วิิกฤตร์าชาเงินทุน พ.ศ. 2522 ที�ทำาให้

ทัศนคติของนักลงทุนที�มีต�อตลาดหุ้นเปลี�ยนไปเป็นแหล�งการ์เก็งกำาไร์หร่์อการ์พนัน (นิเวิศน์ เหมวิชิร์วิร์ากร์, 

2563) 

จัากการ์สำาร์วิจักลุ�มนักลงทุนต�างจัังหวัิดในแต�ละพ่�นที� ยกเว้ินกรุ์งเทพมหานคร์และเขตปริ์มณฑิล 

พบวิ�าภาคใต้มีจัำานวินนักลงทุนที�สามาร์ถยอมรั์บควิามเสี�ยงได้ส้งมากที�สุดและซ่ี�อขายหลักทรั์พย์ในปริ์มาณ

ส้งกวิ�าภาคอ่�น ๆ (สถาบันวิิจััยและให้คำาปร้์กษาแห�งมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์, 2557) และจัังหวัิดที�มีขนาด

เศร์ษฐกิจัใหญ�ที�สุดของภาคใต้ ค่อ จัังหวัิดสงขลา เน่�องจัากเป็นศ้นย์กลางด้านการ์ค้า การ์เงิน การ์ลงทุนที�

สำาคัญ โดยจัังหวัิดสงขลามีม้ลค�าการ์ลงทุนด้านอุตสาหกร์ร์มมากที�สุดในภาคใต้และเป็นที�ตั�งของนิคมอุตสาห

กร์ร์มฉิลุงซ้ี�งเป็นนิคมอุตสาหกร์ร์มแห�งเดียวิของภาคใต้ (ลงทุนแมน, 2563) นอกจัากนี�อำาเภอที�มีจัำานวิน

ปร์ะชากร์มากที�สุดในจัังหวัิดสงขลา ค่อ อำาเภอหาดใหญ�  (สำานักงานจัังหวัิดสงขลา, 2564) นอกจัากนี�ยัง

เป็นที�ตั�งของหน�วิยงานสำาคัญมากมายที�เกี�ยวิข้องกับการ์เงินและการ์ลงทุน เช�น ธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย

สำานักงานภาคใต้ ศ้นย์ข้อม้ลตลาดหลักทรั์พย์ภาคใต้

จัากข้อม้ลข้างต้นคณะผ้้วิิจััยจ้ังต้องการ์ศ้กษาค้นคว้ิาเร่์�อง ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์ม

การ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยและการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของนักลงทุนร์ายย�อยในเขตอำาเภอ

หาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา หลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตโควิิด-19 เพ่�อวิิเคร์าะห์ป้จัจััยและองค์ปร์ะกอบที�

มีผลต�อการ์ตัดสินใจัในการ์ลงทุนในตลาดหลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบในหลายมิติจัากวิิกฤตโควิิด-19 ร์วิมถ้งเผย

แพร์�ควิามเข้าใจัในทิศทางของพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในมุมมองของผ้้ที�ได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตการ์ณ์ได้ และ

เป็นปร์ะโยชน์ต�อไปสำาหรั์บการ์นำาไปใช้วิางแผน ส�งเสริ์มการ์ลงทุนในอนาคตแก�หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับ

ตลาดทุน



504

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย 

1. เพ่�อศ้กษาพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยหลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัาก

วิิกฤตโควิิด-19 ของนักลงทุนร์ายย�อยในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

2. เพ่�อศ้กษาร์ะดับการ์ยอมรั์บควิามเสี�ยงของนักลงทุนร์ายย�อยในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด

สงขลา หลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตโควิิด-19

3. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลต�อนักลงทุนร์ายย�อยในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา

หลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตโควิิด-19

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กง�นำวิิจััย

เพ่�อเป็นแนวิทางสำาหรั์บสถาบันการ์เงินหร่์อหน�วิยงานใช้ในการ์วิางแผนกลยุทธ์หร่์อนโยบายใน

การ์พัฒินาตลาดทุนและเพ่�อให้ทร์าบถ้งทิศทางของพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในตลาดร์วิมถ้งให้บุคคลได้เรี์ยนร้้์ถ้ง

ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลต�อพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนและร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม 

John E. Grable (2000) ศ้กษาเร่์�อง Financial risk tolerance and additional factors that 

affect risk taking in everyday money matters โดยเก็บแบบสอบถามจัากกลุ�มตัวิอย�างแบบสุ�มจัำานวิน 

1,075 ตัวิอย�าง พบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างที�มีควิามร้้์ด้านการ์เงินส้งและมีควิามคาดหวัิงถ้งสภาวิะเศร์ษฐกิจัที�ดีข้�น

ในอนาคตจัะมีร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ส้งข้�นตามไปด้วิย ดังนั�นการ์จัะปร์ะสบควิามสำาเร็์จัทางการ์เงินได้

นั�นข้�นอย้�กับหลายป้จัจััยร์�วิมกัน ปร์ะกอบด้วิย ป้จัจััยส�วินบุคคล บุคลิกภาพส�วินตัวิ และปร์ะสบการ์ณ์ด้าน

สังคมและเศร์ษฐกิจั

พัชร์วิร์ร์ณ ฉัินทวัิชร์ (2554) ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนในกองทุนพันธบัตร์

รั์ฐบาลเกาหลีใต้ของนักลงทุนทั�วิไปในเขตกรุ์งเทพมหานคร์ ได้แก� ป้จัจััยด้านแร์งจ้ังใจัในการ์ลงทุน ป้จัจััย

ด้านสภาพแวิดล้อมในการ์ลงทุน และป้จัจััยด้านการ์รั์บร้้์ข้อม้ลการ์ลงทุน โดยใช้แบบสอบถามและสุ�มตัวิอย�าง

เล่อกกลุ�มเป้าหมาย จัำานวิน 250 คน พบวิ�า ป้จัจััยด้านสภาพแวิดล้อมในการ์ลงทุนที�มีควิามสำาคัญในร์ะดับ

มาก ค่อ สภาพเศร์ษฐกิจั เสถียร์ภาพทางการ์เม่องของปร์ะเทศเกาหลีใต้ ทิศทางอัตร์าดอกเบี�ยของไทย อัตร์า

แลกเปลี�ยนเงินตร์าร์ะหวิ�างปร์ะเทศไทย-เกาหลีใต้ นอกจัากนี�ป้จัจััยด้านสภาพแวิดล้อมยังมีควิามสัมพันธ์กับ

จัำานวินเงินที�ลงทุน แต�ป้จัจััยด้านแร์งจ้ังใจัไม�มีควิามสัมพันธ์กับจัำานวินเงินที�ลงทุน ร์ะยะเวิลาลงทุน ควิามถี�

ในการ์ลงทุน

ณภาภัช พายุเลิศ และวิิษณุ ภ้มิพาณิช (2557) ได้ศ้กษาถ้งพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของพนักงานบริ์ษัท

เอกชนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามจัากพนักงานบริ์ษัทจัำานวิน 400 ตัวิอย�าง 

พบวิ�า ป้จัจััยด้านการ์เม่อง ควิามเสี�ยงจัากเศร์ษฐกิจัภายในและภายนอก และป้จัจััยด้านภาวิะเศร์ษฐกิจั 

ปร์ะกอบด้วิย อัตร์าดอกเบี�ยที�เปลี�ยนแปลง อัตร์าเงินเฟ้ีอที�ส้งข้�น นโยบายของธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย 

เป็นต้น ล้วินมีควิามสัมพันธ์กับพฤติกร์ร์มการ์ลงทุน โดยป้จัจััยด้านภาวิะเศร์ษฐกิจัและการ์เม่องอาจัส�งผล

ให้การ์ซ่ี�อขายหลักทรั์พย์ลดลง
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จุัฑิารั์ตน์ ก้อนแก้วิ และปร์ะสิทธิ� มะหะหมัด (2558) ได้ศ้กษาป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลต�อร์าคา

หลักทรั์พย์บริ์ษัท เจัริ์ญโภคภัณฑ์ิอาหาร์ จัำากัด (มหาชน) ร์วิบร์วิมข้อม้ลร์ายเด่อนเป็นร์ะยะเวิลาทั�งหมด 60 

เด่อน พบวิ�า ร์าคาหุ้นบริ์ษัท เจัริ์ญโภคภัณฑ์ิอาหาร์ จัำากัด มหาชน มีควิามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวิกันกับ

ดัชนีร์าคาผ้้บริ์โภค ( CPI ) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม ( MPI ) แต�มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้ามกับ

อัตร์าแลกเปลี�ยนเงินบาทกับดอลลาร์์สหรั์ฐ ( EXR ) และดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภค ( CCI )

ธัญญรั์ตน์ แสงสุริ์ยาโร์จัน์ (2561) ได้ศ้กษาป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลกร์ะทบต�อม้ลค�าการ์ซ่ี�อ

ขายหลักทรั์พย์ของผ้้ลงทุนร์ายย�อยภายในปร์ะเทศผ�านตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย พบวิ�า ป้จัจััย

ทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลกร์ะทบต�อม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายหลักทรั์พย์ของผ้้ลงทุนร์ายย�อยภายในปร์ะเทศผ�าน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยในทิศทางเดียวิกัน ได้แก� ร์าคานำ�ามัน (NYMEX) และ ดัชนีอุตสาหกร์ร์ม

ดาวิโจันส์ (Dow Jones Industrial Average) ส�วินดัชนีร์าคาหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย (SET Index) เป็น

ป้จัจััยที�มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางตร์งกันข้ามกับม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายหลักทรั์พย์ดังกล�าวิ สันนิษฐานวิ�ามาจัาก

พฤติกร์ร์มของนักลงทุนที�เปลี�ยนแปลงไปจัากอดีต เช�น การ์เห็นโอกาสในการ์ขายเม่�อ SET ข้�น เห็นโอกาสเข้า

ซ่ี�อ เม่�อ SET ลง และป้จัจััยอ่�น ๆ  ได้แก� อัตร์าเงินเฟ้ีอ (Inflation Rate) อัตร์าผลตอบแทนจัากเงินป้นผล (Div-

idend Yield) และ ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจั (Business Sentiment Index) ไม�มีควิามสัมพันธ์กับม้ลค�า

การ์ซ่ี�อขายดังกล�าวิ ส�วินดัชนีผลตอบแทนร์วิมตลาดหลักทรั์พย์ (Total Return Index)  อัตร์าดอกเบี�ย (In-

terest Rate) และอัตร์าแลกเปลี�ยน (Exchange Rate) เป็นตัวิแปร์ที�ไม�ได้นำาใช้คำานวิณในสมการ์ เน่�องจัาก

มีควิามสัมพันธ์กับตัวิแปร์อิสร์ะอ่�นจันทำาให้เกิดป้ญหา Multicollinearity

Lian C, Ma Y และWang C (อ้างถ้งใน สุโชติ ถิร์วิร์ร์ณรั์ตน์, 2563) กล�าวิไว้ิวิ�า อัตร์าดอกเบี�ยส�ง

ผลทางจิัตวิิทยาต�อนักลงทุนร์ายย�อย โดยในช�วิงที�อัตร์าดอกเบี�ยขาลง นักลงทุนจัะหาทางเล่อกการ์ลงทุนที�มี

ควิามเสี�ยงมากข้�นเพ่�อผลตอบแทนที�ส้งข้�น ลดการ์ลงทุนในสินทรั์พย์ที�มีควิามเสี�ยงตำ�า อย�างเช�น ตร์าสาร์หนี�

หร่์อเงินฝ่ากธนาคาร์พาณิชย์

นาริ์นทิพย์ ท�องสายชล (2563) กล�าวิวิ�า ตัวิบ�งชี�ทางเศร์ษฐกิจั (Economic Indicator) ที�สำาคัญ

ซ้ี�งสามาร์ถบอกถ้งภาวิะเศร์ษฐกิจัในอนาคตได้และเป็นเคร่์�องม่อในการ์วิิเคร์าะห์ของนักลงทุน ปร์ะกอบ

ด้วิย ดัชนีควิามเช่�อมั�นภาคธุร์กิจั (Business Sentiment Index) ที�เป็นตัวิชี�วัิดควิามเช่�อมั�นของผ้้ปร์ะกอบ

การ์ในการ์ดำาเนินธุร์กิจัภายใต้สภาวิะเศร์ษฐกิจั ณ ช�วิงเวิลานั�น ๆ และธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทยมักเล่อกใช้

ดัชนีดังกล�าวิปร์ะกอบการ์พจิัาร์ณาในการ์ดำาเนนินโยบายทางการ์เงนิให้เหมาะสม ดชันีการ์ลงทนุภาคเอกชน  

(Private  Investment Index) ที�ช�วิยสะท้อนการ์ลงทุนจัากภาคเอกชน โดยการ์ลงทุนจัากเอกชนนั�นมาจัาก  

อุปสงค์ที�เกิดข้�นในปร์ะเทศ ดังนั�น ดัชนีดังกล�าวิจ้ังสามาร์ถแสดงถ้งกิจักร์ร์มทางเศร์ษฐกิจัและช�วิยบ�งชี�แนวิ

โน้มของเศร์ษฐกิจัในอนาคตได้ ร์วิมทั�งยังมี การ์เปลี�ยนแปลงของ GDP (Gross Domestic Product) อัตร์า

การ์วิ�างงาน (Unemployment Rate) เงินเฟ้ีอ (Inflation Rate) ดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภค (Consumer 

Confidence Index)  ที�นับวิ�าเป็นตัวิบ�งชี�ทางเศร์ษฐกิจัที�สำาคัญด้วิยเช�นกัน
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นิภาพันธ์ พ้นเสถียร์ทรั์พย์ (2562) กล�าวิวิ�า ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมของปร์ะเทศ หร่์อ GDP สามาร์ถ

วัิดได้วิ�าปร์ะชาชนมีร์ายได้เหล่อเพ่�อการ์ออมและการ์ลงทุนต�อหร่์อไม� จัากการ์สะท้อนร์ายได้และการ์ใช้จั�าย

ทั�งหมดที�เกิดข้�นภายในปร์ะเทศที�แสดงให้เห็นถ้งร์ายได้หร่์อภาวิะการ์มีงานทำาของปร์ะชาชน หากปร์ะชาชน

มีร์ายได้มากกวิ�าร์ายจั�าย ส�วินต�างที�เหล่อจัะกลายเป็นเงินออม ซ้ี�งปร์ะชาชนสามาร์ถนำาเงินดังกล�าวิไปออม

หร่์อลงทุนต�อได้หลากหลายร้์ปแบบ อย�างเช�น ลงทุนในตร์าสาร์ทุนในตลาดหลักทรั์พย์ฯ ดังนั�นนักลงทุน

ร์ายย�อยจัะมีการ์ลงทุนในตร์าสาร์ทุนมากน้อยเพียงใดข้�นอย้�กับร์ายได้ที�เหล่อจัากร์ายจั�ายของนักลงทุน

จัากการ์ทบทวินวิร์ร์ณกร์ร์มดังกล�าวิทำาให้ได้กร์อบแนวิคิดในการ์วิิจััย ดังนี� 

 ภ�พิท่� 1 : กร์อบแนวิคิดในการ์วิิจััย

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

ก�รเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล

งานวิิจััยเล�มนี�เก็บข้อม้ลโดยการ์สุ�มตัวิอย�างจัากกลุ�มของนักลงทุนร์ายย�อยที�ลงทุนตร์าสาร์ทุนใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย อาศัยอย้�ในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ร์วิมจัำานวินตัวิอย�างที�เก็บ

ร์วิบร์วิมข้อม้ลมีจัำานวินทั�งสิ�น 385 ตัวิอย�าง โดยใช้การ์สุ�มตัวิอย�างแบบง�าย (Simple Random Sampling)

ประชุ�กรท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย

ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์ศ้กษาครั์�งนี�ค่อนักลงทุนร์ายย�อยที�ลงทุนตร์าสาร์ทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย อาศัยอย้�ในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา 
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กลุ่มตัวิอย่�ง

เน่�องจัากปร์ะชากร์มีขนาดใหญ�และไม�ทร์าบจัำานวินปร์ะชากร์ที�แน�นอน ดังนั�นขนาดตัวิอย�าง

สามาร์ถคำานวิณได้จัากส้ตร์ไม�ทร์าบขนาดตัวิอย�าง W.G. Cochran 1953 โดยกำาหนดร์ะดับค�าควิามเช่�อมั�น

ร้์อยละ 95 และร์ะดับค�าควิามคาดเคล่�อนร้์อยละ 5 ซ้ี�งส้ตร์ในการ์คำานวิณที�ใช้ในการ์ศ้กษาครั์�งนี� ค่อ

ส้ตร์     n = 2

2)1(
E

ZPP −
 

 เม่�อ  n แทน ขนาดตัวิอย�าง

 P แทน สัดส�วินของปร์ะชากร์ที�ผ้้วิิจััยกำาลังสุ�ม 0.50

 Z แทน ร์ะดับควิามเช่�อมั�นที�ผ้้วิิจััยกำาหนดไว้ิ Z มีค�าเท�ากับ 1.96 ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�น

ร้์อยละ 95

 E แทน ค�าควิามผิดพลาดส้งสุดที�เกิดข้�น = 0.05

แทนค่อ  n    =  
2(0.5)

20.5)(1.96)(0.5)(1−     = 384.16  

ใช้ขนาดตัวิอย�างอย�างน้อย 384.16 คน จ้ังสามาร์ถปร์ะมาณค�าร้์อยละ โดยมีควิามผิดพลาดไม�เกิน

ร้์อยละ 5 ที�ร์ะดับควิามเช่�อมั�นร้์อยละ 95 เพ่�อควิามสะดวิกในการ์ปร์ะเมินผลและการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ผ้้วิิจััย

จ้ังใช้ขนาดกลุ�มตัวิอย�างทั�งหมด 385 ตัวิอย�าง

เคำร่�องม่อท่�ใชุ�ในำก�รวิิจััย 

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลวิิจััยในครั์�งนี�จัะอย้�ในร้์ปแบบของแบบสอบถาม ปร์ะกอบ

ด้วิย 4 ส�วิน ดังนี� ข้อม้ลในส�วินที� 1 เป็นคำาถามเกี�ยวิกับข้อม้ลป้จัจััยส�วินบุคคลของกลุ�มตัวิอย�าง ข้อม้ล

ในส�วินที� 2 เป็นคำาถามเกี�ยวิกับควิามเสี�ยงของนักลงทุน โดยลักษณะคำาถามที�ใช้จัะเป็นคำาถามปลายป่ด 

(Closed-ended Questions) มีคำาถามจัำานวิน 10 ข้อ ใช้ร์ะดับการ์วัิดของข้อม้ลปร์ะเภทอัตร์าภาคชั�น (In-

terval Scale) ข้อม้ลในส�วินที� 3 เป็นคำาถามเกี�ยวิกับพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของนักลงทุน โดยลักษณะคำาถาม

ที�ใช้จัะเป็นคำาถามปลายป่ด (Closed-ended Questions) ทั�งหมด 5 ข้อ ได้แก� ข้อที� 1 วัิดสัดส�วินของเงิน

ลงทุน ข้อที� 2 วัิดร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง และแบบลิเคิร์์ต (Likert Scale) ข้อที� 3 วัิดวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน

ของนักลงทุน ข้อที� 4-5 วัิดปร์ะเภทของนักลงทุนที�แบ�งตามอคติ (Bias) ข้อม้ลในส�วินที� 4 เป็นคำาถามเกี�ยวิกับ

ร์ะดับควิามสำาคัญของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีต�อนักลงทุน ได้แก� อัตร์าดอกเบี�ย อัตร์าเงินเฟ้ีอ ผลิตภัณฑ์ิมวิล

ร์วิมภายในปร์ะเทศ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจั ดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภค อัตร์า

การ์วิ�างงาน ต�อการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย ลักษณะคำาถามที�ใช้จัะเป็นคำาถามปลายป่ด 

(Closed-ended Questions) แบบลิเคิร์์ต (Likert Scale) ใช้การ์วัิดข้อม้ลปร์ะเภทมาตร์าวัิดอันตร์ภาค หร่์อ 

ช�วิง (Interval) ในขณะเดียวิกันได้ดำาเนินการ์ทดสอบคุณภาพของเคร่์�องม่อโดยผ้้วิิจััยได้เสนอแบบสอบถาม

แก�ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิ เพ่�อตร์วิจัทานควิามเหมาะสมและควิามเกี�ยวิเน่�องของเน่�อหา (Content Validity) แล้วิจ้ัง
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นำาแบบสอบถามไปหาควิามเช่�อมั�น โดยทดลอง (Try Out) ด้วิยการ์แจักแบบสอบถามให้แก� ปร์ะชากร์กลุ�ม

นักลงทุนร์ายย�อยที�ลงทุนตร์าสาร์ทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย ที�อาศัยอย้�บริ์เวิณใกล้เคียงนอก

เหน่อจัากเขตพ่�นที�จัังหวัิดสงขลา จัำานวิน 30 ชุด แล้วิใช้ส้ตร์สัมปร์ะสิทธิ�อัลฟีาของคร์อนบาควัิดค�าควิามเช่�อ

มั�นของแบบสอบถามดังกล�าวิซ้ี�งได้ค�าเท�ากับ 0.880

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล

ก�รวิิเคำร�ะห์สถิติเชิุงพิรรณนำ� (Descriptive Statistics Analysis)

ข้อม้ลในส�วินที� 1 ส�วินที� 2 และส�วินที� 3 ทำาการ์วิิเคร์าะห์โดยการ์แจักแจังควิามถี� (Frequency) และ

หาค�าร้์อยละ (Percentage) ข้อม้ลในส�วินที� 4 ทำาการ์วิิเคร์าะห์โดยการ์ใช้สถิติหาค�าเฉิลี�ย (Mean) และส�วิน

เบี�ยงเบนมาตร์ฐาน (Standard Deviation) 

ก�รวิิเคำร�ะห์สถิติเชิุงอนุำม�นำ (Inferential Statistics Analysis)

สถิติที�ใช้ในการ์ทดสอบสมมติฐาน ผ้้วิิจััยได้เล่อกใช้การ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยเชิงพหุค้ณ (Multiple  

Linear Regression) นำาเข้าข้อม้ลโดยวิิธี Stepwise เพ่�อใช้ในการ์ศ้กษาอิทธิพลของร์ะดับควิามสำาคัญของ

ป้จัจััยเศร์ษฐกิจั ได้แก� อัตร์าดอกเบี�ย อัตร์าเงินเฟ้ีอ ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกร์ร์ม ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจั ดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภค และอัตร์าการ์วิ�างงาน ที�มีต�อร์ะดับควิาม

เสี�ยงที�ยอมรั์บได้และพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนของนักลงทุน

สรุปผู้ลก�รวิิจััย 

จัากผลการ์ศ้กษาพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างที�ทำาการ์เก็บข้อม้ลส�วินใหญ�เป็นเพศชาย ร์้อยละ 56.6 มี

ปร์ะสบการ์ณ์การ์ลงทุนน้อยกวิ�าหร่์อเท�ากับ 1 ปี คิดเป็นร้์อยละ 44.2 ปร์ะกอบอาชีพนักศ้กษา ร้์อยละ 35.1 

มีร์ายได้ตำ�ากวิ�าหร่์อเท�ากับ 15,000 บาท ร้์อยละ 36.1 ในขณะที�มีร์ายจั�ายตำ�ากวิ�า 10,000 บาท ร้์อยละ 45.7  

โดยในด้านพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนกลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�ได้มีการ์แบ�งสัดส�วินเงินไว้ิใช้ลงทุนต�อเด่อนร้์อยละ 

0-25 ซ้ี�งคิดเป็นร้์อยละ 55.6 มีร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องหลักทรั์พย์อย้�ที� 1-5 เด่อน คิดเป็นร้์อยละ33.8  กลุ�ม

ตัวิอย�างส�วินใหญ�คำาน้งถ้งวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุนในร์ะดับมาก ทั�งนี�ปร์ะเภทของนักลงทุนที�มีพฤติกร์ร์ม 

Present Bias ตร์งกับนักลงทุนในร์ะดับมาก ร้์อยละ 51.1 และปร์ะเภทของนักลงทุนที�มีพฤติกร์ร์ม Regret 

Aversion Bias ตร์งกับนักลงทุนในร์ะดับปานกลางและร์ะดับมาก ร้์อยละ 36.9 และในด้านร์ะดับควิามเสี�ยง

ที�ยอมรั์บได้กลุ�มตัวิอย�างส�วินใหญ�มีร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ร์ะดับปานกลางค�อนข้างส้ง ร้์อยละ 56.1 

ร์ะดับควิามสำาคัญเฉิลี�ยของป้จัจััยเศร์ษฐกิจั ได้แก� อัตร์าดอกเบี�ย ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจัอย้�ในร์ะดับมาก 

ในขณะที�ร์ะดับควิามสำาคัญของป้จัจััยเศร์ษฐกิจัอ่�น ๆ อย้�ในร์ะดับปานกลาง
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ต�ร�งท่� 1 : แสดงค�านัยสำาคัญทางสถิติของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจักับสัดส�วินเงินลงทุนโดยใช้  

                Multiple Regression 

ตัวิแปร B Beta t Sig.

(Constant) 30.668 6.628 0.000

อัตร์าดอกเบี�ย -3.584 -0.186 -3.395 0.001*

ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) 2.522 0.131 2.385 0.018*

R2 = 0.032, F = 6.393, Sig = 0.002, Sig*<0.05

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อสัดส�วินเงินลงทุน ค่อ อัตร์าดอกเบี�ย และ

ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 6.393, p value < 0.05) เน่�องจัากมีค�า 

Sig เท�ากับ 0.001 และ 0.018 ตามลำาดับ ซ้ี�งน้อยกวิ�า 0.05 ตัวิแปร์ดังกล�าวิสามาร์ถอธิบายการ์ผันแปร์ของ

สัดส�วินเงินลงทุน ได้ร้์อยละ 3.2 (R-squared = 0.032) ดังตาร์างที� 1

ต�ร�งท่� 2 : แสดงค�านัยสำาคัญทางสถิติของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจักับร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องโดยใช้  

                Multiple Regression 

ตัวิแปร B Beta t Sig.

(Constant) 2.098 8.625 0.000

อัตร์าดอกเบี�ย 0.141 0.121 2.386 0.018*

R2 = 0.015, F = 5.691, Sig = 0.018, Sig*<0.05

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง ค่อ อัตร์าดอกเบี�ย 

อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 5.691, p value < 0.05) เน่�องจัากมีค�า Sig เท�ากับ 0.018 ซ้ี�งน้อยกวิ�า 0.05  

ตัวิแปร์ดังกล�าวิสามาร์ถอธิบายการ์ผันแปร์ของร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องได้ร้์อยละ 1.5 (R-squared = 0.015) 

ดังตาร์างที� 2

ต�ร�งท่� 3 : แสดงค�านัยสำาคัญทางสถิติของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจักับวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุนโดยใช้  

                Multiple Regression 

ตัวิแปร B Beta t Sig.

(Constant) 2.151 11.439 0.000

อัตร์าดอกเบี�ย 0.260 0.339 6.996 0.000*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม 0.131 0.160 3.272 0.001*

อัตร์าการ์วิ�างงาน 0.099 0.129 2.653 0.008*

R2 = 0.23, F = 38.023, Sig = 0.000, Sig*<0.05



510

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน ค่อ อัตร์าดอกเบี�ย 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม และอัตร์าการ์วิ�างงาน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 38.023, p value < 0.05) 

เน่�องจัากมีค�า Sig เท�ากับ 0.000 0.001 และ 0.008 ตามลำาดับ ซ้ี�งน้อยกวิ�า 0.05 ตัวิแปร์ดังกล�าวิสามาร์ถ

อธิบายการ์ผันแปร์ของร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องได้ร้์อยละ 2.3 (R-squared = 0.023) ดังตาร์างที� 3

ต�ร�งท่� 4 : แสดงค�านัยสำาคัญทางสถิติของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจักับปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี  

                Present Biasโดยใช้ Multiple Regression 

ตัวิแปร B Beta t Sig.

(Constant) 1.792 8.579 0.000

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม 0.251 0.278 5.635 0.000*

อัตร์าดอกเบี�ย 0.163 0.194 3.953 0.000*

อัตร์าการ์วิ�างงาน 0.121 0.144 2.928 0.004*

R2 = 0.212, F = 34.109, Sig = 0.000, Sig*<0.05

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี Present Bias ค่อ  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม อัตร์าดอกเบี�ย และอัตร์าการ์วิ�างงาน อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 34.109, p  

value < 0.05) เน่�องจัากมีค�า Sig เท�ากับ 0.000 0.000 และ 0.004 ตามลำาดับ ซ้ี�งน้อยกวิ�า 0.05 ตัวิแปร์ดัง

กล�าวิสามาร์ถอธิบายการ์ผันแปร์ของปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี Present Bias ได้ร้์อยละ 21.2 (R-squared 

= 0.212) ดังตาร์างที� 4

ต�ร�งท่� 5 : แสดงค�านัยสำาคัญทางสถิติของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจักับปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี  

               Regret Aversion Bias โดยใช้ Multiple Regression 

ตัวิแปร B Beta t Sig.

(Constant) 2.183 10.143 0.000

อัตร์าดอกเบี�ย 0.169 0.207 3.974 0.000*

อัตร์าการ์วิ�างงาน 0.106 0.130 2.493 0.013*

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม 0.098 0.112 2.135 0.033*

R2 = 0.112, F = 16.041, Sig = 0.000, Sig*<0.05

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี Regret Aversion 

Bias ค่อ อัตร์าดอกเบี�ย อัตร์าการ์วิ�างงาน และดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 

16.041, p value < 0.05) เน่�องจัากมีค�า Sig เท�ากับ 0.000 0.013 และ 0.033 ตามลำาดับ ซ้ี�งน้อยกวิ�า 0.05 

ตัวิแปร์ดังกล�าวิสามาร์ถอธิบายการ์ผันแปร์ของปร์ะเภทของนักลงทุนที�มี Regret Aversion Bias ได้ร้์อยละ 

11.2 (R-squared = 0.112) ดังตาร์างที� 5
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ต�ร�งท่� 6 : แสดงค�านัยสำาคัญทางสถิติของป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจักับร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้โดยใช้ 

               Multiple Regression 

ตัวิแปร B Beta t Sig.

(Constant) 23.810 19.933 .000

ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจั 0.829 0.145 2.864 0.004*

R2 = 0.021, F = 8.201, Sig = 0.004, Sig*<0.05

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ ค่อ ดัชนีควิาม

เช่�อมั�นทางธุร์กิจั อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 8.201, p value < 0.05) เน่�องจัากมีค�า Sig เท�ากับ 0.004 

ซ้ี�งน้อยกวิ�า 0.05 ตัวิแปร์ดังกล�าวิสามาร์ถอธิบายการ์ผันแปร์ของร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ ได้ร้์อยละ 2.1 

(R-squared = 0.021) ดังตาร์างที� 6

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล 

ปัจัจััยท�งเศรษฐกิจัม่อิทธิิพิลต่อพิฤติกรรมก�รลงทุนำ

อัตร์าดอกเบี�ยมีอิทธิพลในเชิงบวิกต�อร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุนและ

ปร์ะเภทของนักลงทุน แต�มีอิทธิพลเชิงลบต�อสัดส�วินเงินลงทุน สอดคล้องกับงานวิิจััยของ พัชร์วิร์ร์ณ ฉัินท

วัิชร์ (2554) ซ้ี�งพบวิ�า ทิศทางอัตร์าดอกเบี�ยของไทยมีควิามสัมพันธ์กับจัำานวินเงินลงทุน และสอดคล้องกับ

งานวิิจััยของ ณภาภัช พายุเลิศ และวิิษณุ ภ้มิพาณิช (2557) พบวิ�า อัตร์าดอกเบี�ยที�เปลี�ยนแปลงมีควิาม

สัมพันธ์กับพฤติกร์ร์มการ์ลงทุน จัากผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�า ในช�วิงร์ะยะเวิลาที�คณะผ้้วิิจััยที�ได้เก็บ

แบบสอบถามจัากกลุ�มตัวิอย�าง ได้มีการ์ปร์ะกาศผลการ์ปร์ะชุมคณะกร์ร์มการ์นโยบายการ์เงิน 1 ครั์�ง โดย

ให้คงอัตร์าดอกเบี�ยนโยบายไว้ิที� 0.5% เน่�องจัากเศร์ษฐกิจัเริ์�มเข้าส้�ช�วิงฟืี�นตัวิจัากการ์ผ�อนคลายมาตร์การ์

ควิบคุมการ์ร์ะบาดและการ์เป่ดปร์ะเทศ นโยบายการ์เงินที�ผ�อนคลายต�อเน่�องจัะช�วิยสนับสนุนการ์ขยายตัวิ

ของเศร์ษฐกิจัในภาพร์วิม ทำาให้นักลงทุนเริ์�มมั�นใจัจ้ังถ่อคร์องหลักทรั์พย์นานข้�น ให้ควิามสำาคัญกับเป้าหมาย

ในการ์ลงทุนและข้อม้ลข�าวิสาร์ในป้จัจุับันมากกวิ�าอนาคต ร์วิมทั�งยังกลัวิการ์ตัดสินใจัมากข้�น เน่�องจัากนัก

ลงทุนคาดหวัิงวิ�าจัะได้กำาไร์ในอนาคตจ้ังไม�ยอมขายหลักทรั์พย์ ในขณะเดียวิกันกลุ�มนักลงทุนอาจัเริ์�มสนใจั

ลงทุนในสินทรั์พย์อ่�นที�ปลอดภัยกวิ�า ถ้งแม้จัะได้รั์บผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย จ้ังทำาให้ลดสัดส�วินเงินลงทุน

ในหลักทรั์พย์  

ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ (GDP) มีอิทธิพลต�อสัดส�วินเงินลงทุนในเชิงบวิก ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกร์ร์ม และอัตร์าการ์วิ�างงานมีอิทธิพลในเชิงบวิกต�อวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์ลงทุน ปร์ะเภทของนักลงทุนทั�ง

แบบที�มี Present Bias และ Regret Aversion Bias สอดคล้องกับแนวิคิดของ นิภาพันธ์ พ้นเสถียร์ทรั์พย์ (2562) 

ที�วิ�า ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมของปร์ะเทศสามาร์ถวัิดได้วิ�าปร์ะชาชนมีร์ายได้เหล่อเพ่�อการ์ลงทุนต�อหร่์อไม� จัาก

การ์สะท้อนร์ายได้และการ์ใช้จั�ายทั�งหมดที�เกิดข้�นภายในปร์ะเทศ ดังนั�นนักลงทุนร์ายย�อยจัะมีการ์ลงทุน

ในตร์าสาร์ทุนมากน้อยเพียงใด ข้�นอย้�กับร์ายได้ที�เหล่อจัากร์ายจั�ายของนักลงทุน สอดคล้องกับแนวิคิดของ 

นาริ์น-ทิพย์ ท�องสายชล (2563) ที�วิ�า ตัวิบ�งชี�ทางเศร์ษฐกิจั (Economic Indicator) ที�สำาคัญซ้ี�งสามาร์ถ

บอกถ้งภาวิะเศร์ษฐกิจัในอนาคตได้และเป็นเคร่์�องม่อในการ์วิิเคร์าะห์ของนักลงทุน ค่อ การ์เปลี�ยนแปลง
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ของ GDP และอัตร์าการ์วิ�างงาน และสอดคล้องกับงานวิิจััยของ จุัฑิารั์ตน์ ก้อนแก้วิ และปร์ะสิทธิ� มะหะหมัด 

(2558) พบวิ�า ร์าคาหุ้นบริ์ษัท เจัริ์ญโภคภัณฑ์ิอาหาร์ จัำากัด มหาชน มีควิามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวิกันกับ

ดัชนีผลผลิต-อุตสาหกร์ร์ม ( MPI ) จัากผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�า ในช�วิงร์ะยะเวิลาที�คณะผ้้วิิจััยที�ได้เก็บ

แบบสอบถามจัากกลุ�มตัวิอย�างได้มีการ์ร์ายงานถ้งผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมในปร์ะเทศปร์ะจัำาไตร์มาสที� 3/2564 

พบวิ�า ลดลงร้์อยละ 0.3 จัากการ์แพร์�ร์ะบาดอย�างต�อเน่�อง และกร์ะจัายเป็นวิงกว้ิางของโร์ค COVID-19 นัก

ลงทุนจ้ังตัดสินใจัลงทุนในปริ์มาณที�น้อยลง เน่�องจัากการ์แพร์�ร์ะบาดดังกล�าวิยังคงส�งผลกร์ะทบต�อกิจักร์ร์ม

ทางเศร์ษฐกิจั และการ์ดำาเนินชีวิิตของปร์ะชาชน ซ้ี�งอาจัจัะทำาให้เศร์ษฐกิจัฟืี�นตัวิได้ไม�เต็มที� หร่์ออาจัจัะเป็น

ผลมาจัากร์ายได้ที�เหล่อเพ่�อการ์ลงทุนของนักลงทุนลดลง ในขณะที�ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม และอัตร์าการ์

วิ�างงานสามาร์ถบอกภาวิะเศร์ษฐกิจัในอนาคตได้เช�นกัน ดังนั�นการ์ปรั์บตัวิข้�นของดัชนีดังกล�าวิสามาร์ถส�งผล

ต�อกลยุทธ์ในการ์ลงทุนของนักลงทุนในลักษณะที�ให้ควิามสำาคัญกับเป้าหมายในการ์ลงทุนและข้อม้ลข�าวิสาร์

ในป้จัจุับันมากข้�น 

ในขณะเดียวิกันนักลงทุนจัะกลัวิการ์ตัดสินใจัมากข้�น เน่�องจัากกลัวิวิ�าตนเองจัะตัดสินใจัผิดพลาด

จันทำาให้เกิดผลขาดทุนได้ 

อัตร์าเงินเฟ้ีอ ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจั และดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภคไม�มีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์ม

การ์ลงทุน ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ ธัญญรั์ตน์ แสงสุริ์ยาโร์จัน์ (2561) พบวิ�า อัตร์าเงินเฟ้ีอ ดัชนีควิาม

เช่�อมั�นทางธุร์กิจัไม�มีควิามสัมพันธ์กับม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายหลักทรั์พย์ของผ้้ลงทุนร์ายย�อยภายในปร์ะเทศผ�าน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย แต�ขัดแย้งกับงานวิิจััยของ ณภาภัช พายุเลิศ และวิิษณุ ภ้มิพาณิช (2557) 

พบวิ�า อัตร์าเงินเฟ้ีอมีควิามสัมพันธ์กับพฤติกร์ร์มการ์ลงทุน และขัดแย้งกับงานวิิจััยของ จุัฑิารั์ตน์ ก้อน

แก้วิ และปร์ะสิทธิ� มะหะหมัด (2558) พบวิ�า ร์าคาหุ้นบริ์ษัท เจัริ์ญโภคภัณฑ์ิอาหาร์ จัำากัด มหาชน มีควิาม

สัมพันธ์ไปในทิศทางตร์งกันข้ามกับดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภค จัากผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�า ป้จัจััยทาง

เศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มของนักลงทุนในป้จัจุับันเปลี�ยนแปลงไปจัากอดีต เน่�องจัากในช�วิงหลายปีที�

ผ�านมา ตลาดทุนไทยมีควิามผันผวินมากข้�นจัากป้จัจััยภายในและภายนอกปร์ะเทศหร่์อการ์แพร์�ร์ะบาดของ

ไวิรั์สโควิิด-19

ปัจัจััยท�งเศรษฐกิจัม่อิทธิิพิลต่อระดับัคำวิ�มเส่�ยงท่�ยอมรับัได�

ผลจัากการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงพหุค้ณพบวิ�า ป้จัจััยเศร์ษฐกิจัที�มีอิทธิพลต�อร์ะดับควิามเสี�ยง

ที�ยอมรั์บได้ในเชิงบวิก ค่อ ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจัที�ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวิคิด

ของนาริ์นทิพย์ ท�องสายชล (2563) ที�วิ�า ตัวิบ�งชี�ทางเศร์ษฐกิจัที�สำาคัญสามาร์ถบอกถ้งภาวิะเศร์ษฐกิจัใน

อนาคตได้ และเป็นเคร่์�องม่อในการ์วิิเคร์าะห์ของนักลงทุน ค่อ ดัชนีควิามเช่�อมั�นภาคธุร์กิจัซ้ี�งเป็นตัวิชี�วัิด

ควิามเช่�อมั�นของผ้้ปร์ะกอบการ์ในการ์ดำาเนินธุร์กิจัภายใต้สภาวิะเศร์ษฐกิจั ณ ช�วิงเวิลานั�น ๆ และธนาคาร์

แห�งปร์ะเทศไทยมักเล่อกใช้ดัชนีดังกล�าวิปร์ะกอบการ์พิจัาร์ณาในการ์ดำาเนินนโยบายทางการ์เงินให้เหมาะ

สม และสอดคล้องกับงานวิิจััยของ John E. Grable (2000) ซ้ี�งพบวิ�า กลุ�มตัวิอย�างที�มีควิามร้้์ด้านการ์เงิน

ส้งและมีควิามคาดหวัิงถ้งสภาวิะเศร์ษฐกิจัที�ดีข้�นในอนาคตจัะมีร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ส้งข้�นตามไป

ด้วิย แต�ไม�สอดคล้องกับแนวิคิดของ Lian C, Ma Y และ Wang C (อ้างถ้งใน สุโชติ ถิร์วิร์ร์ณรั์ตน์, 2563) 

ที�กล�าวิไว้ิวิ�า ป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ของนักลงทุน ค่อ อัตร์าดอกเบี�ย ซ้ี�งมีอิทธิพล



513

ในเชิงลบ จัากผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�า นักลงทุนในเขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลาให้ควิาม

สำาคัญกับดัชนีควิามเช่�อมั�นภาคธุร์กิจัซ้ี�งแสดงให้เห็นถ้งการ์ฟืี�นตัวิของเศร์ษฐกิจัได้ชัดเจันกวิ�าอัตร์าดอกเบี�ย 

เน่�องจัากผ้้ปร์ะกอบการ์เริ์�มมั�นใจัและกลับมาดำาเนินธุร์กิจัมากข้�น กลุ�มนักลงทุนจัะคาดหวัิงถ้งเศร์ษฐกิจัที�ดี

ข้�น ร้้์ส้กมั�นใจัที�จัะลงทุนในตลาดมากข้�น จ้ังสามาร์ถยอมรั์บควิามเสี�ยงในการ์ลงทุนได้ส้งข้�นเพ่�อที�จัะได้รั์บผล

ตอบแทนที�ส้งข้�น 

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจั ได้แก� ดัชนีควิามเช่�อมั�นทางธุร์กิจั มีอิทธิพลต�อร์ะดับควิาม

เสี�ยงที�ยอมรั์บได้ นอกจัากนี�ป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจั ได้แก� อัตร์าดอกเบี�ย ผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมภายในปร์ะเทศ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกร์ร์ม อัตร์าการ์วิ�างงาน มีอิทธิพลต�อพฤติกร์ร์มการ์ลงทุน 

ข�อเสนำอแนำะ

1. เพ่�อให้สถาบันการ์เงินหร่์อหน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องได้ทร์าบถ้งทิศทางของพฤติกร์ร์มการ์ลงทุนใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยหลังจัากได้รั์บผลกร์ะทบจัากวิิกฤตโควิิด-19 ของนักลงทุนร์ายย�อยใน

เขตอำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลาและสามาร์ถนำาผลการ์ศ้กษาไปเป็นแนวิทางในการ์วิางแผนกลยุทธ์หร่์อ

นโยบายเพ่�อนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ิหร่์อบริ์การ์ที�เกี�ยวิข้องให้แก�นักลงทุนได้มีปร์ะสิทธิภาพมากข้�น เช�น เพิ�ม

ช�องทางในการ์นำาเสนอขายสินทรั์พย์การ์เงินที�มีควิามเสี�ยงส้งให้มากข้�นเม่�อร์ะดับควิามสำาคัญของดัชนีควิาม

เช่�อมั�นภาคธุร์กิจัปรั์บตัวิเพิ�มข้�นโดยเฉิพาะในกลุ�มล้กค้าที�ปร์ะกอบอาชีพนักศ้กษา เน่�องจัากนักลงทุนมีแนวิ

โน้มที�จัะยอมรั์บควิามเสี�ยงได้มากข้�น

2. เพ่�อให้หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับการ์พัฒินาตลาดทุนไทยนำาผลการ์ศ้กษาไปปร์ะกอบการ์วิางแผน

ในการ์พัฒินานักลงทุนในตลาด เช�น นำาไปออกแบบโคร์งการ์ให้ควิามร้้์ทางการ์ลงทุนแก�นักลงทุนที�อย้�ใน

กลุ�มนักศ้กษาถ้งควิามสำาคัญของอัตร์าเงินเฟ้ีอ และดัชนีควิามเช่�อมั�นผ้้บริ์โภคในการ์วิิเคร์าะห์ป้จัจััยพ่�นฐาน

ปร์ะกอบการ์ลงทุนมากข้�น เพ่�อให้นักลงทุนเห็นควิามสำาคัญของป้จัจััยเศร์ษฐกิจัดังกล�าวิ และสามาร์ถลงทุน

ในตลาดหลักทรั์พย์ได้อย�างมีปร์ะสิทธิภาพ มีควิามเช่�อมั�นในการ์ตัดสินใจัลงทุนต�อไป

3. เพ่�อให้บุคคลได้นำาผลการ์ศ้กษาถ้งป้จัจััยทางเศร์ษฐกิจัที�ส�งผลกร์ะทบต�อพฤติกร์ร์มการ์ลงทุน

และร์ะดับควิามเสี�ยงที�ยอมรั์บได้ของนักลงทุนร์ายย�อยไปวิางแผนกลยุทธ์การ์ลงทุนที�เกี�ยวิข้องกับจิัตวิิทยา

การ์ลงทุนของนักลงทุนในตลาดได้ เช�น นักลงทุนที�มีกลยุทธ์แบบสวินกร์ะแส (Contrarian Investment) 

สามาร์ถวิิเคร์าะห์หาจุัดเข้าซ่ี�อ เม่�อดัชนีควิามเช่�อมั�นภาคธุร์กิจั อัตร์าดอกเบี�ย และผลิตภัณฑ์ิมวิลร์วิมใน

ปร์ะเทศปรั์บลดลง เน่�องจัากเป็นช�วิงที�นักลงทุนในตลาดเกิดควิามกังวิลที�จัะลงทุน 

เอกส�รอ��งอิง  

กร์มควิบคุมโร์ค กร์ะทร์วิงสาธาร์ณสุข. (2563). โรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019. ส่บค้น 20 พฤศจิักายน 

2563, จัาก https://bit.ly/3ehGyg5

กลุ�มธุร์กิจัการ์เงินเกียร์ตินาคินภัทร์. (2563). ตลาดทุนสร้างธุุรกิิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากิรุ่นสู่รุ่น. ส่บค้น  

21 พฤศจิักายน 2563, จัาก https://bit.ly/30ms2LB

https://bit.ly/3ehGyg5?fbclid=IwAR1UpeAhBLtbmPkwg9giJ8iaYPq3uMLlgt9tYT4LKn4GkwiFlsj5PnGE0WI
https://bit.ly/30ms2LB


514

จุัฑิารั์ตน์ ก้อนแก้วิ และปร์ะสิทธิ� มะหะหมัด. (2558). ปัจจัยเศรษฐกิิจที�ส่งผลต่อราคาหลักิทรัพิย์ บริษัท  

เจริญ่โภคภัณฑ์อาหาร จำากัิด(มหาชน). ส่บค้น 20 พฤศจิักายน 2563, จัาก https://bit.ly/3t-

5PYT1

ณภาภัช พายุเลิศ และวิิษณุ ภ้มิพาณิช. (2557). กิารศึกิษาพิฤติกิรรมกิารลงทุนของพินักิงานบริษัทเอกิชนใน 

ตลาดหลักิทรัพิย์แห่งประเทศไทย. ส่บค้น 6 มีนาคม 2564, จัาก https://bit.ly/3eX2w75

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย. (2557). สรุปสถิติสำาคัญ่ของตลาดหลักิทรัพิย์. ส่บค้น 5 มีนาคม 2563, 

จัาก   https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content04.pdf

ธนาคาร์ไทยพาณิชย์ จัำากัด (มหาชน). (2562). ค่าเงินเกีิ�ยวิอะไรกัิบตลาดหุ้น. ส่บค้น 6 มีนาคม 2564, จัาก  

https://bit.ly/3qnrKig

ธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย. (2563). โลกิจะเปลี�ยนไปอย่างไรหลังวิิกิฤติโควิิด-19จบลง. ส่บค้น 23 

พฤศจิักายน 2563, จัาก https://bit.ly/3femNoH

ธัญญรั์ตน์ แสงสุริ์ยาโร์จัน์. (2561). ปัจจัยเศรษฐกิิจที�ส่งผลกิระทบต่อมูลค่ากิารซ่�อขายหลักิทรัพิย์ของผู้

ลงทุน รายย่อยภายในประเทศ. ส่บค้น 6 มีนาคม 2564, จัาก https://bit.ly/3zzhjOS

นาริ์นทิพย์ ท�องสายชล. (2563). สัญ่ญ่าณทางเศรษฐกิิจสำาคัญ่ ที�ส่งผลต่อกิารลงทุน. ส่บค้น 5 มีนาคม 

2564,  จัาก https://bit.ly/3v8O9nd 

นิภาพันธ์ พ้นเสถียร์ทรั์พย์. (2562). ทำาไม? เราต้องรู้จักิ GDP. ส่บค้น 5 มีนาคม 2564, จัาก  

https://bit.ly/3AhHTwj

นิเวิศน์ เหมวิิชร์วิร์ากร์. (2563). ต้มยำากุ้ิง-ซับไพิร์ม-โควิิด19. ส่บค้น 22 พฤศจิักายน 2563, จัาก  

https://bit.ly/3qwSpJw

พัชร์วิร์ร์ณ ฉัินทวัิชร์. (2554). ปัจจัยที�มีอิทธิุพิลต่อพิฤติกิรรมกิารลงทุนในกิองทุนพัินธุบัตรเกิาหลีใต้ของนักิ

ลงทุนทั�วิไปในเขตกิรุงเทพิมหานคร. ส่บค้น 22 พฤศจิักายน 2563, จัาก https://bit.ly/3F1hdAv

ลงทุนแมน. (2563). สรุปภาพิรวิมเศรษฐกิิจภาคใต้. ส่บค้น 24 สิงหาคม 2564, จัาก  

https://www.longtunman.com/25643

สถาบันวิิจััย และให้คำาปร้์กษาแห�งมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์. (2557). โครงกิารวิิจัยผู้มีศักิยภาพิลงทุนใน

ตลาด หลักิทรัพิย์และนักิลงทุนในต่างจังหวัิด. ส่บค้น 24 พฤศจิักายน 2563, จัาก https://bit.

ly/3kYfLqn 

สำานักงานจัังหวัิดสงขลา. (2564). แผนพัิฒนาจังหวัิดสงขลา 4 ปี. ส่บค้น 23 พฤศจิักายน 2563, จัาก  

https://bit.ly/30sobN2

สุโชติ ถิร์วิร์ร์ณรั์ตน์. (2563). ซ่�อหุ้นตอนนี�ยังคุ้มเสี�ยงหร่อไม่. ส่บค้น 23 พฤศจิักายน 2563, จัาก  

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/125125

สุพริ์ศร์์ สุวิวิร์ณิก. (2563). โลกิจะเปลี�ยนแปลงอย่างไร หลังวิิกิฤตโควิิด-19 จบลง. ส่บค้น 23 พฤศจิักายน 

2563, จัาก https://bit.ly/3t1VeEg

John E. Grable. (2000). Financial Risk Tolerance and Additional Factors That Affect Risk  

Taking in Everyday Money Matters. ส่บค้น 4 มีนาคม 2564, จัาก https://bit.ly/3q3mFPc

file:///C:/Users/acer/Downloads/%09https:/bit.ly/3eX2w75
https://bit.ly/3qnrKig
https://bit.ly/3qnrKig
https://bit.ly/3femNoH
https://bit.ly/3zzhjOS
https://bit.ly/3v8O9nd
https://bit.ly/3F1hdAv
https://www.longtunman.com/25643
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kYfLqn%3Ffbclid%3DIwAR0D1FT65HA8acUFEOFJxRX4Ze4KZvEWb-XCFn4kq9dz7qTZlw2dtS7IgKY&h=AT24DM1442EV4RVDsPjwoZv6mPkvINqGlzW_XlamwGGKGyLYCx2C2Qe2-DatkWFBVel9yFjjFH4ogrGle0zohO08Q9wRxRBflxIHkJiEtOt4m85M8QI2pahFjfGy5rvRu3SiwA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kYfLqn%3Ffbclid%3DIwAR0D1FT65HA8acUFEOFJxRX4Ze4KZvEWb-XCFn4kq9dz7qTZlw2dtS7IgKY&h=AT24DM1442EV4RVDsPjwoZv6mPkvINqGlzW_XlamwGGKGyLYCx2C2Qe2-DatkWFBVel9yFjjFH4ogrGle0zohO08Q9wRxRBflxIHkJiEtOt4m85M8QI2pahFjfGy5rvRu3SiwA
file:///C:\Users\jednipat\Downloads\%09https:\bit.ly\30sobN2
file:///C:\Users\jednipat\Downloads\%09https:\www.bangkokbiznews.com\blogs\columnist\125125
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3t1VeEg%3Ffbclid%3DIwAR2dP4TBD2-in9GO7U4xZxjlz2pOOW7AvUIzKlY1F2FaqWYgyBjF4MN09sQ&h=AT24DM1442EV4RVDsPjwoZv6mPkvINqGlzW_XlamwGGKGyLYCx2C2Qe2-DatkWFBVel9yFjjFH4ogrGle0zohO08Q9wRxRBflxIHkJiEtOt4m85M8QI2pahFjfGy5rvRu3SiwA
https://bit.ly/3q3mFPc?fbclid=IwAR3_7eQgURFkkZoKElYcR5gr2LR_jO_HJvMLFA8EnoWjet8GAeTW8JAUqkw


515
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แห่งประเทศไทย SET100 ในำชุ่วิงก่อนำและระหว่ิ�งวิิกฤตก�รณ์ Covid-19

The Analysis of Return and Risk of an Investment from  

The SET100 before and during Covid-19
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1คณะวิิทยาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ 
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บัทคัำดย่อ 

งานวิิจััยนี� ศ้กษา เร่์�อง การ์วิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของการ์ลงทุน ใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย SET100 ในช�วิงก�อนและร์ะหวิ�างวิิกฤตการ์ณ์ Covid-19 มีวัิตถุปร์ะสงค์

เพ่�อ (1) ศ้กษาวิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย 

โดยศ้กษาจัากตร์าสาร์ทุน SET100 ของตลาดในช�วิงร์ะยะเวิลาก�อนและร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต (2) วิิเคร์าะห์หา

เส้นตลาดหลักทรั์พย์ (Security Market Lines : SML) เพ่�อเปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิงกับ

อัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า มีหลักทรั์พย์จัำานวิน 37 หลักทรั์พย์จัาก 100 หลักทรั์พย์ ที�มี

อัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์งมากกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิง ที�ก�อนเกิดวิิกฤตเป็นหลักทรั์พย์ Overval-

ued หร่์อมีอัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์งน้อยกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิง โดยเป็นหมวิดธุร์กิจัพลังงาน

และสาธาร์ณ้ปโภค ขนส�งและโลจิัสติกส์ ในสัดส�วินมากที�สุด ค่อ 7 และ 4 หลักทรั์พย์ ตามลำาดับ จัะเห็นได้

วิ�าในช�วิงที�เกิดวิิกฤตในตลาดหลักทรั์พย์ SET100 จัะมีควิามเป็นไปได้ที�นักลงทุนจัะสามาร์ถทำาผลตอบแทน

เม่�อเทียบกับควิามเสี�ยงที�ได้รั์บ นั�นได้กำาไร์มากกวิ�าหร่์อขาดทุนน้อยกวิ�าก�อนช�วิงเวิลาที�เกิดวิิกฤต

คำำ�สำ�คัำญ: อัตร์าผลตอบแทน, ควิามเสี�ยง, หุ้นสามัญ, Covid-19 

บัทนำำ�

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดที�มีการ์ทำาธุร์กร์ร์มทางการ์เงินร์ะยะยาวิ ที�มีร์ะยะเวิลาเกิน

กวิ�า 1 ปีข้�นไป ซ้ี�งธุร์กร์ร์มในตลาดทุนส�วินใหญ�จัะใช้ตร์าสาร์ทางการ์เงินเป็นเคร่์�องม่อ เน่�องจัากเป็นควิาม

สัมพันธ์ร์ะหวิ�างผ้้ที�มีเงินออมและผ้้ที�ต้องการ์เงินทุนไปใช้ ซ้ี�งกลไกการ์ทำางานในตลาดทุนจัะช�วิยจััดสร์ร์เงิน

จัากผ้้มีเงินออมภาคครั์วิเร่์อนไปยังผ้้ต้องการ์ใช้เงินทุนภาคการ์ผลิต เพ่�อที�จัะสามาร์ถนำาเงินทุนไปใช้ให้เกิด

ควิามคุ้มค�าและสามาร์ถสร้์างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนส้งที�สุด ตลาดทุนจ้ังถ่อเป็นอีกหน้�งทางเล่อกในการ์

ออมและการ์จััดหาเงินทุนให้กับภาครั์ฐและเอกชน นอกเหน่อจัากการ์ใช้บริ์การ์จัากสถาบันการ์เงิน (วีิร์ภัทร์์ 

ศรี์สมทอง, 2553)
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ดัชนี SET100 Index จััดเป็นดัชนีปร์ะเภทที�จัำาแนกตามขนาดของบริ์ษัท โดยที� SET 100 Index 

ปร์ะกอบด้วิยบริ์ษัทขนาดใหญ�สุด 100 อันดับแร์ก โดยกำาหนดให้หลักทรั์พย์ที�นำามาใช้ในการ์คำานวิณดัชนี

จัะต้องเป็นหลักทรั์พย์ที�มีม้ลค�าตามร์าคาตลาดส้ง (Market Capitalization) และการ์ซ่ี�อขายมีสภาพคล�อง

ส้งอย�างสมำ�าเสมอ และต้องเป็นหลักทรั์พย์ที�มีการ์กร์ะจัายของผ้้ถ่อหลักทรั์พย์ร์ายย�อยอย�างเหมาะสม เพ่�อ

สะท้อนควิามสามาร์ถในการ์เข้าลงทุนของนักลงทุน (Invest ability) โดยมีหลักเกณฑ์ิการ์คัดเล่อกหลัก

ทรั์พย์ใน SET100 Index ค่อ หลักเกณฑ์ิการ์คัดเล่อกหลักทรั์พย์ใน SET100 Index ตามร์อบการ์ทบทวิน

ร์ายช่�อ (Periodic Review of Constituent Companies) ซ้ี�งมีหลักการ์พิจัาร์ณา ดังนี�

1. เป็นหลักทรั์พย์ที�เป็นหุ้นสามัญจัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์ไม�น้อยกวิ�า 6 เด่อน ยกเว้ินกร์ณี

ของหลักทรั์พย์ที�ได้รั์บการ์คัดเล่อกเข้ามาในการ์คำานวิณดัชนีร์ะหวิ�างร์อบก�อนร์อบ 

2. อย้�ในกลุ�มหลักทรั์พย์มีขนาดใหญ�ส้งสุด 200 อันดับแร์ก โดยพิจัาร์ณาจัากม้ลค�า หลักทรั์พย์

ตามร์าคาตลาดเฉิลี�ยต�อวัินย้อนหลัง 3 เด่อน ส้งสุด 200 อันดับแร์ก ทั�งนี�ในกร์ณีของหลักทรั์พย์ที�ได้รั์บการ์

คัดเล่อกเข้ามาในการ์คำานวิณดัชนีร์ะหวิ�างร์อบก�อนร์อบการ์ทบทวิน ร์ายช่�อนั�น หากมีข้อม้ลดังกล�าวิไม�ถ้ง 

3 เด่อน ให้พิจัาร์ณาม้ลค�าหลักทรั์พย์ตามร์าคาตลาดเฉิลี�ย ต�อวัินย้อนหลังตั�งแต�วัินที�หลักทรั์พย์นั�นเข้าจัด

ทะเบียนซ่ี�อขาย 

3. เป็นหลักทรั์พย์ที�มีสัดส�วินผ้้ถ่อหลักทรั์พย์ร์ายย�อย (Free-float) ไม�น้อยกวิ�าร้์อยละ 20 

4. เป็นหลักทรั์พย์ที�มีม้ลค�าซ่ี�อขายสมำ�าเสมอ 

4.1 มีม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายบนกร์ะดานหลักส้งกวิ�า 50% ของม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายเฉิลี�ยต�อ หลักทรั์พย์

ของหลักทรั์พย์ปร์ะเภทหุ้นสามัญทั�งตลาดในเด่อนเดียวิกัน

4.2 ม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายตามข้อ 4.1 ต้องต�อเน่�องเป็นเวิลาไม�ตำ�ากวิ�า 9 ใน 12 เด่อน (หร่์อไม�น้อย

กวิ�า 3 ใน 4 สำาหรั์บหุ้นสามัญที�เข้าซ่ี�อขายน้อยกวิ�า 12 เด่อน แต�ต้องไม�น้อยกวิ�า 6 เด่อน) ทั�งนี�ในกร์ณีของ

หลักทรั์พย์ที�ได้รั์บการ์คัดเล่อกเข้ามาในการ์คำานวิณดัชนีร์ะหวิ�างร์อบก�อนร์อบการ์ทบทวินร์ายช่�อนั�น ให้

พิจัาร์ณาม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายของหลักทรั์พย์นั�นเป็นเวิลาไม�น้อยกวิ�า 3 ใน 4 ของ ร์ะยะเวิลาที�หลักทรั์พย์นั�นเข้า

ซ่ี�อขาย

5. หากมีหลักทรั์พย์ที�ผ�านเกณฑ์ิการ์คัดเล่อกข้างต้นน้อยกวิ�า 105 หลักทรั์พย์ ให้ดำาเนินการ์ตามขั�น

ตอนตามลำาดับต�อไปนี�

5.1 ลดอัตร์าส�วินของม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายเฉิลี�ยต�อหลักทรั์พย์จัากเดิม 50% ลงครั์�งละ 5% ทั�งนี�

ต้องไม�ตำ�ากวิ�า 20%

5.2 ลดจัำานวินเด่อนที�หลักทรั์พย์นั�นต้องผ�านเกณฑ์ิด้านม้ลค�าการ์ซ่ี�อขายลงครั์�งละ 1 เด่อน 

ทั�งนี�ต้องไม�ตำ�ากวิ�า 6 เด่อน ยกเว้ินกร์ณีของหลักทรั์พย์ที�ได้รั์บการ์คัดเล่อกเข้ามาในการ์คำานวิณดัชนีร์ะหวิ�าง

ร์อบก�อนร์อบการ์ทบทวินร์ายช่�อ
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ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยถ่อเป็นตลาดทุนที�สำาคัญของปร์ะเทศ อีกทั�งยังเป็นทั�งแหล�งร์ะดม

ทุนและแหล�งลงทุนที�มีปร์ะสิทธิภาพและเป็นตลาดที�เป่ดโอกาสให้ผ้้ที�ต้องการ์ร์ะดมทุนออกตร์าสาร์ทางการ์

เงิน หร่์อหลักทรั์พย์ต�าง ๆ ของบริ์ษัท อาทิเช�น หุ้นสามัญ (Common Stock) หุ้นก้้ (Debenture) หุ้น

บุริ์มสิทธิ (Preferred Stock) เป็นต้น เพ่�อเสนอขายให้แก�ผ้้มีเงินออมหร่์อนักลงทุนทั�งในปร์ะเทศและ

ต�างปร์ะเทศ โดยผ้้ลงทุนจัะได้รั์บผลตอบแทนเป็นส�วินต�างของร์าคาข้�นลงของหลักทรั์พย์ที�ตัดสินใจัลงทุน 

หร่์อเงินป้นผลจัากกำาไร์ของธุร์กิจัหากถ่อหลักทรั์พย์คร์บร์ะยะเวิลาที�กำาหนด ในทางกลับกันการ์ลงทุนใน

ตลาดหลักทรั์พย์ก็ย�อมมีควิามเสี�ยง โดยควิามเสี�ยงอาจัจัะเกิดจัาก ดังนี� 

1. ผลกร์ะทบจัากวิิกฤติทางเศร์ษฐกิจัหร่์อสถานการ์ณ์ต�างๆทำาให้ผลปร์ะกอบการ์ของธุร์กิจัตกตำ�าลง

2. ผลตอบแทนที� ส้งมักจัะมาพร้์อมกับควิามเสี�ยงที� ส้งแต� นักลงทุนก็ยังต้องการ์ลงทุนใน

ตลาดหลักทรั์พย์เน่�องจัากผลตอบแทนที�ได้ส้งเม่�อเทียบกับผลตอบแทนจัากการ์ฝ่ากเงินกับธนาคาร์พาณิชย์ 

3. การ์รั์บร้้์ข้อม้ลข�าวิสาร์ของหลักทรั์พย์ในการ์ลงทุน 

ดังนั�นนักลงทุนควิร์หาข้อม้ลของหลักทรั์พย์และควิามเสี�ยงที� นักลงทุนสามาร์ถยอมรั์บได้ 

(ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย, 2563)

ล�าสุดจัากสถานการ์ณ์การ์แพร์�ร์ะบาดของเช่�อไวิรั์ส Covid-19 ที�เริ์�มแพร์�ร์ะบาดตั�งแต�เด่อนธันวิาคม 

2562เเละร์ะบาดหนักในช�วิงปี 2563 ซ้ี�งถ่อเป็นวิิกฤตที�กร์ะทบต�อร์ะบบเศร์ษฐกิจัเเละตลาดทุนที�สำาคัญ

ของปร์ะเทศไทย อีกทั�งยังส�งผลกร์ะทบอย�างหนักต�อห�วิงโซี�อุปทานทั�วิโลก โดยเฉิพาะปร์ะเทศที�มีควิาม

สัมพันธ์ทางการ์ค้าขายร์ะหวิ�างปร์ะเทศ ตัวิอย�างเช�น ปร์ะเทศไทยที�ได้รั์บผลกร์ะทบทำาให้อุตสาหกร์ร์ม

ต�างๆในปร์ะเทศชะลอการ์ผลิต การ์นำาเข้า และการ์ส�งออก อีกทั�งยังส�งผลต�อธุร์กิจัต�างๆ เช�นการ์ท�องเที�ยวิ 

การ์โร์งแร์ม และยังส�งผลต�อ GDP growth ของปร์ะเทศลดลง สาเหตุมาจัากการ์ส�งออกสินค้าของไทยลด

ลงเน่�องจัากอุปสงค์ของต�างชาติลดลง เม่�อปร์ะเทศจีันป่ดปร์ะเทศจัะทำาให้การ์ผลิตและการ์ลงทุนลดลง

เน่�องจัากปร์ะเทศไทยพ้�งพาวัิตถุดิบจัากปร์ะเทศจีัน จัากสถานการ์ณ์ดังกล�าวิทำาให้ส�งผลต�อภาคครั์วิเร่์อน

มีแนวิโน้มที�จัะลดลงเช�นกัน เพร์าะเม่�อการ์ลงทุนและการ์ผลิตลดลงก็ส�งผลต�อการ์จ้ัางงานในปร์ะเทศและ

ร์ายได้ของปร์ะชาชน ณ ช�วิงสถานการ์ณ์ต�างๆปรั์บลดลงไปด้วิย ส�งผลให้การ์บริ์โภคของปร์ะชาชนลดลง 

(ธนาคาร์กสิกร์ไทย, 2563)

ควิามรุ์นแร์งที�เกิดข้�นของวิิกฤต Covid-19 ในปร์ะเทศไทย ส�งผลให้ตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทยต้องปร์ะกาศใช้มาตร์การ์ Circuit Breaker หร่์อการ์พักการ์ซ่ี�อขายหลักทรั์พย์ชั�วิคร์าวิ ในร์อบ 

11 ปี 4 เด่อน นับตั�งแต�การ์ใช้ครั์�งล�าสุดเม่�อคร์าวิวิิกฤตซัีบไพร์์ม และจัากวิิกฤต Covid-19 ครั์�งนี�ไม�ได้

ปร์ะกาศใช้เพียงแค�ครั์�งเดียวิ แต�มีการ์ปร์ะกาศใช้ถ้ง 3 ครั์�ง ภายในปีเดียวิเป็นปร์ะวัิติการ์ณ์ใหม� โดยครั์�งแร์ก

ของปีมีการ์ปร์ะกาศใช้เม่�อวัินที� 12 มีนาคม 2563 ตลาดหลักทรั์พย์ได้หยุดทำาการ์ซ่ี�อขาย 30 นาที หลังจัากที�

ดัชนีปรั์บตัวิลงถ้ง 125.05 จุัด คิดเป็น 10% จัากดัชนีร์าคาป่ดทำาการ์วัินก�อนหน้า หลังจัากนั�นครั์�งที�สองของ

ปีได้มีการ์ปร์ะกาศใช้มาตร์การ์อีกครั์�งหน้�งค่อวัินถัดไปจัากครั์�งแร์ก ค่อวัินที� 13 มีนาคม 2563 ดัชนีได้มีการ์

ปรั์บตัวิลงอีก 111.52 จุัด คิดเป็น 10% ของร์าคาป่ดวัินก�อนหน้า ส�งผลให้วัินนั�น ดัชนีอย้�ที�จุัดตำ�าสุด 1,003.9 

จุัด และครั์�งที�สามเน่�องจัากผลกร์ะทบอย�างรุ์น แร์งของวิิกฤต Covid-19 ในครั์�งนี� ตลาดหลักทรั์พย์ได้ปรั์บ

เกณฑ์ิมาตร์การ์ Circuit Breaker ใหม�โดยจัะปร์ะกาศใช้เม่�อดัชนีลดลง 8% จัากร์าคาป่ดวัินก�อนหน้า ในวัิน

ที� 23 มีนาคม 2563 ได้มีการ์ปร์ะกาศใช้ Circuit Breaker จัากดัชนีที�ลดลง 90 จุัด คิดเป็น 8%ของร์าคาป่ด
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วัินก�อนหน้าถ่อได้วิ�าวิิกฤต Covid-19 ที�เกิดข้�นได้ส�งผลกร์ะทบอย�างกว้ิางขวิางต�อภาคการ์เงินและนักลงทุน

เป็นอย�างมาก (Nalisa, 2563)

ดังนั�นจ้ังเป็นที�น�าสนใจัวิ�าอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของตลาด ในช�วิงร์ะยะเวิลาก�อน และ

ร์ะหวิ�างวิิกฤต Covid-19 มีการ์เปลี�ยนแปลงอย�างไร์ โดยจัะทำาในตร์าสาร์ทุน 100 ตัวิ จัำาแนกร์าย

อุตสาหกร์ร์มทำาการ์หาอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสียง เพ่�อนำาข้อม้ลที�ได้มาปร์ะกอบการ์ตัดสินใจัในการ์

วิางแผนการ์ลงทุน วิ�าควิร์ลงทุน หุ้นอุตสาหกร์ร์มใด และหุ้นตัวิใดในอุตสาหกร์ร์มนั�นๆ เพ่�อให้ได้ผลตอบแทน

มากที�สุดและมีควิามเสี�ยงน้อยที�สุดหากเกิดวิิกฤต 

วัิตถุประสงค์ำของก�รวิิจััย 

1. เพ่�อศ้กษาวิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย โดยศ้กษาจัากดัชนี SET100 ของตลาด ในช�วิงร์ะยะเวิลาก�อนและร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต 

2. เพ่�อวิิเคร์าะห์หาเส้นตลาดหลักทรั์พย์ (Security Market Lines : SML) เพ่�อเปรี์ยบเทียบอัตร์า

ผลตอบแทนที�คาดหวัิงกับอัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บ

ประโยชุน์ำท่�คำ�ดว่ิ�จัะได�รับั

1. ทร์าบถ้งอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยเพ่�อ

ใช้เป็นแนวิทางในการ์วิางแผนการ์ลงทุนในอนาคต

2. ได้ทร์าบถ้งผลกร์ะทบของเศร์ษฐกิจัที�มีต�อกลุ�มอุตสาหกร์ร์มในช�วิงที�เกิดวิิกฤต Covid-19

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

ก�รศึกษ�อัตร�ผู้ลตอบัแทนำและคำวิ�มเส่�ยงของก�รลงทุนำในำตล�ดหลักทรัพิย์ 

ป่ยะชัย ทองศรี์ (2551) ศ้กษาเร่์�องการ์วิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของการ์ลงทุนใน

ตลาดหลักทรั์พย์เอ็ม เอ ไอ เปรี์ยบเทียบกับการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย โดยใช้ข้อม้ลเป็น

ร์ายสัปดาห์ จัำานวิน 20 หลักทรั์พย์ 12 หมวิดธุร์กิจั และนำามาเปรี์ยบเทียบกัน โดยใช้การ์หาคำานวิณหาค�า

ควิามเสี�ยง หร่์อค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ค�าอัตร์าผลตอบแทน เพ่�อนำามาสร้์างเส้น SML (Security Mar-

ket Line) เพ่�อนำามาเปรี์ยบเทียบสัดส�วินร์าคาซ่ี�อขายของหุ้นสามัญที�ตำ�ากวิ�าม้ลค�าที�แท้จัริ์ง ใช้ CAPM ผลก

าร์ศ้กษาพบวิ�าแนวิคิดควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยง ในช�วิงสถานการ์ณ์ปกติจัะไป

ในทิศทางเดียวิกันโดยเม่�อควิามเสี�ยงส้ง ผลตอบแทนก็จัะส้ง  ในขณะที�งานของ วีิร์ภัทร์์ ศรี์สมทอง (2553) 

ได้ศ้กษาเร่์�องการ์เช่�อมโยงของตลาดหลักทรั์พย์ไทยกับต�างปร์ะเทศในช�วิงก�อนและร์ะหวิ�างวิิกฤตซีับไพร์์

ม กล�าวิวิ�าในช�วิงที�เกิดวิิกฤตซัีบไพร์์ม ร์ะหวิ�างช�วิงธันวิาคม พ.ศ.2549 ถ้ง สิงหาคม พ.ศ.2551 ทำาให้หลัก

ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงไม�สอดคล้องกัน เน่�องจัากต�างชาติได้ขายหลักทรั์พย์

จัากตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยออกเพ่�อนำาเงินไปเสริ์มสภาพคล�องของธุร์กิจั ซ้ี�งส�งผลต�อ SET Index 

มากกวิ�าทำาให้ mai Index ได้รั์บผลกร์ะทบน้อยกวิ�าจ้ังทำาให้มีอัตร์าผลตอบแทนที�ดีกวิ�าในอัตร์าควิามเสี�ยง

ที�น้อยกวิ�า SET Index  แสดงให้เห็นวิ�าในช�วิงวิิกฤตดัชนีของตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยมีการ์เช่�อม

โยงกับตลาดหลักทรั์พย์ของต�างปร์ะเทศ กล�าวิโดยร์วิมจ้ังสรุ์ปได้วิ�าหากเป็นสถานการ์ณ์ปกติควิามสัมพันธ์
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ร์ะหวิ�างอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงไปในทิศทางเดียวิกัน แต�เม่�อเกิดวิิกฤตการ์ณ์ต�างๆจัะส�งผลให้ควิาม

สัมพันธ์ของอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของหลักทรั์พย์บางตัวิมีทิศทางตร์งข้ามกับตลาด เน่�องจัาก

ป้จัจััยภายในปร์ะเทศและป้จัจััยภายนอกปร์ะเทศที�เปลี�ยนแปลงไป

โดยจัะเห็นได้วิ�าการ์เปรี์ยบเทียบหลักทรั์พย์ในช�วิงสถานการ์ณ์ปกติ ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างอัตร์า

ผลตอบแทนและควิามเสี�ยงจัะไปในทิศทางเดียวิกัน แต�หากเม่�อเกิดวิิกฤตทำาให้มีป้จัจััยหลายอย�างที�

เปลี�ยนแปลงไม�วิ�าจัะเป็นป้จัจััยภายในและภายนอก ยกตัวิอย�างเช�น ควิามต้องการ์ซ่ี�อ ขายหลักทรั์พย์ของผ้้

ลงทุนทั�งในปร์ะเทศและต�างปร์ะเทศไป ส�งผลให้ทิศทางของหลักทรั์พย์บางตัวิในตลาดไม�สอดคล้องกัน อีก

ทั�งยังส�งผลกร์ะทบต�อดัชนีของตลาดหลักทรั์พย์ในปร์ะเทศไทยให้แตกต�างกัน จัากงานวิิจััยที�กล�าวิมาข้างต้น

นี�ทำาให้ผ้้ลงทุนมีข้อม้ลในการ์เปร์ียบเทียบอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของหลักทรั์พย์และตลาดในช�วิง

การ์เกิดวิิกฤตทางการ์เงินในอดีตเพ่�อใช้แนวิทางในการ์ตัดสินใจัเพ่�อใช้การ์ลงทุนในอนาคต

เชิดศักดิ� โชติมงคลทรั์พย์ (2544) ศ้กษาเร่์�องวิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของการ์

ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย โดยศ้กษาในช�วิงปี พ.ศ.2539 ถ้ง พ.ศ.2543 โดยศ้กษาเป็นแบบ

ร์ายเด่อน เพ่�อศ้กษาถ้งการ์เปลี�ยนแปลงของหุ้นสามัญวิ�ากลุ�มใดให้อัตร์าผลตอบแทนดีที�สุด ในควิามเสี�ยง

ที�ตำ�า ในขณะที�ภาวิะของตลาดหลักทรั์พย์แย�ลง ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ป้จัจััยที�กำาหนดอัตร์าผลตอบแทนจัาก

การ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย พบวิ�าร้์อยละ 98.99 เป็นตัวิแปร์อิสร์ะที�สามาร์ถอธิบายการ์

เปลี�ยนแปลงของ SET Index การ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยในช�วิงปี พ.ศ.2539 ถ้ง พ.ศ.2543 

ให้อัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยต�อเด่อนเท�ากับ -1.78% หร่์อ -21.36% ต�อปี มีค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 

12.7 และมีค�าควิามแปร์ปร์วินเท�ากับ 161.29 อัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยที�ลดลงมาจัากป้ญหาทางเศร์ษฐกิจั

ช�วิงปี พ.ศ.2539 ทำาให้บริ์ษัทในตลาดหลักทรั์พย์มีหนี�เพิ�มข้�นบวิกกับค�าเงินบาทที�อ�อนตัวิลงทำาให้อัตร์าผล

ตอบแทนเฉิลี�ยติดลบ ทุกกลุ�มหลักทรั์พย์มีอัตร์าผลตอบแทนติดลบ โดยกลุ�มหลักทรั์พย์ที�มีอัตร์าผลตอบแทน

ส้งที�สุดค่อกลุ�มส่�อสาร์ กลุ�มพลังงาน กลุ�มธนาคาร์ กลุ�มเงินทุนและหลักทรั์พย์ กลุ�มพัฒินาอสังหาริ์มทรั์พย์ 

ด้านควิามเสี�ยงกลุ�มที�มีควิามเสี�ยงมากที�สุดค่อกลุ�มเงินทุนและหลักทรั์พย์ กลุ�มพัฒินาอสังหาริ์มทรั์พย์ กลุ�ม

ส่�อสาร์ กลุ�มธนาคาร์และกลุ�มพลังงาน เม่�อเปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงกลุ�มหลักทรั์พย์ 

กลุ�มที�น�าลงทุนค่อกลุ�มพลังงาน 

โดยจัะเห็นได้วิ�าในช�วิงที�ดัชนีของตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยแย�ลง ส�งผลให้กลุ�มหลักทรั์พย์

ส�วินใหญ�ในขณะนั�นมีอัตร์าผลตอบแทนที�ติดลบตามไปด้วิย อันเน่�องมาจัากสภาพทางเศร์ษฐกิจัของปร์ะเทศ

ถดถอยและค�าเงินบาทอ�อนตัวิลง ซ้ี�งส�งผลทำาให้การ์นำาเข้าภายในปร์ะเทศลดลง โดยการ์ศ้กษาในครั์�งนี�ได้

กล�าวิวิ�าหากตลาดอย้�ในขาข้�นและหลักทรั์พย์มีค�าเบต้ามากกวิ�า 1 ให้จััดได้วิ�าเป็นหลักทรั์พย์เชิงรุ์ก (Aggres-

sive Asset)

ก�รศึกษ�ผู้ลตอบัแทนำและคำวิ�มเส่�ยงก�รลงทุนำในำตล�ดหลักทรัพิย์แยกร�ยอุตส�หกรรม 

ภัทร์า ธนารั์กษ์พงศ์ (2550)  ใช้ข้อม้ล SET50 แยกดัชนีร์ายอุตสาหกร์ร์ม 8 กลุ�ม จัำานวิน 31 

หลักทรั์พย์ ในช�วิงมกร์าคม พ.ศ.2542 ถ้ง ธันวิาคม พ.ศ.2548 ใช้เส้นตลาดหลักทรั์พย์ (SML)  โดยอัตร์า

ผลตอบแทนของหลักทรั์พย์มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกับอัตร์าผลตอบแทนของตลาด ซ้ี�งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการ์กำาหนดร์าคาหลักทรั์พย์ CAPM พบวิ�าดัชนีกลุ�มอุตสาหกร์ร์มทางการ์เงินให้อัตร์าผลตอบแทน
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เฉิลี�ยน้อยสุด เน่�องจัากได้รั์บผลกร์ร์ะทบจัากปี พ.ศ. 2540 ในช�วิงวิิกฤตต้มยำากุ้ง ดัชนีอุตสาหกร์ร์ม

อสังหาริ์มทรั์พย์และการ์ก�อสร้์าง ให้อัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยส้งที�สุดและยังเป็นตัวิที�มีอัตร์าผลตอบแทน

มากกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนตลาด อีกทั�งยังพบวิ�าในช�วิงเวิลาของการ์ศ้กษาหลักทรั์พย์ส�วินใหญ�ในดัชนี SET 

50 มีอัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยส้งกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดจัะได้รั์บ ค่ออย้�เหน่อเส้น SML ซ้ี�งมีคำาแนะนำาให้

ผ้้ลงทุนซ่ี�อหลักทรั์พย์ เน่�องจัากร์าคาป้จัจุับันตำ�ากวิ�าที�ควิร์จัะเป็น

โดยจัะเห็นได้วิ�าในวิิกฤตการ์ณ์ต�างๆจัะส�งผลต�อดัชนีตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยอย�างแน�นอน 

แต�ในควิามเป็นจัริ์งค�าดัชนีที�เพิ�มข้�น ลดลงก็ข้�นอย้�กับผลกร์ะทบจัากวิิกฤตการ์ณ์ของแต�ละร์ายอุตสาหกร์ร์ม

ธุร์กิจัเช�นกัน

สุธีรั์ตน์ กิตติโชควัิฒินา และ กิตติพันธ์ คงสวัิสดิ�เกียร์ติ (2557) ได้ทำาการ์ศ้กษาการ์วิิเคร์าะห์อัตร์า

ผลตอบแทนและควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนในหลักทรั์พย์กลุ�มพลังงานและสาธาร์ณ้ปโภคโดยใช้ทฤษฎีการ์

ตั�งร์าคาหลักทรั์พย์ (CAPM) กร์ณีศ้กษาหลักทรั์พย์หกตัวิพบวิ�าหลักทรั์พย์กลุ�มทรั์พยากร์พลังงานและ

สาธาร์ณ้ปโภคทั�งหมด 6 ตัวิมีอัตร์าควิามเสี�ยงส้งกวิ�าควิามเสี�ยงของอัตร์าผลตอบแทนของตลาดแต�มีเพียง 

5 หลักทรั์พย์เท�านั�นที�มีผลตอบแทนส้งกวิ�าตลาดสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ เจัริ์ญรั์ตน์ วิิเศษดี และ กิตติ

พันธ์ คงสวัิสดิ�เกียร์ติ (2557) ที�ศ้กษาเปรี์ยบเทียบควิามเสี�ยงและอัตร์าผลตอบแทนของหลักทรั์พย์กลุ�ม

ธุร์กิจัพลังงานและสาธาร์ณ้ปโภคโดยใช้แบบจัำาลอง CAPM กร์ณีศ้กษากลุ�มหลักทรั์พย์หมวิดอุตสาหกร์ร์ม

กลุ�มพลังงานพบวิ�าหลักทรั์พย์ทุกตัวิมีควิามเสี�ยงมากกวิ�าตลาดและมีเพียงแค�หลักทรั์พย์สองตัวิเท�านั�นที�มี

ผลตอบแทนมากกวิ�าตลาด โดยหลักทรั์พย์ที�มีสัมปร์ะสิทธิ�เบต้ามากกวิ�าหน้�งและมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกมี 3 

หลักทรั์พย์ซ้ี�งแสดงวิ�าผลตอบแทนของหลักทรั์พย์นั�นมีการ์เปลี�ยนแปลงไปในทิศทางเดียวิกันกับตลาดและ

ในส�วินของหลักทรั์พย์กลุ�มพลังงาน และสาธาร์ณ้ปโภคที�อย้�เหน่อเส้น SML ที�แสดงวิ�ามีค�าผลตอบแทนที�แท้

จัริ์งส้งกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิงมีเพียงหลักทรั์พย์เดียวิ

จัากการ์ศ้กษาโดยใช้แบบจัำาลอง CAPM ใน 2 งานวิิจััยที�ได้กล�าวิมาข้างต้น พบวิ�า ในกลุ�มพลังงาน

และสาธาร์ณ้ปโภค ช�วิงสถานการ์ณ์วิิกฤตจัะมีหลักทรั์พย์บางตัวิของกลุ�ม ที�ให้ผลตอบแทนที�มากกวิ�าตลาด 

และมีค�าเบต้ามากกวิ�า 1 ซ้ี�งหมายควิามวิ�า มีทิศทางเดียวิกับตลาด ผลการ์ศ้กษาในงานวิิจััยครั์�งนี�เพ่�อให้นัก

ลงทุนสามาร์ถหาหลักทรั์พย์ที�นักลงทุนต้องการ์ลงทุนได้แม�นยำามากยิ�งข้�นในกลุ�มหลักทรั์พย์ที�เฉิพาะเจัาะจัง 

และสามาร์ถได้รั์บผลตอบแทนและควิามเสี�ยงที�นักลงทุนสามาร์ถยอมรั์บได้

ภากร์ ลีรุ์�งเร่์อง (2553) ศ้กษาอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของหลักทรั์พย์หมวิดธุร์กิจัเทคโนโลยี

สาร์สนเทศและการ์ส่�อสาร์กลุ�มอุตสาหกร์ร์มเทคโนโลยี ใน SET100 Index โดยใช้ข้อม้ลร์ายสัปดาห์ จัำานวิน 

5 หลักทรั์พย์ ได้แก� ADVANCE JAS SMART TRUE และ DTAC เพ่�อศ้กษาอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยง

ของหลักทรั์พย์หมวิดธุร์กิจัและเปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์งกับอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิงตาม

ทฤษฎี CAPM ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าในปี พ.ศ.2553 อัตร์าผลตอบแทนหมวิดธุร์กิจัเทคโนโลยีสาร์สนเทศและ

การ์ส่�อสาร์กลุ�มอุตสาหกร์ร์มเทคโนโลยี ได้รั์บอัตร์าผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนที�เพิ�มมากข้�นในทุกหลักทรั์พย์ 

และควิามเสี�ยงก็เพิ�มมากข้�นเช�นกัน ในขณะเดียวิกันงานวิิจััยของ ณภัทร์า สุดขยัน (2547) ที�ศ้กษาเร่์�องการ์

เปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของหลักทรั์พย์ กร์ณีศ้กษาหลักทรั์พย์หมวิดธุร์กิจัการ์ส่�อสาร์ 

และเก็บข้อม้ลการ์ซ่ี�อขายหลักทรั์พย์จัากตลาดหลักทรั์พย์ และข้อม้ลจัากธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย โดยใช้

ทฤษฎี CAPM ในการ์หาผลตอบแทน ควิามเสี�ยง และสัมปร์ะสิทธิ�เบต้า ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าหลักทรั์พย์กลุ�ม
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ส่�อสาร์ที�ให้ผลตอบแทนส้งควิามเสี�ยงจัะส้งข้�นด้วิยโดยด้จัากส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานและค�าสัมปร์ะสิทธิ�เบต้า 

และหลักทรั์พย์กลุ�มธุร์กิจัส่�อสาร์ให้อัตร์าผลตอบแทนในทิศทางเดียวิกับตลาดหลักทรั์พย์แต�อาจัมีบางหลัก

ทรั์พย์ที�ผันผวินจัากตลาดหลักทรั์พย์เน่�องจัากโคร์งสร้์างของธุร์กิจั สภาวิะเศร์ษฐกิจั และร์วิมถ้งนโยบายของ

ภาครั์ฐ แต�ในขณะเดียวิกันจัากการ์เปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์งกับอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิง

ตามทฤษฎี CAPM ไม�สามาร์ถพยากร์ณ์ร์าคาหลักทรั์พย์ได้ทั�งหมด โดยสามาร์ถใช้เป็นเคร่์�องม่อในการ์ตัดสิน

ใจัซ่ี�อขายได้กับหลักทรั์พย์ ADVANCE JAS และ TRUE แต�ไม�สามาร์ถใช้ได้กับหลักทรั์พย์ SAMART และ 

DTAC

จัากการ์ศ้กษางานวิิจััยที�กล�าวิมาในข้างตนทั�งหมดเพ่�อนำามาเป็นต้นแบบการ์ศ้กษาในครั์�งนี� พบ

วิ�าการ์ที�นักลงทุนต้องการ์อัตร์าผลตอบแทนที�ส้งก็มักจัะมาพร้์อมกับควิามเสี�ยงที�ส้งเสมอ โดยการ์หาอัตร์า

ผลตอบแทนและควิามเสี�ยง การ์ใช้แบบจัำาลอง CAPM และสมการ์ SML จัะเป็นเพียงการ์ช�วิยปร์ะกอบการ์

ตัดสินใจัให้กับนักลงทุนให้เห็นภาพร์วิมของตลาด ณช�วิงเวิลาที�ได้ทำาการ์ศ้กษา วิ�าควิร์ลงทุนซ่ี�อหร่์อขายหลัก

ทรั์พย์นั�นหร่์อไม� แต�อย�างไร์ก็ตามการ์ตัดสินใจัลงทุนก็ต้องคำาน้งถ้งป้จััยต�างๆเช�นกัน เพ่�อให้การ์ตัดสินใจั

ลงทุนมีปร์ะสิทธิภาพและสอดคล้องกับควิามต้องการ์ของผ้้ลงทุนให้มากที�สุด

วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

ในการ์ศ้กษาเพ่�อการ์วิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงจัากการ์ลุงทุนในตลาดหลักทรั์พย์

แห�งปร์ะเทศไทยในช�วิงก�อนและร์ะหวิ�างวิิกฤตการ์ณ์ Covid-19 มีร์ะเบียบวิิธีวิิจััยดังนี� 

ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง 

การ์ศ้กษาเปร์ียบเทียบอัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยมี

ปร์ะชากร์ ดังนี� ดัชนีตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยในช�วิงก�อนวิิกฤต Covid-19 ตั�งแต�เริ์�มวัินที� 12 

สิงหาคม 2563  ถ้ง 12 มกร์าคม 2563 และดัชนีตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยในช�วิงร์ะหวิ�างวิิกฤต 

Covid-19 ตั�งแต�เริ์�มวัินที� 13 มกร์าคม 2563 ถ้ง 13 มิถุนายน 2563 

การ์ศ้กษาการ์เปรี์ยบเทียบผลตอบแทนและควิามเสี�ยงของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย โดยย้ดตามหลักทรั์พย์ที�มีร์ายช่�อในวัินที� 13 มกร์าคม 2563 จัำานวิน 100 หลักทรั์พย์ โดยที� 

SET 100 Index ปร์ะกอบด้วิยบริ์ษัทขนาดใหญ�สุด 100 อันดับแร์ก โดยกำาหนดให้หลักทรั์พย์ที�นำามาใช้ใน

การ์คำานวิณดัชนีจัะต้องเป็นหลักทรั์พย์ที�มีม้ลค�าตามร์าคาตลาดส้ง (Market Capitalization) และการ์ซ่ี�อ

ขายมีสภาพคล�องส้งอย�างสมำ�าเสมอ และต้องเป็นหลักทรั์พย์ที�มีการ์กร์ะจัายของผ้้ถ่อหลักทรั์พย์ร์ายย�อย

อย�างเหมาะสม เพ่�อสะท้อนควิามสามาร์ถในการ์เข้าลงทุนของนักลงทุน (Invest ability) แบ�งหมวิดธุร์กิจัได้ 

18 หมวิด 
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เคำร่�องม่อในำก�รวิิจััย

เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลในการ์วิิจััยในครั์�งนี� เกี�ยวิข้องกับอัตร์าผลตอบแทน ค�าเบี�ยง

เบนมาตร์ฐาน ค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์กร์ะจัาย Capital Asset Pricing Model (CAPM) และเส้นตลาดหลักทรั์พย์ 

(Security Market Line; SML) เพ่�อนำามาวิิเคร์าะห์ดัชนีควิามแตกต�างในช�วิงก�อนและร์ะหวิ�างวิิกฤตการ์ณ์ 

Covid-19 ที�ส�งผลกร์ะทบต�อหลักทรั์พย์ที�จััดอย้�ใน SET100 โดยมีวิิธีการ์นำาเคร่์�องม่อมาใช้ ดังนี�

1. อัตร์าผลตอบแทนของหลักทรั์พย์และการ์ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์ (Holding Period Return; 

HPR) ใช้ร์าคาหลักทรั์พย์ หร่์อดัชนีหลักทรั์พย์ในแต�ละวัิน โดยมองในร้์ปร์าคาป่ดที�เปลี�ยนแปลงไปจัากวัิน

ก�อนหน้า โดยใช้สมการ์ดังนี�

2. ค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน (Standard Deviation) เป็นการ์วัิดควิามเสี�ยงของหลักทรั์พย์ และการ์

ลงทุนในตลาดหลักทรั์พย์ โดยใช้สมการ์ดังนี�

3. ค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์กร์ะจัาย (Coefficient of Variation) เพ่�อแสดงถ้งควิามเสี�ยงต�ออัตร์าผล

ตอบแทน 1 หน�วิย และสามาร์ถเปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนของหุ้นสามัญที�มีควิามเสี�ยงแตกต�างกัน โดย

ใช้สมการ์ดังนี�

4. Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็นการ์ศ้กษาเกี�ยวิกับอัตร์าผลตอบแทนที�คาดวิ�าจัะได้

รั์บจัากแต�ละหลักทรั์พย์ โดยใช้สมการ์ดังนี�



523

5. เส้นตลาดหลักทรั์พย์ (Security Market Line; SML) ใช้ค�า ในการ์วัิดอัตร์าผลตอบแทนของนัก

ลงทุนที�ผ้้ลงทุนต้องการ์ โดยจัะแสดง ณ ควิามเสี�ยงที�เป็นร์ะบบร์ะดับหน้�ง หากอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิง

ไม�เท�ากับอัตร์าผลตอบแทนที�ผ้้ลงทุนต้องการ์ แสดงวิ�าหลักทรั์พย์นั�นมีร์าคาส้งกวิ�าหร่์อตำ�ากวิ�าร์าคาที�ควิร์จัะ

เป็น 

สรุปผู้ลก�รวิิจััย

ตาร์างแสดงอัตร์าผลตอบแทน และควิามเสี�ยงของแต�ละช�วิงที�ทำาการ์ศ้กษา คำานวิณจัากอัตร์าผล

ตอบแทนต�อร์ะยะเวิลาการ์เกิดวิิกฤตของดัชนี SET100 โดยวิิธี Holding Period Return (HPR) ทำาการ์

ศ้กษาเป็นร์ะยะเวิลา ร์วิม 102 วัิน หร่์อ 5 เด่อน จัากหลักทรั์พย์ที�ถ้กจััดอย้�ใน SET100 มีผลการ์คำานวิณได้

ดังนี�

ต�ร�งท่� 1 : แสดงอัตร์าผลตอบแทน และควิามเสี�ยงของ SET100 INDEX แต�ละช�วิงที�ทำาการ์ศ้กษา
ชุ่วิงเวิล�ท่�ศึกษ� อัตร�ผู้ลตอบัแทนำ 

(ร�อยละ)

คำวิ�มเส่�ยงหร่อส่วินำเบ่ั�ยงเบันำ

ม�ตรฐ�นำ (S.D.)

ค่ำ�สัมประสิทธิิ�ก�รกระจั�ย 

(C.V.)

ก่อนำเกิดวิิกฤต -0.6 0.08 -0.13

ระหว่ิ�งเกิดวิิกฤต -0.135 0.29 -0.02

จัากตาร์างที� 1 แสดงให้เห็นอัตร์าผลตอบแทน ควิามเสี�ยง และควิามเสี�ยงที�ได้รั์บต�ออัตร์าผล

ตอบแทนหน้�งหน�วิยของตลาดหลักทรั์พย์อิงจัากดัชนี SET100 ในช�วิงก�อนเกิดวิิกฤตและร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต 

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าอัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยของตลาดทั�งสองช�วิงเป็นลบ โดยมีอัตร์าผลตอบแทนก�อนเกิด

วิิกฤติร้์อยละ -0.6 และในร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤตมีอัตร์าผลตอบแทนร้์อยละ -0.135 ซ้ี�งมีอัตร์าผลตอบแทนที�

ติดลบมากกวิ�าก�อนเกิดวิิกฤต ด้านควิามเสี�ยงช�วิงร์ะหวิ�างก�อนวิิกฤตมีค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน เท�ากับร้์อย

ละ 0.08 ซ้ี�งน้อยกวิ�าก�อนเกิดวิิฤตที�มีค�า เท�ากับร้์อยละ 0.29 ซ้ี�งหากคำานวิณจัากควิามเสี�ยงที�ได้รั์บต�ออัตร์า

ผลตอบแทนหน้�งหน�วิยหร่์อค�าสัมปร์ะสิทธิ�ควิามแปร์ปร์วิน (C.V.) พบวิ�า ในช�วิงที�ก�อนวิิกฤตมีค�าสัมปร์ะสิทธิ�

การ์แปร์ปร์วินที�ติดลบมากกวิ�าช�วิงร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต เท�ากับร้์อยละ -0.13 และ -0.02 ตามลำาดับ

ตาร์างแสดงการ์ปร์ะเมินร์าคาหลักทรั์พย์อิงจัากเส้นตลาดหลักทรั์พย์ (SML) โดยแสดงแต�ละหมวิด

ธุร์กิจั จัากทั�งหมดที�ศ้กษา 100 หลักทรั์พย์ ทำาการ์ศ้กษาเป็นร์ะยะเวิลา ร์วิม 102 วัิน หร่์อ 5 เด่อน จัากหลัก

ทรั์พย์ที�ถ้กจััดอย้�ใน SET100  มีผลการ์คำานวิณได้ดังนี�

ต�ร�งท่� 2 : แสดงอัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์ง เปรี์ยบเทียบกับอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิงของหลักทรั์พย์

หมวิด

ก่อนำ Covid-19

(จัำ�นำวินำหลักทรัพิย์)

ระหว่ิ�ง Covid-19

(จัำ�นำวินำหลักทรัพิย์)

Overvalued Undervalued Overvalued Undervalued

ส่�อสาร์ 4 1 4 1

ชิ�นส�วินอิเล็กทร์อนิกส์ 2 1 3 0

เงินทุนแหละหลักทร์ัพย์ 5 1 4 2
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หมวิด

ก่อนำ Covid-19

(จัำ�นำวินำหลักทรัพิย์)

ระหว่ิ�ง Covid-19

(จัำ�นำวินำหลักทรัพิย์)

Overvalued Undervalued Overvalued Undervalued

ธนาคาร์ 7 1 4 4

ปร์ะกันภัยและปร์ะกันชีวิิต 0 1 1 0

พัฒินาอสังหาร์ิมทร์ัพย์ 10 1 7 4

วิัสดุก�อสร์้าง 3 1 1 3

บร์ิการ์ร์ับเหมาก�อสร์้าง 2 1 1 2

ขนส�งและโลจัิสติกส์ 5 1 3 3

การ์พาณิชย์ 7 1 7 1

การ์แพทย์ 4 1 4 1

ส่�อและสิ�งพิมพ์ 3 1 2 2

การ์ท�องเที�ยวิและสันทนาการ์ 1 1 2 0

พลังงานและสาธาร์ณ้ปโภค 22 1 13 10

อาหาร์และเคร์่�องด่�ม 5 1 4 2

ธุร์กิจัเกษตร์ 1 1 1 1

ป่โตร์เคมีและเคมีภัณฑิ์ 1 1 1 1

บร์ร์จัุภัณฑิ์ 0 1 1 0

รวิม 72  18 63 37

จัากตาร์างที� 2 แสดงให้เห็นการ์ปร์ะเมินร์าคาหลักทรั์พย์อิงจัากเส้นตลาดหลักทรั์พย์ (SML) 

ซ้ี�งคำานวิณได้จัากสมการ์ CAPM เพ่�อหาอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิง โดยหากอัตร์าผลตอบแทน

ที�แท้จัริ์งมากกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิงหร่์อเส้นตลาดตลาดหลักทรั์พย์ จัะปร์ะเมินวิ�าเป็น

หลักทรั์พย์ที�มีม้ลค�ามากกวิ�าที�ควิร์จัะเป็น หร่์อ Undervalued แต�หากมีอัตร์าผลตอบแทนที�แท้

จัริ์งน้อยกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิงจัะปร์ะเมินวิ�าเป็นหลักทรั์พย์ที� มีม้ลค�าน้อยกวิ�าที�ควิร์จัะ

เป็น หร่์อ Overvalued ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าในช�วิงเวิลาก�อนเกิดวิิกฤต มีหลักทรั์พย์ Overval-

ued จัำานวิน 72 หลักทรั์พย์ และหลักทรั์พย์ Undervalued จัำานวิน 18 หลักทรั์พย์ ในขณะที�ช�วิง

เวิลาร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต มีหลักทรั์พย์ Overvalued จัำานวิน 63 หลักทรั์พย์ และหลักหลักทรั์พย์  

Undervalued จัำานวิน 37 หลักทรั์พย์ 

ตาร์างแสดงหลักทรั์พย์จัากการ์ปร์ะเมินที�มีการ์เปลี�ยนแปลงจัาก Overvalued เป็น Undervalued 

ในช�วิงก�อน และร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤตตามลำาดับ อิงจัากเส้นตลาดหลักทรั์พย์ (SML) โดยแสดงแต�ละหมวิดธุร์กิจั

จัากทั�งหมดที�ศ้กษา 100 หลักทรั์พย์ ทำาการ์ศ้กษาเป็นร์ะยะเวิลา ร์วิม 102 วัิน หร่์อ 5 เด่อน จัากหลักทรั์พย์

ที�ถ้กจััดอย้�ใน SET100  มีผลการ์เปลี�ยนแปลงดังนี�
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ต�ร�งท่� 3 : แสดงหลักทรั์พย์จัากการ์ปร์ะเมินที�มีการ์เปลี�ยนแปลงจัาก Overvalued เป็น Undervalued 

ในช�วิงก�อน และร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต ตามลำาดับอิงจัากเส้นตลาดหลักทรั์พย์ (SML) จัำาแนกตามหมวิดธุร์กิจั

หมวิดธุิรกิจั
หลักทรัพิย์ก�รประเมินำร�คำ�จั�ก Overvalued เป็นำ Underval-

ued เม่�อเท่ยบัก่อนำเกิดวิิกฤต กับัระหว่ิ�งเกิดวิิกฤต

จัำ�นำวินำ 

หลักทรัพิย์
สัดส่วินำ (%)

ส่�อสาร์ TRUE 1 0.03

เงินทุนและหลักทร์ัพย์ SAWAD THANI 2 0.05

ธนาคาร์ SCB TCAP TISCO TTB 4 0.11

พัฒินาอสังหาร์ิมทร์ัพย์ PSH QH SPALI WHA 4 0.11

วิัสดุก�อสร์้าง SCC TASCO TOA 3 0.08

บร์ิการ์ร์ับเหมาก�อสร์้าง STEC STPI 2 0.05

ขนส�งและโลจัิสติกส์ THAI PSL PRM 3 0.08

การ์พาณิชย์ RS 1 0.03

การ์แพทย์ THG 1 0.03

ส่�อและสิ�งพิมพ์ PLANB VGI 2 0.05

พลังงานและสาธาร์ณ้ปโภค PTG PTT PTTEP RATCH SGP SPRC SUPER TOP TPIPP TTW 10 0.27

อาหาร์และเคร์่�องด่�ม TKN TU 2 0.05

ธุร์กิจัการ์เกษตร์ STA 1 0.03

ป่โตร์เคมีและเคมีภัณฑิ์ PTTGC 1 0.03

รวิม 37  100

จัากตาร์างที� 3 แสดงให้เห็นการ์ปร์ะเมินร์าคาของหลักทรั์พย์อิงจัากดัชนี SET100 ในช�วิงก�อนเกิด

วิิกฤต และร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า มีหลักทรั์พย์จัำานวิน 37 หลักทรั์พย์จัาก 100 หลักทรั์พย์ 

ที�มีอัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์งน้อยกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวิังในช�วิงก�อนเกิดวิิกฤต แต�เม่�อเกิดวิิกฤต

หลักทรั์พย์เหล�านี�กลับมีอัตร์าผลตอบแทนที�แท้จัริ์งมากกวิ�าอัตร์าผลตอบแทนที�คาดหวัิง โดยทำาการ์ปร์ะเมิน

จัากเส้น SML หร่์อสมการ์ CAPM

หมวิดธุร์กิจัที�มีสัดส�วินของหลักทรั์พย์ที�เปลี�ยนแปลงจัากหลักทรั์พย์ Overvalued เป็นหลักทรั์พย์ 

Undervalued ในช�วิงก�อนเกิดวิิกฤต และร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต มีทั�งหมด 37 หลักทรั์พย์ ได้แก�หลักทรั์พย์ที�จััด

อย้�ในหมวิดธุร์กิจัพลังงานและสาธาร์ณ้ปโภค เท�ากับ 27% หมวิดธนาคาร์และหมวิดพัฒินาอสังหาริ์มทรั์พย์ 

เท�ากับ 11% หมวิดวัิสดุก�อสร้์าง และหมวิดขนส�งและโลจิัสติกส์ เท�ากับ 8% หมวิดลงทุนและหลักทรั์พย์ 

หมวิดบริ์การ์รั์บเหมาก�อสร้์าง หมวิดส่�อและสิ�งพิมพ์ และหมวิดอาหาร์และเคร่์�องด่�ม เท�ากับ 5% หมวิด

ส่�อสาร์ หมวิดการ์พาณิชย์ หมวิดการ์แพทย์ หมวิดธุร์กิจัการ์เกษตร์ และหมวิดป่โตร์เคมีและเคมีภัณฑ์ิ เท�ากับ 

3% จัากจัำานวินหลักทรั์พย์ทั�งหมดตามลำาดับ
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ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย SET100 INDEX ช�วิงก�อนเกิดวิิกฤต มีอัตร์าผลตอบแทนเป็น

ลบ อาจัมีผลมาจัากสภาวิะเศร์ษฐกิจัทั�วิโลกถดถอย และมีการ์ปร์ะกาศใช้ พ.ร์.บ. งบปร์ะมาณที�ล�าช้า ส�ง

ผลให้การ์ลงทุนของภาคร์ัฐต้องเล่�อนออกไป ส�งผลต�อควิามเช่�อมั�นภาคธุร์กิจัลดลง เป็นเหตุให้ภาคเอกชน

ชะลอการ์ลงทุนซ้ี�งกร์ะทบต�อเศร์ษฐกิจัภายในปร์ะเทศ แต�อย�างไร์ก็ตามมีอัตร์าผลตอบแทนที�ติดลบน้อยกวิ�า

ช�วิงร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต ที�ได้รั์บผลจัากการ์แพร์�ร์ะบาดของโร์ค Covid-19 ด้านควิามเสี�ยง หร่์อส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐาน ช�วิงร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤตมีควิามเสี�ยงมากกวิ�าช�วิงก�อนเกิดวิิกฤต ซ้ี�งเป็นไปตามสภาวิะตลาดที�ผันผวิน

จัากผลกร์ะทบของการ์แพร์�ร์ะบาดโร์ค Covid-19 ภายในปร์ะเทศ ซ้ี�งจัากการ์ปร์ะกาศใช้ พ.ร์.ก. ฉุิกเฉิินเพ่�อ

ควิามคุมสถานการ์ณ์ภายในปร์ะเทศ ส�งผลต�อควิามเช่�อมั�นของนักลงทุน ตลาดเป็นขาลงและมีควิามผันผวิน

มากข้�น ซ้ี�งสอดคล้องกับงานวิิจััยของ MOHAMMAD ALHADDID SYARIFUDIN (2020) ที�ศ้กษาเร่์�อง การ์

ศ้กษาเชิงปร์ะจัักษ์ของผลตอบแทนหุ้นในช�วิงโร์คร์ะบาด Covid-19 เม่�อพิจัาร์ณาควิามเสี�ยงที�ได้รั์บต�ออัตร์า

ผลตอบแทนหน้�งหน�วิย หร่์อค�าสัมปร์ะสิทธิ�ควิามแปร์ผัน (C.V.) พบวิ�า ภาวิะที�เกิดวิิกฤตหร่์อช�วิงร์ะหวิ�างเกิด

วิิกฤตและตลาดแปร์ปร์วินนั�น ควิามเสี�ยงที�ได้รั์บต�ออัตร์าผลตอบแทนหน้�งหน�วิยมีค�า -0.02 ในขณะที�ก�อน

เกิดวิิกฤตมีค�า -0.13 ซ้ี�งมีค�าน้อยกวิ�า จัะเห็นได้วิ�าหากเกิดวิิกฤตผ้้ลงทุนไม�ควิร์ลงทุนในช�วิงที�เกิดวิิกฤตใน

ตลาดหลักทรั์พย์ SET100 จัะมีควิามเป็นไปได้ที�สามาร์ถได้รั์บผลตอบแทนหน้�งหน�วิยเม่�อเทียบกับควิามเสี�ยง

ที�ได้รั์บนั�น ขาดทุนกวิ�าช�วิงเวิลาก�อนเกิดวิิกฤต 

หลักทรั์พย์ SET100 ในหมวิดพลังงานและสาธาร์ณ้ปโภค หมวิดพัฒินาอสังหาริ์มทรั์พย์ และหมวิด

ธนาคาร์เป็นหลักทรั์พย์ที�น�าลงทุนในช�วิงร์ะหวิ�างเกิดวิิกฤต Covid–19 จัากการ์ศ้กษา หลักทรั์พย์ทั�ง 3 หมวิด

ที�กล�าวิมาข้างต้นมีสัดส�วินของหลักทรั์พย์ที�ถ้กปร์ะเมินวิ�าเป็นหลักทรั์พย์ Undervalued ในสัดส�วินมาก

ที�สุด จัากหลักทรั์พย์ Undervalued ทั�งหมด 37 หลักทรั์พย์ที�น�าลงทุน จัะเห็นได้วิ�า หากผ้้ลงทุนเล่อกซ่ี�อ

หลักทรั์พย์ใดในหมวิดธุร์กิจัที�กล�าวิข้างต้น หร่์อถ่อคร์องหลักทรั์พย์เหล�านั�นในร์ะหวิ�างที�เกิดวิิกฤต มีควิาม

เป็นไปได้ส้งที�หลักทรั์พย์ที�ผ้้ลงทุนถ่อหร่์อลงทุนจัะสามาร์ถทำากำาไร์ได้ในช�วิงที�เกิดวิิกฤต ซ้ี�งเป็นร์ะยะเวิลาที�

นักลงทุนส�วินใหญ�กลัวิการ์ลงทุนหร่์อถ่อคร์องหลักทรั์พย์เม่�อเกิดวิิกฤต ซ้ี�งอาจัสร์ุปได้วิ�าหมวิดธุร์กิจัเหล�านี�

ได้รั์บผลกร์ะทบทางบวิกจัากการ์เกิดวิิกฤต อาทิหมวิดพลังงานและสาธาร์ณ้ปโภค ที�เม่�อเกิดวิิกฤตและมีการ์

ปร์ะกาศล็อกดาวิน์ส�งผลให้ผ้้คนทำางานที�บ้านมีการ์บริ์โภคที�มากข้�น หร่์อมีการ์ต�อเติมที�อย้�อาศัยในช�วิงเกิด

วิิกฤต ซ้ี�งผลการ์สร์ุปนี�อาจัมีหลายป้จัจััยเข้ามาเกี�ยวิข้องต�อร์าคาหลักทรั์พย์ที�เปลี�ยนแปลงตลอดจันอัตร์าผล

ตอบแทนได้ ค่อผลกำาไร์ของบร์ิษัท กลยุทธ์การ์ปรั์บตัวิของแต�ละธุร์กิจั หร่์ออาจัมีป้จัจััยอ่�นๆที�เกี�ยวิข้อง จ้ัง

ต้องมีการ์พิจัาร์ณาป้จัจััยอ่�นปร์ะกอบการ์วิิเคร์าะห์ด้วิย
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บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

จัากการ์ศ้กษาในครั์�งนี�ผ้้ศ้กษามีข้อเสนอแนะแนวิทางสำาหรั์บผ้้ที�สนใจัศ้กษาหร่์อทำาการ์วิิจััยครั์�งต�อ

ไป ดังนี�

1. ในการ์ศ้กษาครั์�งต�อไปควิร์จัะมีการ์พิจัาร์ณาป้จัจััยด้านอ่�น ๆ ที�มีอิทธิพลต�ออัตร์าผลตอบแทน

และควิามเสี�ยงของหลักทรั์พย์ โดยอาจัจัะพิจัาร์ณาถ้งการ์วิิเคร์าะห์ป้จัจััยพ่�นฐาน (Fundamental Analy-

sis) และการ์วิิเคร์าะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และนำาเงินป้นผลมาปร์ะกอบการ์พิจัาร์ณาด้วิย ซ้ี�ง

จัะทำาให้การ์วิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยงมีควิามถ้กต้องมากยิ�งข้�น   

2.  การ์ศ้กษาวิิเคร์าะห์อัตร์าผลตอบแทนและควิามเสี�ยง เป็นการ์ศ้กษาในช�วิงวิิกฤตที�เป็นร์ะยะ

เวิลาสั�น ๆ เท�านั�น จ้ังเป็นสิ�งที�น�าสนใจัต�อวิ�าหากศ้กษาช�วิงเวิลาการ์เกิดวิิกฤตร์ะยะยาวิจัะส�งผลกร์ะทบต�อ

ตลาดในภาพร์วิมทั�งในปร์ะเทศและต�างปร์ะเทศอย�างไร์
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The Impact of CEO Personal and Motivation Characteristics on Firm Value: 
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1คณะวิิทยาการ์จััดการ์ มหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์

บัทคัำดย่อ

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อการ์ศ้กษาคุณลักษณะส�วินบุคคลและคุณลักษณะด้านแร์งจ้ังใจัของผ้้

บริ์หาร์ส้งสุดที�ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ กลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย  

จัำานวิน 11 บริ์ษัท ทำาการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลเป็นร์ายไตร์มาส ในช�วิงตั�งเเต�ไตร์มาสที� 1 ปี พ.ศ. 2555 ถ้งไตร์มาส

ที� 2 ปี พ.ศ. 2564 ร์วิมจัำานวิน 38 ไตร์มาส สถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ค่อ การ์วิิเคร์าะห์สถิติเชิงพร์

ร์ณนาเเละการ์วิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอยเชิงพหุค้ณ ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าสัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของผ้้บริ์หาร์ส้งสุด

มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกต�อม้ลค�ากิจัการ์กลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ ผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาจัากต�างปร์ะเทศมีควิาม

สัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�ากิจัการ์ ขณะที�การ์ควิบร์วิมตำาเเหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์มีควิามสัมพันธ์

เชิงลบ ผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุมากมีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับม้ลค�าของกิจัการ์เช�นกัน และเน่�องจัากกลุ�มตัวิอย�างผ้้

บริ์หาร์เป็นเพศชายถ้งร้์อยละ 90.90 จ้ังปร์ากฎวิ�าผ้้บริ์หาร์เพศชายมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกต�อม้ลค�ากิจัการ์ 

ขณะที� ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาเเหน�งของผ้้บริ์หาร์กลับไม�มีควิามสัมพันธ์กับม้ลค�าของกิจัการ์ งานวิิจััยนี�มี

ปร์ะโยชน์ต�อบริ์ษัทในกร์ะบวินการ์พิจัาร์ณาคุณสมบัติของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดมาบริ์หาร์องค์กร์ เพ่�อสร้์างม้ลค�า

ของกิจัการ์ เเละควิามมั�งคั�งให้กับผ้้ถ่อหุ้น

คำำ�สำ�คัำญ: คุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุด, ม้ลค�าของกิจัการ์, ธนาคาร์
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Abstract

The study aims to investigate the impact of CEO personal and motivation  

characteristics on firm value of 11 bank businesses listed in Stock Exchange of Thailand. 

Data were collected quarterly from the first quarter of 2012 to the second quarter of 2021. 

These were 38 quarters in total. Statistical used were descriptive analysis and multiple  

regression. The results showed that the shareholding ratio of CEO had a positive correlation 

with the firm value of the banking business. CEO’s who graduated from abroad had positive  

relationship to the firm value while the CEO’s holding a role of chairman of the board showed a  

negative relationship. Elderly CEO’s had negative relationship to the firm value. Since 90.90 

% of the samples in this study are male, the result showed that male CEO’s had positive 

relationship to the firm value while the length of the executive position had not related. 

This research can be beneficial to companies for CEO recruitment to create business value 

and wealth for shareholders.

Keywords : CEO characteristics, Firm value, Banking

บัทนำำ�

ม้ลค�าของกิจัการ์เป็นสิ�งที�สำาคัญ ผ้้บริ์หาร์ต้องสร้์างควิามมั�งคั�งส้งสุดให้ผ้้ถ่อหุ้นในร์ะยะยาวิและ

สร้์างผลตอบแทนจัากการ์ลงทุน อีกทั�งพฤติกร์ร์มของผ้้บริ์หาร์ยังส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ กล�าวิค่อหากผ้้

บริ์หาร์เห็นแก�ปร์ะโยชน์ส�วินตน ก็จัะเป็นป้จัจััยอย�างหน้�งที�เป็นการ์ทำาลายม้ลค�าของกิจัการ์ การ์ที�กิจัการ์

มีม้ลค�าส้งทำาให้กิจัการ์มีเงินทุนเพ่�อไปขยายกิจัการ์และสามาร์ถด้งด้ดนักลงทุนให้มาลงทุนได้นอกจัากนี�ยัง

เป็นการ์เพิ�มม้ลค�าให้กับผ้้ถ่อหุ้นในร์ะยะยาวิ ป้จัจุับันตลาดทุนมีการ์ขยายตัวิส้ง หากม้ลค�าของกิจัการ์ลดลง

ส�งผลให้นักลงทุนเคล่�อนย้ายการ์ลงทุนไปยังแหล�งลงทุนที�สร้์างผลตอบแทนได้มากกวิ�า ดังนั�นผ้้บริ์หาร์ต้องมี

ควิามรั์บผิดชอบต�อการ์ดำาเนินงานและให้ควิามสำาคัญกับการ์สร้์างม้ลค�าของกิจัการ์ 

ป้จัจััยที�สำาคัญอย�างยิ�งในการ์ทำาให้กิจัการ์บร์ร์ลุเป้าหมายที�สุดค่อลักษณะการ์บริ์หาร์งานของผ้้

บริ์หาร์ส้งสุดของกิจัการ์ หร่์อที�เรี์ยกกันวิ�า CEO ผ้้บริ์หาร์ส้งสุดเป็นบุคคลที�มีบทบาทสำาคัญอย�างมากในการ์

บริ์หาร์งาน การ์บริ์หาร์ต้นทุน การ์ควิบคุมค�าใช้จั�าย เพ่�อสร้์างผลปร์ะโยชน์ส้งสุด เม่�อกิจัการ์มีผลปร์ะกอบ

การ์ที�ดี สามาร์ถสร้์างควิามมั�งคั�งให้กับผ้้ถ่อหุ้นและม้ลค�าของกิจัการ์ และเป็นบุคคลที�มีอำานาจัส้งสุดในการ์ 

ตัดสินใจัทุกขั�นตอนของการ์ดำาเนินงานผ้้บริ์หาร์จ้ังเปรี์ยบเสม่อนเสาหลักของกิจัการ์ที�กำาหนดทิศทางการ์ทำา

งาน ทำาหน้าที�ตัดสินใจั และด้แลองค์กร์ทั�งหมด กิจัการ์จ้ังเติบโตได้อย�างยั�งย่น หากกิจัการ์มีผ้้นำาที�มีควิาม

ร้้์ ควิามสามาร์ถ ปร์ะสบการ์ณ์ รั์บม่อกับควิามกดดันได้ดี และพร้์อมเผชิญป้ญหาที�เกิดข้�นในกิจัการ์ กิจัการ์จัะ

ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัตามเป้าหมาย แต�หากไม�มี CEO หร่์อ CEO ไม�เก�ง กิจัการ์จัะส้ญเสียทิศทางในการ์ทำางาน และ 

ไม�สามาร์ถบร์ร์ลุเป้าหมายได้ ส�งผลโดยตร์งต�อการ์ส้ญเสียผลกำาไร์ของบริ์ษัท ทำาให้ม้ลค�าของกิจัการ์และ

ควิามมั�งคั�งของผ้้ถ่อหุ้นลดลงด้วิย ตัวิอย�างการ์ไม�ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัของบริ์ษัทขนาดใหญ�ซ้ี�งเกิดจัากป้จัจััยผ้้

บริ์หาร์การ์ล้มละลายของการ์บินไทยเกิดจัากผ้้บริ์หาร์ไม�มีควิามสามาร์ถและแต�งตั�งผ้้บริ์หาร์ผ�านโคร์งสร์้าง
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ร์ะบบอุปถัมภ์ผ�านเคร่์อข�ายสัมพันธ์ทางการ์เม่อง ทำาให้กิจัการ์ขาดทุนสะสมและล้มละลายในที�สุด (พิชาย  

รั์ตนดิลก ณ ภ้เก็ต, 2563) การ์ล้มละลายของบริ์ษัท Worldcom เกิดจัากผ้้บริ์หาร์ส้งสุด (CEO) ร์�วิมม่อกับ 

CFO ตกแต�งกำาไร์ทางบัญชีทีทำาให้กิจัการ์ถ้กตร์วิจัสอบจัากภาครั์ฐและล้มละลาย (บริ์ษัทตร์วิจัสอบภายใน

ธร์ร์มนิติ, 2563)

สถาบันการ์เงินมีบทบาทสำาคัญในการ์ขับเคล่�อนเศร์ษฐกิจัไทยทำาหน้าที�เป็นตัวิกลางในการ์จััดสร์ร์ 

ทรั์พยากร์ทางการ์เงินร์ะหวิ�างผ้้ที�ต้องการ์ออมเงิน และผ้้ที�ต้องการ์ใช้เงินเพ่�อลงทุนในกิจัการ์ ทำาให้เกิด

กิจักร์ร์มทางเศร์ษฐกิจั  (ธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย, 2559) สำาหรั์บอุตสาหกร์ร์มที�สามาร์ถสร้์างกำาไร์สุทธิส้งเป็น  

3 อันดับแร์ก ค่อหมวิดธนาคาร์ 21.77 % ลำาดับร์องลงมา ค่อหมวิดอสังหาริ์มทรั์พย์ 15.42 % และลำาดับถัดไป 

ค่อหมวิดการ์แพทย์ 13.46 % (TerraBKK , 2015) นั�นหมายควิามวิ�าสัดส�วินกำาไร์ 1 ใน 5 มาจัากกลุ�มธนาคาร์ ดัง

นั�นกลุ�มธนาคาร์จ้ังมีบทบาทสำาคัญในการ์ส�งผลต�อเศร์ษฐกิจัไทย ในป้จัจุับันเกิดกร์ะแสการ์เปลี�ยนแปลงของ

เทคโนโลยีโดยเฉิพาะในอุตสาหกร์ร์มการ์เงินได้รั์บผลกร์ะทบอย�างหนักจัาก Digital Disruption การ์เข้ามา 

มีบทบาทของ Block Chain สกุลเงินดิจิัตอล และ Fin Tech สามาร์ถทำาธุร์กร์ร์มทางการ์เงินผ�านร้์ปแบบ

ออนไลน์ส�งผลให้พฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภคเปลี�ยนไปจัากอดีต สามาร์ถทำาธุร์กร์ร์มทางการ์เงินผ�านร้์ปแบบ

ออนไลน์ มีควิามสะดวิก และร์วิดเร็์วิมากยิ�งข้�น มีผ้้ใช้บริ์การ์ PromptPay เติบโต 70% มีการ์ทำาธุร์กร์ร์ม 

PromptPay ส้งสุดถ้ง 15.3 ล้านร์ายการ์ต�อวัิน (ธนาคาร์แห�งปร์ะเทศไทย, 2563) ป้จัจุับันกลุ�มธุร์กิจัการ์เงิน

เกิดการ์แข�งขันมากข้�น ทำาให้หลายกิจัการ์ต้องปรั์บตัวิและพัฒินาเทคโนโลยีให้ก้าวิหน้ากวิ�าค้�แข�งเพ่�อรั์กษา

ส�วินแบ�งทางการ์ตลาดจัากป้จัจััยการ์เปลี�ยนแปลงดังกล�าวิส�งผลให้ผ้้บริ์หาร์ธนาคาร์เกียร์ตินาคินปรั์บเปลี�ยน

กลยุทธ์ส�งเสริ์มนวัิตกร์ร์มผลิตภัณฑ์ิและบริ์การ์เพ่�อควิามสะดวิกในการ์ซ่ี�อ ขายกองทุนและทำาธุร์กร์ร์ม

ทางการ์เงินผ�านแอปพลิเคชั�น Banking as a Service และ KK e- banking Mobile หร่์ออนุพันธ์แฝ่งที�มี

ควิามซัีบซ้ีอนผ�านแอปพลิเคชั�น Rainbow ELN และ Autocallable Fixed Coupon Note จัากการ์ปรั์บ

เปลี�ยนกลยุทธ์ดังกล�าวิทำาให้สินเช่�อโดยร์วิมของธนาคาร์เกียร์ตินาคินขยายตัวิ 18.50 % ซ้ี�งขยายตัวิส้งสุดใน

อุตสาหกร์ร์ม ทำาให้กำาไร์สุทธิเพิ�มข้�น 5.3 % ( บร์ร์ยง พงษ์พาณิชย์, 2562)

จัากที�กล�าวิมาข้างต้นจ้ังเห็นได้วิ�า ม้ลค�าของกิจัการ์เป็นสิ�งที�สำาคัญ ผ้้บริ์หาร์ต้องสร้์างควิามมั�งคั�ง

ส้งสุดให้ผ้้ถ่อหุ้นในร์ะยะยาวิและสร้์างผลตอบแทนจัากการ์ลงทุน อีกทั�งพฤติกร์ร์มของผ้้บริ์หาร์ยังส�งผล

ต�อม้ลค�าของกิจัการ์กล�าวิค่อหากผ้้บริ์หาร์เห็นแก�ปร์ะโยชน์ส�วินตน เช�น มีการ์ฉ้ิอโกง หร่์อไม�มีควิามรั์บผิด

ชอบในการ์บริ์หาร์งานก็จัะเป็นป้จัจััยอย�างหน้�งที�เป็นการ์ทำาลายม้ลค�าของกิจัการ์ นอกจัากนี�สถาบันการ์

เงินเป็นแหล�งเงินทุนที�สำาคัญของภาคเอกชนทำาให้เกิดการ์ลงทุน ปร์ะชาชนมีร์ายได้ และมีกำาลังซ่ี�อสินค้า

และบริ์การ์ เกิดการ์ขยายตัวิทางเศร์ษฐกิจั จัากการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลแต�ละอุตสาหกร์ร์มในตลาดหลักทรั์พย์

แห�งปร์ะเทศไทยทั�งหมด 28 หมวิดพบวิ�าม้ลค�าตลาดของหมวิดธนาคาร์มีม้ลค�าของตลาดเป็นอันดับ 2  จัาก

ทั�งหมด 28 หมวิดคิดเป็นม้ลค�าปร์ะมาณ 15.03 %ดังนั�นสถาบันการ์เงินจ้ังมีบทบาทอย�างมากที�ทำาให้เกิด

กิจักร์ร์มทางเศร์ษฐกิจั ปร์ะกอบกับในช�วิงร์ะยะเวิลาตั�งแต�ปีพ.ศ 2555 - 2564 เกิดกร์ะแสการ์เปลี�ยนแปลง

ของเทคโนโลยีโดยเฉิพาะในอุตสาหกร์ร์มการ์เงินได้รั์บผลกร์ะทบอย�างหนักจัากDigital Disruption ส�งผล

ให้พฤติกร์ร์มของผ้้บริ์โภคเปลี�ยนไปจัากอดีต ป้จัจุับันกลุ�มธนาคาร์เกิดการ์แข�งขันมากข้�น ทำาให้เป็นควิาม

ท้าทายของผ้้บริ์หาร์ส้งสุด หร่์อ CEO จัะต้องปรั์บตัวิและพัฒินาเทคโนโลยีให้ก้าวิหน้ากวิ�าค้�แข�งเพ่�อรั์กษา

ส�วินแบ�งทางการ์ตลาด
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จัากที�มาและควิามสำาคัญข้างต้นผ้้วิิจััยจ้ังมีควิามสนใจัที�จัะศ้กษาเร่์�องคุณลักษณะส�วินบุคคลและ

คุณลักษณะด้านแร์งจ้ังใจัของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ กลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ที�จัดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET)

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาคุณลักษณะส�วินบุคคลของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ในกลุ�มธนาคาร์ที� 

จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย (SET)

2. เพ่�อศ้กษาคุณลักษณะด้านแร์งจ้ังใจัของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ในกลุ�ม

ธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย (SET)

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย

1. นักลงทุนหร่์อผ้้ที�มีส�วินได้ส�วินเสียได้ใช้ผลการ์วิิจััยเป็นแนวิทางในการ์ตัดสินใจัลงทุนเน่�องจัาก

คุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์สามาร์ถสะท้อนม้ลค�าของกิจัการ์ได้

2. เจ้ัาของเงินทุนหร่์อคณะกร์ร์มการ์สามาร์ถใช้ผลการ์วิิจััยในการ์เล่อกคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์เข้า

มาดำาเนินงานเพ่�อสร้์างควิามมั�งคั�งให้กับผ้้ถ่อหุ้นและม้ลค�าของกิจัการ์

ทฤษฎ่และง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง 

ทฤษฎีตัวิแทน (Agency Theory) ค่อ ทฤษฎีที�อธิบายควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างผ้้ถ่อหุ้น และผ้้บริ์หาร์  

ซ้ี�งผ้้ถ่อหุ้น ต้องการ์ให้กิจัการ์เจัริ์ญเติบโตส�งผลต�อควิามมั�งคั�งผ้้ถ่อหุ้นเพิ�มส้งข้�น แต�ผ้้บริ์หาร์ที�เข้ามาดำาเนิน

งานมาจัากบุคคลภายนอก อาจัจัะบริ์หาร์งานเพ่�อให้เกิดปร์ะโยชน์ส�วินตนมากกวิ�าสร้์างควิามมั�งคั�งให้ผ้้ถ่อ

หุ้น ดังนั�นผ้้ถ่อหุ้นต้องปร์ะเมินควิามสามาร์ถของผ้้บริ์หาร์ เพร์าะค�าตอบแทนของผ้้บริ์หาร์จััดเป็นต้นทุน

อย�างหน้�งของบริ์ษัทอาจัส�งผลต�อกำาไร์ หากกำาไร์น้อยส�งผลต�อการ์จั�ายป้นผลแก�ผ้้ถ่อหุ้น ซ้ี�งหากมีการ์จั�าย

ป้นผลน้อยลงจัะส�งผลต�อการ์ตัดสินใจัของนักลงทุนเน่�องจัากได้รั์บผลตอบแทนน้อย (Jensen & Meckling, 

1976) 

คุณลักษณะของผ้้นำาร์ะดับส้ง ค่อ การ์ที�ผ้้นำามีบุคลิกภาพที�น�าเช่�อถ่อ รั์บฟ้ีงควิามคิดเห็นของผ้้อ่�น 

และมีวิิสัยทัศน์ที�กว้ิางไกล บริ์หาร์งานเพ่�อสร้์างควิามมั�งคั�งให้แก�ผ้้ถ่อหุ้นมากกวิ�าผลปร์ะโยชน์ส�วินตน นำา

ควิามร้้์ในเร่์�องการ์บริ์หาร์ธุร์กิจั ปรั์บให้เข้ากับสภาพเศร์ษฐกิจัในป้จัจุับันและในอนาคตได้เป็นอย�างดี การ์

เล่อกผ้้นำาร์ะดับส้งที�คัดเล่อกจัากภายนอกจัะมีควิามคิดใหม� ๆ มุมมองใหม� ๆ อาจัมีปร์ะสบการ์ณ์จัากองค์กร์

อ่�น แล้วินำาสิ�งที�มีปร์ะโยชน์มาปรั์บใช้กับองค์กร์ (รั์งสร์ร์ค์ ปร์ะเสริ์ฐศรี์, 2548)

ภาวิะผ้้นำา หมายถ้ง ควิามสามาร์ถที�ผ้้นำาก�อให้เกิดอิทธิพลต�อผ้้อ่�น เพ่�อให้เกิดควิามพยายามใน

การ์ทำางานร์�วิมกัน เพ่�อให้กิจักร์ร์มในองค์กร์บร์ร์ลุตามวัิตถุปร์ะสงค์และเป้าหมายที�วิางไว้ิ (ธีร์วุิฒิิ ปร์ะทุม

นพรั์ตน์, 2530)

เพศ ค่อ คำาจัำากัดทางเพศที�กำาหนดเพศจัากโคร์งสร์้างทางกายภาคที�มีลักษณะที�แตกต�างกัน ซ้ี�งบ�ง

บอกวิ�าเป็นเพศหญิง หร่์อเพศชาย เพศของผ้้บริ์หาร์มีควิามแตกต�างกันย�อมดำาเนินงานแตกต�างกัน เช�น ในร้์ป

แบบของควิามเป็นผ้้นำาที�มีปร์ะสิทธิภาพ ทักษะการ์ส่�อสาร์ ควิามสามาร์ถในการ์รั์บควิามเสี�ยงและการ์ตัดสิน

ใจั (นิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์, 2561)
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อายุ ค่อ การ์เปลี�ยนแปลงไปตามร์ะยะเวิลาของการ์มีชีวิิตอย้� ซ้ี�งอายุจัะส�งผลต�อควิามสามาร์ถใน

การ์บริ์หาร์งานอย�างมีปร์ะสิทธิภาพได้แตกต�างกัน โดยอายุจัะบ�งบอกวุิฒิิภาวิะของบุคคล ควิามสามาร์ถใน

การ์รั์บร้้์ข�าวิสาร์ หร่์อการ์ทำาควิามเข้าใจัสิ�งต�าง ๆได้มากหร่์อน้อยที�เเตกต�างกัน (กอบกาญจัน์ เหรี์ยญทอง, 

2556)

ร์ะดับการ์ศ้กษาค่อ วุิฒิิการ์ศ้กษาส้งสุดของบุคคล ร์ะดับการ์ศ้กษาทำาให้บุคคลมีศักยภาพเพิ�มข้�น  

มีควิามสามาร์ถในการ์ร์ับร้้์ข�าวิสาร์ การ์พินิจัพิจัาร์ณา เเละมีกร์ะบวินการ์เเก้ไขป้ญหาได้อย�างเป็นขั�นตอน  

ซ้ี�งส�งผลต�อการ์ดำาเนินการ์ของธุร์กิจั (กอบกาญจัน์ เหรี์ยญทอง, 2556)

สัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของผ้้บริ์หาร์ หมายถ้ง สัดส�วินการ์ให้หุ้นหร่์อสิทธิในการ์ซ่ี�อหุ้นกับผ้้บริ์หาร์ ซ้ี�งการ์

ที�บุคคลภายในหร่์อผ้้บริ์หาร์มีการ์ถ่อหุ้นในสัดส�วินที�มากข้�น เเสดงถ้งการ์มีสิทธิ�ควิามเจ้ัาของในองค์กร์ ซ้ี�ง

อาจัจัะส�งผลต�อการ์ดำาเนินงานที�เเตกต�างกัน (นริ์สา เยาวิลักษณ์, 2015)

ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�ง ค่อ ช�วิงเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�ง มีอิทธิพลต�ออำานาจัการ์ตัดสิน

ใจัและจัะส�งผลต�อผลการ์ดำาเนินงานของกิจัการ์ ผ้้บริ์หาร์ที�ดำาร์งตำาแหน�งยาวินานอาจัไม�ถ้กลงโทษสำาหรั์บ 

ผลงานที�ไม�ดี เน่�องจัากมีควิามสัมพันธ์ส�วินตัวิกับสมาชิกในคณะ (Kaur & Singh, 2019)

การ์ควิบร์วิมตำาแหน�ง ค่อ ผ้้บริ์หาร์ปฏิบัติหน้าที�ตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์และตำาแหน�งปร์ะธานกร์ร์มการ์ 

ซ้ี�งการ์ควิบร์วิมตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์หร่์อแยกตำาแหน�ง ส�งผลต�อการ์ดำาเนินงานที�แตกต�างกัน มีผลดีหร่์อผล

เสียต�อผลการ์ดำาเนินงานที�แตกต�างกัน (Peng et al., 2007)

โคร์งสร้์างเงินทุนที�เหมาะสม ค่อโคร์งสร้์างเงินทุนที�ทำาให้กิจัการ์มีต้นทุนเฉิลี�ยของเงินทุนตำ�าที�สุด  

ซ้ี�งส�งผลให้เกิดม้ลค�าของกิจัการ์ที�ส้งที�สุด และทำาให้ร์าคาหุ้นสามัญของบริ์ษัทส้งที�สุดด้วิย โดยทฤษฎี

โคร์งสร้์างเงินทุนมีทั�งสิ�น 5 ทฤษฎีหลัก ได้แก� ทฤษฎีควิามไม�เกี�ยวิข้องของโคร์งสร้์างเงินทุน ทฤษฎีโคร์งสร้์าง

เงินทุนโดยคำาน้งถ้งผลกร์ะทบทางภาษี ทฤษฎีหักล้าง ทฤษฎีข้อม้ลข�าวิสาร์และสัญญาณ และทฤษฎีลำาดับขั�น

ของแหล�งเงินทุน กิจัการ์มีโคร์งสร้์างเงินทุนที�แตกต�างกัน ส�งผลต�อผลการ์ดำาเนินงานและม้ลค�ากิจัการ์ที�แตก

ต�างกัน

แนวิคิดการ์คำานวิณ Tobin’s Q ตามแนวิทางของ (Lindenberg & Ross, 1981) มีข้อจัำากัด ค่อต้อง

ใช้เวิลาและเงินลงทุนส้งอีกทั�งมีการ์เก็บและปร์ะมาณข้อม้ลจัำานวินมากและวิิธีการ์คำานวิณซีับซ้ีอน ดังนั�น 

Chung และ Pruitt ปรั์บเปลี�ยนส้ตร์การ์คำานวิณ Tobin’s Q ให้ง�ายข้�น โดยแบ�งหลักทรั์พย์ออกเป็น 3 ชนิด 

ค่อม้ลค�าหุ้นสามัญ คำานวิณจัากร์าคาตลาดของหุ้นสามัญค้ณด้วิยจัำานวินหุ้นที�อย้�ในม่อผ้้ถ่อหุ้น ม้ลค�าตลาด

ของหุ้นบุริ์มสิทธิคำานวิณจัากม้ลค�าไถ�ถอนของหุ้นบุริ์มสิทธิและม้ลค�าตลาดของหนี�สิน และใช้ม้ลค�าตามบัญชี

ของสินทรั์พย์แทนร์าคาเปลี�ยนแทนสินทรั์พย์ Chung และ Pruitt ได้ทำาการ์ทดสอบค�า Tobin’s Q ที�คำานวิณ

ได้มีค�าใกล้เคียงกับ Tobin’s Q ตามแนวิทาง (Lindenberg & Ross, 1981) พบวิ�าทั�ง 2 มีค�าที�ใกล้เคียงกัน  

การ์คำานวิณตามแนวิทาง Chung และ Pruitt ค่อส้ตร์การ์คำานวิณง�ายและมีค�าที�ใกล้เคียงเป็นที�ยอมรั์บและ

ถ้กต้องตามหลักทฤษฎี
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สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

1. เพศ

Dhouha Bouaziz Bassem Salhi (2019) พบวิ�าเพศมีควิามสัมพันธ์เชิงลบต�อการ์จััดการ์ร์ายได้  

ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ Jelle Diks (2016) โดยพบวิ�าเพศมีควิามสัมพันธ์เชิงลบต�อม้ลค�าของกิจัการ์ 

อย�างไร์ก็ตามผลการ์ศ้กษาขัดแย้งกับการ์ศ้กษาของภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) โดยพบวิ�าเพศ

ไม�มีควิามสัมพันธ์กับผลจัากการ์ดำาเนินงาน เน่�องจัากบริ์ษัทที�นำามาศ้กษาอย้�ในSET100 ส�วินใหญ�ร้์อยละ 94  

มีผ้้บริ์หาร์เป็นเพศชาย ดังนั�นผลการ์วิิเคร์าะห์จ้ังไม�สะท้อนผลการ์ดำาเนินงาน และการ์ศ้กษาของ ขวิัญชนก  

สุขสนิท (2559) โดยพบวิ�าเพศไม�มีควิามสัมพันธ์กับการ์ตกแต�งกำาไร์ เน่�องจัากผ้้บริ์หาร์ส�วินมากเป็นเพศ

ชาย และผ้้บริ์หาร์จัะตัดสินใจับนพ่�นฐานของควิามเหมาะสมกับสถานการ์ณ์บริ์ษัท ซ้ี�งไม�ข้�นอย้�กับเพศ และ

การ์ศ้กษาของนิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ (2561) โดยพบวิ�าเพศไม�มีควิามสัมพันธ์กับร์าคาหลักทรั์พย์ การ์ศ้กษา

ของ Giuseppe Sannino (2019) โดยพบวิ�าเพศไม�มีควิามสัมพันธ์กับร้์ปแบบธุร์กิจัที�ยั�งย่น และการ์ศ้กษา

ของ Shihping Kevin Huang (2013) โดยพบวิ�าเพศมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับผลการ์ดำาเนินงานด้าน CSR  

ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของสุรั์ชวิดี ไกร์สร์ (2558) โดยพบวิ�าเพศมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับคุณลักษณะ

ผ้้นำาที�พ้งปร์ะสงค์ ดังนั�นจ้ังตั�งสมมติฐานได้วิ�า

H
1 
เพศ : ผ้้บริ์หาร์เพศชายมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ของของกลุ�มธนาคาร์ที�จัดทะเ

บียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย

2. อายุ

ภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าอายุไม�มีควิามสัมพันธ์กับผลการ์ดำาเนิน

งานของบริ์ษัท เน่�องจัากปร์ะสิทธิภาพในการ์บริ์หาร์งานไม�ได้ข้�นอย้�กับผ้้บริ์หาร์ส้งสุดเพียงบุคคลเดียวิ ซ้ี�งมีผ้้

บริ์หาร์ในอีกหลายๆฝ่่ายที�เกี�ยวิข้องในการ์ดำาเนินงาน ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของShihping Kevin Huang 

(2013) โดยพบวิ�าอายุไม�มีควิามสัมพันธ์กับปร์ะสิทธิภาพการ์ดำาเนินงาน อย�างไร์ก็ตามผลการ์ศ้กษาขัดแย้ง

กับ การ์ศ้กษาของGaurav Gupta (2018) โดยพบวิ�าอายุมีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับเงินสดสุทธิ ซ้ี�งผ้้บริ์หาร์อายุ

น้อยลงทุนในเชิงรุ์กมากกวิ�าเม่�อเทียบกับผ้้บริ์หาร์อายุมากกวิ�า การ์ศ้กษาของนิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ (2561)  

โดยพบวิ�าอายุมีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับร์าคาหลักทรั์พย์ ซ้ี�งผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุมากจัะมีอิทธิพลเชิงลบต�อร์าคา

หุ้น การ์ศ้กษาของ (Diks ,2016) โดยพบวิ�าอายุมีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับม้ลค�าของกิจัการ์ ซ้ี�งผ้้บริ์หาร์อายุ

น้อยจัะมีผลงานส้งกวิ�าผ้้บริ์หาร์อายุมาก ผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุมากจัะมีโอกาสน้อยที�จัะนำาแนวิคิดใหม�ๆมาใช้ และ

การ์ศ้กษาของขวัิญชนก สุขสนิท (2559) โดยพบวิ�าอายุมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับการ์ตกแต�งกำาไร์ ซ้ี�งผ้้บริ์หาร์

ที�อายุเพิ�มข้�นจัะกำาหนดค�าใช้จั�ายให้ลดลง สอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ (Naseem, 2019) โดยพบวิ�าอาย ุ

มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับผลการ์ดำาเนินงานของกิจัการ์ การ์ศ้กษาของ (Sannino, 2019) โดยพบวิ�าอาย ุ

มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับร้์ปแบบธุร์กิจัที�ยั�งย่น และการ์ศ้กษาของ (Nguyen, 2017) โดยพบวิ�าอายุ 

มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ ดังนั�นจ้ังตั�งสมมติฐานได้วิ�า

H
2 

อายุ : ผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุมากควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ของกลุ�มธนาคาร์ที�จัด

ทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย
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3.การ์ศ้กษา

ภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าการ์ศ้กษาไม�มีควิามสัมพันธ์กับอัตร์าผล

ตอบแทนของส�วินผ้้ถ่อหุ้น ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ Shihping Kevin Huang (2013) พบวิ�าการ์ศ้กษา

ไม�มีควิามสัมพันธ์กับปร์ะสิทธิภาพการ์ดำาเนินงานของบริ์ษัทแต�พบวิ�าผ้้บริ์หาร์ที�จับปริ์ญญาโท MBA และ 

MS มีผลการ์ดำาเนินงานด้าน CSR ดีข้�น การ์ศ้กษาของนิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ (2561) พบวิ�าการ์ศ้กษาของผ้้

บริ์หาร์ส้งสุดไม�มีอิทธิพลต�อร์าคาหุ้นและการ์ศ้กษาของ Giuseppe Sannino (2019) พบวิ�าการ์ศ้กษาไม�มี

ผลกร์ะทบอย�างมีนัยสำาคัญต�อร้์ปแบบธุร์กิจัที�ยั�งย่�นในบริ์ษัทกลุ�ม Fintech อย�างไร์ก็ตามผลการ์ศ้กษาขัดเเย้

งกับการ์ศ้กษาของ Sani Saidu (2013) โดยพบวิ�าการ์ศ้กษาของ CEO ช�วิยเพิ�มผลกำาไร์ การ์ศ้กษาของ Fin-

kelstein &amp; Hambrick (1996) พบวิ�าผ้้บริ์หาร์ที�มีการ์ศ้กษาส้งจัะมีควิามกล้าเสี�ยง  กล้าตัดสินใจั หร่์อ

กล้าลงทุนเพ่�อผลตอบแทนที�ส้งและหากผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาจัากต�างปร์ะเทศจัะสามาร์ถมีผลการ์ดำาเนิน

งานที�ส้งข้�นด้วิย ดังนั�นจ้ังตั�งสมมติฐานได้วิ�า

H
3 
การ์ศ้กษา : ผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาต�างปร์ะเทศมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกม้ลค�าของกิจัการ์ของ 

กลุ�มธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย

4. สัดส�วินการ์ถ่อหุ้น

นิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ (2561) ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าสัดส�วินการ์ถ่อหุ้นมีอิทธิพลเชิงบวิกต�อร์าคาหุ้น 

เน่�องจัากผ้้บริ์หาร์ที�มีสัดส�วินควิามเป็นเจ้ัาของส้งจัะส�งผลให้ม้ลค�าตลาดของกิจัการ์และผลตอบแทนในหุ้น

เพิ�มส้งข้�น ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ Rupinder Kaur and Balwinder Singh (2019) โดยพบวิ�าสัดส�วิน

การ์ถ่อหุ้นมีผลกร์ะทบเชิงบวิกอย�างมีนัยสำาคัญกับผลการ์ดำาเนินงานของบริ์ษัท เน่�องจัากผ้้บริ์หาร์ที�มีสัดส�วิน

ควิามเป็นเจ้ัาของส้งจัะเป็นการ์กร์ะตุ้นให้การ์บริ์หาร์จััดการ์ของกิจัการ์ดีข้�น ส�งผลให้ม้ลค�าของกิจัการ์ส้ง

ข้�นเช�นกัน และภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) พบวิ�าสัดส�วินการ์ถ่อหุ้นมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับ 

อัตร์าผลตอบแทนของส�วินผ้้ถ่อหุ้นและอัตร์าส�วิน P/E เน่�องจัากการ์ที�ผ้้บริ์หาร์ถ่อหุ้นของบริ์ษัทอย้�จัะส�งผลใ

ห้เกิดแร์งจ้ังใจัในการ์บริ์หาร์งานให้เกิดปร์ะสิทธิภาพมากข้�น อย�างไร์ก็ตามผลการ์ศ้กษาขัดเเย้งกับการ์ศ้กษา

ของ Sani Saidu (2019)  โดยพบวิ�าสัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของ CEO มีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับควิามสามาร์ถในการ์ 

ทำากำาไร์ของบริ์ษัท ดังนั�นจ้ังตั�งสมมติฐานได้วิ�า

H
4 

สัดส�วินการ์ถ่อหุ้น : สัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของผ้้บริ์หาร์มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์

ของกลุ�มธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย

5. ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�ง 

ภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) ผลการ์ศ้กษาพบวิ�าร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งมีควิาม

สัมพันธ์เชิงบวิกกับอัตร์าส�วินร์าคาตลาดต�อกำาไร์สุทธิของกิจัการ์ซ้ี�งร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งยาวินาน

ก็จัะยิ�งมีปร์ะสบการ์ณ์ ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของJelle Diks (2016) พบวิ�าร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์ง

ตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์ที�ยาวินาน มีควิามสัมพันธ์ในเชิงบวิกกับม้ลค�าบริ์ษัทที�มั�นคง Pascal Nguyen (2017) 

พบวิ�าร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าบริ์ษัท และ Shihping Kevin Huang 

(2013) พบวิ�าร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับปร์ะสิทธิภาพการ์ดำาเนินงานของ
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บริ์ษัท อย�างไร์ก็ตามผลการ์ศ้กษาข้างต้นขัดแย้งกับการ์ศ้กษา Rupinder Kaur and Balwinder Singh 

(2019) พบวิ�าร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งมีผลกร์ะทบเชิงลบอย�างมีนัยสำาคัญ นอกจัากนี�ผลการ์ศ้กษา

ของGaurav Gupta, Jitendra Mahakud and Byomakesh Debata (2018) พบวิ�าร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์ง

ตำาแหน�งไม�มีควิามสัมพันธ์กับผลกร์ะทบต�อกร์ะแสเงินสดจัากการ์ลงทุน ดังนั�นจ้ังตั�งสมมติฐานได้วิ�า

H
5 
ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�ง : ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์มีควิามสัมพันธ์เชิง

บวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ของกลุ�มธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย

6. การ์ควิบร์วิมตำาแหน�ง

Dhouha Bouaziz  Bassem Salhi (2019) ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์ 

มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับร์ายได้ ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของ Pascal Nguyen (2017) โดยพบวิ�าการ์ 

ควิบร์วิมตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับผลดำาเนินงานของบริ์ษัท และ วิร์พงศ์ แก้วิคำา (2557) 

โดยพบวิ�าการ์ร์วิมหร่์อแยกตำาแหน�งร์ะหวิ�างปร์ะธานกร์ร์มการ์กับกร์ร์มการ์ผ้้จััดการ์มีอิทธิพลเชิงบวิกอย�าง 

มีนัยสำาคัญต�อม้ลค�าของกิจัการ์  อย�างไร์ก็ตามผลการ์ศ้กษาขัดแย้งกับ นิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ (2561) โดยพบ

วิ�าการ์ควิบร์วิมตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์มีควิามสัมพันธ์ทางลบต�อร์าคาหลักทรั์พย์ ดังนั�นจ้ังตั�งสมมติฐานได้วิ�า

H
6 
การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์ : การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธาน

กร์ร์มการ์มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ของกลุ�มธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย

ระเบ่ัยบัวิิธ่ิก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาค้นคว้ิางานวิิจััยฉิบับนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาคุณลักษณะส�วินบุคคลและคุณลักษณะ

ด้านแร์งจ้ังใจัของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ กลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ที�จัดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทยโดยกลุ�มปร์ะชากร์เป้าหมาย ค่อ กลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ที�จัดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) จัำานวิน 11 บริ์ษัท โดยทำา

การ์ศ้กษาเป็นร์ายไตร์มาส ในช�วิงตั�งแต�ไตร์มาสที� 1 ปี พ.ศ. 2555 ถ้งไตร์มาสที� 2 ปี พ.ศ. 2564 ร์วิมจัำานวิน 

38 ไตร์มาส

ตัวิแปร์อิสร์ะปร์ะกอบด้วิยคุณลักษณะส�วินบุคคลของผ้้บริ์หาร์ส้งสุด ได้แก� เพศ อายุ และการ์ศ้กษา 

คุณลักษณะด้านแร์งจ้ังใจัของผ้้บริ์หาร์ส้งสุด ได้แก� สัดส�วินการ์ถ่อหุ้น ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�ง และ 

การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์ ตัวิแปร์ตาม ค่อม้ลค�าของกิจัการ์ โดยเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

จัากฐานข้อม้ลของร์ายงานปร์ะจัำาปีของบริ์ษัท เว็ิบไซีต์บริ์ษัท และเว็ิบไซีต์ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย  

(www.set.or.th) โดยในการ์วิิเคร์าะห์ได้กำาหนดตัวิแปร์ควิบคุม ได้แก� โคร์งสร้์างเงินทุนของบริ์ษัท

งานวิิจััยฉิบับนี�ใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิ (Secondary Data) หลังจัากร์วิบร์วิมข้อม้ลสำาหรั์บการ์ศ้กษา จัะ

นำาตัวิแปร์อิสร์ะ ตัวิแปร์ตาม และตัวิแปร์ควิบคุม มาวิิเคร์าะห์สมการ์ถดถอย (Regression Analysis) 

เพ่�อทดสอบสมมติฐานวิ�าคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์หร่์อไม� พร้์อมสรุ์ปผลกร์ะทบ

ของตัวิแปร์อิสร์ะที�มีผลต�อตัวิแปร์ตาม และอภิปร์ายผลควิามสอดคล้องของผลการ์วิิจััยกับทฤษฎีต�าง ๆ ที�

เกี�ยวิข้องต�อไป
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ต�ร�งท่� 1 ตาร์างสรุ์ปควิามสัมพันธ์ที�คาดหวัิงของตัวิแปร์
ตัวิแปร ตัวิย่อ ก�รวัิดค่ำ� คำวิ�มสัมพัินำธ์ิท่�คำ�ดหวัิง

ตัวิแปรอิสระ

คุำณลักษณะส่วินำบุัคำคำลของผู้้�บัริห�ร

เพศ GEN GEN = 1 เพศชาย

GEN = 0 เพศหญิง

ผ้้บริ์หาร์เพศชายมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของ

กิจัการ์

อายุ AGE วัิดจัากอา ยุของ ผ้้บ ริ์หาร์ ส้ง สุดในปี

ที�ทำาการ์เก็บข้อม้ล

ผ้้บริ์หาร์อายุมากมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของ

กิจัการ์

การ์ศ้กษา EDU EDU = 1 จับการ์ศ้กษาในปร์ะเทศ

EDU = 0 จับการ์ศ้กษานอกปร์ะเทศ

ผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาต�างปร์ะเทศมีควิามสัมพันธ์เชิง

ลบกับม้ลค�าของกิจัการ์

คุำณลักษณะด��นำแรงจ้ังใจัของผู้้�บัริห�ร

สัดส�วินการ์ถ่อหุ้น OWN สัดส�วินการ์ถ่อคร์องหุ้นบริ์ษัทของผ้้

บริ์หาร์ส้งสุด

สัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดมีควิามสัมพันธ์เชิง

บวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์

ร์ ะ ย ะ เวิ ล า ใ น ก า ร์ ดำา ร์ ง

ตำาแหน�ง 

TEN ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์ ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์มีควิาม

สัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์

การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้

บริ์หาร์ส้งสุดกับปร์ะธาน

กร์ร์มการ์

DUA DUA = 1 ควิบร์วิมตำาแหน�ง

DUA = 0 ไม�ควิบร์วิมตำาแหน�ง

การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์ส้งสุดกับปร์ะธาน

กร์ร์มการ์มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์

ตัวิแปรต�ม

ม้ลค�าของกิจัการ์ Q คำานวิณจัากค�า Tobin’s Q วัิดโดยนำาม้ลค�าตลาดของผ้้ถ่อหุ้นบวิกม้ลค�าตามบัญชีของหนี�สินร์ะยะ

สั�นและร์ะยะยาวิหาร์ด้วิยสินทรั์พย์ร์วิม โดยค�า Q คำานวิณได้ดังนี� 

 
โดยที� MP : ร์าคาตลาดของหุ้นสามัญ (Market Price)

OSV : จัำานวินหุ้นที�อย้�ในม่อผ้้ถ่อหุ้น

MVpfs : ม้ลค�าตลาดของหุ้นบุริ์มสิทธิ

MVI : ม้ลค�าตลาดของหนี�สิน (Market Value of Liabilities)

Bva : ม้ลค�าตามบัญชีของสินทรั์พย์ (Book Value of Asset)

ตัวิแปรคำวิบัคุำม

โคร์งสร้์างเงินทุน CS D/E Ratio

สถิติที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยเม่�อเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลเสร็์จัสิ�นแล้วิจัะนำามาปร์ะมวิลผลและ

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลโดยใช้วิิธีการ์ทางสถิติดังต�อไปนี�

1. สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) เพ่�อให้เห็นถ้งภาพร์วิมทั�วิไปของข้อม้ลที�ใช้สรุ์ป

ลักษณะและข้อม้ลเบ่�องต้นของตัวิแปร์ ซ้ี�งเป็นค�าสถิติพ่�นฐาน ได้แก� ค�าเฉิลี�ยของข้อม้ล (Mean) ค�ามัธยฐาน

ของข้อม้ล (Median) ค�าส้งสุดของข้อม้ล (Maximum) ค�าตำ�าสุดของข้อม้ล (Minimum) และส�วินเบี�ยงเบน

มาตร์ฐานของข้อม้ล (Standard Delivation) เพ่�อให้เห็นลักษณะและการ์แจักแจังของสถิติในเบ่�องต้น ควิาม

สมมาตร์ของการ์กร์ะจัายข้อม้ล และควิามถี�ของข้อม้ล

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Stastistic) ที�ใช้ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ได้แก� การ์วิิเคร์าะห์การ์

ถดถอยเชิงพหุค้ณ (Multiple Linear Regression) เพ่�อวิิเคร์าะห์หาควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างคุณลักษณะของผ้้

บริ์หาร์ส้งสุดของบริ์ษัทในกลุ�มธุร์กิจัการ์เงินที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย
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ผู้ลก�รศึกษ�และอภิปร�ยผู้ล

จัากข้อม้ลคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดพบวิ�าในจัำานวิน 418 ตัวิอย�าง พบวิ�าส�วินใหญ�ผ้้บริ์หาร์

ส้งสุดในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย หมวิดธุร์กิจัธนาคาร์ เป็นเพศชาย 90.90% และเป็นเพศหญิง 

9.10% อายุของผ้้บริ์หาร์ (AGE) พบวิ�ามีค�าเฉิลี�ย  64.39 ค�ามัธยฐาน 65.00 มีค�าส้งสุด 88 มีค�าตำ�าสุด 47 

และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานที� 10.002 การ์ศ้กษาของผ้้บริ์หาร์ (EDU) พบวิ�าส�วินใหญ�ผ้้บริ์หาร์ส้งสุดใน

ตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย หมวิดธุร์กิจัธนาคาร์ จับการ์ศ้กษาจัากต�างปร์ะเทศ 83.73% และจับการ์

ศ้กษาภายในปร์ะเทศ  16.27% สัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของผ้้บริ์หาร์ (OWN) พบวิ�ามีค�าเฉิลี�ย 0.2724 ค�ามัธยฐาน 

0 มีค�าส้งสุด 1.62 มีค�าตำ�าสุด 0 และส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานที� 0.51284 ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาเเหน�ง

ของผ้้บริ์หาร์ (TEN) พบวิ�ามีค�าเฉิลี�ย 6.9989 ค�ามัธยฐาน5.7500 มีค�าส้งสุด 20 ค�าตำ�าสุด 0.16 และส�วิน

เบี�ยงเบนมาตร์ฐานที� 5.18499 การ์ควิบร์วิมตำาเเหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์ (DUA) พบวิ�าส�วินใหญ�ผ้้

บริ์หาร์ส้งสุดในตลาดหลักทรั์พย์แห�งปร์ะเทศไทย หมวิดธุร์กิจัธนาคาร์ ควิบร์วิมตำาเเหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธาน

กร์ร์มการ์คิดเป็น 42.58 % และไม�ควิบร์วิมตำาเเหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์คิดเป็น 57.42 %

ต�ร�งท่� 2 ตาร์างการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยเชิงพหุ

ตัวิแปร
Model

B t P-Value

(Constant) 6.192 0.000

GEN .135 3.460 0.001**

AGE -.346 -5.028 0.000**

EDU -.218 -4.026 0.000**

OWN .172 2.930 0.004**

TEN -0.60 -.994 0.321

DUA -.633 -9.107 0.000**

CS -.144 -2.982 0.003**

R = 0.636a , R Square = 0.405 , Adjust R Square = 0.394 , F = 39.811 , P – Value = 0.000**

a. Dependent Variable : Q  

***นัยสำาคัญที� 0.01, **นัยสำาคัญที� 0.05, *นัยสำาคัญที� 0.1

ตาร์างที� 2 การ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยเชิงพหุเพ่�อต้องการ์ทร์าบคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดมีควิาม

สัมพันธ์ต�อม้ลค�ากิจัการ์พบวิ�าคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดมีควิามสัมพันธ์ต�อม้ลค�ากิจัการ์อย�างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ ที�ร์ะดับ 0.05 ผลการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยเชิงพหุพบวิ�าค�าสัมปร์ะสิทธิ�การ์ตัดสินใจัพหุค้ณที�ปรั์บ

แล้วิ (Adjust R square) มีค�าเท�ากับ 0.394 หมายควิามวิ�าตัวิแปร์ต�าง ๆ สามาร์ถอธิบายการ์เปลี�ยนแปลง

ม้ลค�ากิจัการ์ได้ร้์อยละ 76.7 ส�วินที�เหล่อเกิดจัากอิทธิพลของตัวิแปร์อ่�น ๆ ที�ไม�ได้นำามาพิจัาร์ณา ผลการ์วิิจััย

ยอมรั์บสมมติฐาน H
1
 และ H

4
 หมายควิามวิ�า H

1
 ผ้้บริ์หาร์เพศชายมีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ 

เน่�องจัากบริ์ษัทที�นำามาศ้กษา พบวิ�าส�วินใหญ�ผ้้บริ์หาร์ส้งสุดเป็นเพศชาย 90.90% และเป็นเพศหญิงเพียง 

9.10% ซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษา Shihping Kevin Huang (2013) และ สุรั์ชวิดี ไกร์สร์ (2558) แนวิคิด  

ผ้้บริ์หาร์หญิงมีลักษณะการ์ตัดสินใจัดำาเนินกลยุทธ์ทางธุร์กิจัที�มีควิามร์ะมัดร์ะวัิงมากกวิ�าเพศชายในการ์

ดำาเนินกิจักร์ร์มและการ์บริ์หาร์จััดการ์ เน่�องจัากผ้้บริ์หาร์หญิงไม�ชอบควิามเสี�ยงส้ง และมีการ์เล่อกใช้กลยุทธ์
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เชิงรุ์กน้อยกวิ�าผ้้บริ์หาร์เพศชาย ควิามแตกต�างนี�จ้ังอาจันำาไปส้�การ์เล่อกใช้กลยุทธ์ที�มีต�อผลการ์ดำาเนินงาน

ที�แตกต�างกัน ผ้้บริ์หาร์หญิงอาจัจัะเล่อกลงทุนน้อย เพ่�อลดภาร์ะผ้กพันและลดควิามเสี�ยงในการ์ก�อหนี�เพิ�ม

เม่�อเทียบกับผ้้บริ์หาร์ชาย ในทางด้านจิัตวิิทยาแสดงให้เห็นวิ�า ผ้้นำาชายและผ้้นำาหญิงมีควิามแตกต�างกัน ซ้ี�ง

โดยส�วินใหญ�ผ้้นำาชายจัะมีภาวิะควิามเป็นผ้้นำาที�ส้งกวิ�าผ้้นำาหญิงทำาให้ควิามเช่�อมั�นของบุคคลภายนอกที�มีต�อ

ผ้้นำาชายจัะมีมากกวิ�าผ้้นำาหญิง ในด้านการ์บริ์หาร์งานให้ปร์ะสบควิามสำาเร็์จั และ H
4
 สัดส�วินการ์ถ่อหุ้นของ

ผ้้บริ์หาร์ มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ โดยพบวิ�า ผ้้บริ์หาร์มีการ์ถ่อหุ้นของบริ์ษัทจัะส�งผลให้

เกิดแร์งจ้ังใจัในการ์บริ์หาร์งานให้เกิดปร์ะสิทธิภาพมากข้�น ผ้้บริ์หาร์จัะมุ�งมั�น ทุ�มเทในการ์บริ์หาร์งานมาก

ข้�น และมุ�งมั�นที�จัะสร้์างผลกำาไร์ให้กับบริ์ษัทเพิ�มมากข้�นซ้ี�งสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของนิตติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ 

(2561) Rupinder Kaur and Balwinder Singh (2019) และภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) ผลการ์วิิ

จััยปฎิเสธสมมติฐาน H
2
 H

3
 H

5
 และ H

6
 หมายควิามวิ�า H

2
 ผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุมากมีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับม้ลค�า

ของกิจัการ์เน่�องจัากผ้้บริ์หาร์ที�เป็นคนสมัยใหม�และอายุน้อยจัะมีแนวิคิดในการ์บริ์หาร์งานที�ทันสมัย มีควิาม

กล้าเสี�ยง กล้าทำา กล้าคิด กล้าตัดสินใจัมากข้�น และมักจัะเล่อกลงทุนในทางเล่อกที�จัะได้ผลตอบแทนส้ง ส�ง

ผลให้ม้ลค�าของกิจัการ์เพิ�มส้งข้�น ผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุมาก มีแนวิโน้มที�จัะตัดสินใจัได้ช้ากวิ�าผ้้บริ์หาร์ที�มีอายุน้อย 

และมีควิามกล้าคิดกล้าทำาน้อยกวิ�าคนรุ์�นใหม� ส�งผลให้การ์บร์ิหาร์งานให้กิจัการ์ไม�มีม้ลค�าส้งข้�นซ้ี�งสอดคล้อง 

กับการ์ศ้กษาของนิติกร์ สุวิร์ร์ณศิลป์ (2561) (Gupta, 2018) และ (Diks, 2016) H
3
 ผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษา

จัากต�างปร์ะเทศ มีควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ ผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาจัากนอกปร์ะเทศ มี

ควิามมั�นใจั กล้าได้กล้าเสีย กล้าที�จัะลงทุนในสินทรั์พย์ที�มีควิามเสี�ยงส้งที�มีผลตอบแทนส้ง ส�งผลให้ม้ลค�า

ของกิจัการ์เพิ�มส้งข้�น จ้ังขัดแย้งกับสมมติฐานที�ตั�งไว้ิ ซ้ี�งสอดคล้องการ์ศ้กษาของ Sani Saidu (2019) โดย

พบวิ�าการ์ศ้กษาของ CEO ช�วิยเพิ�มผลกำาไร์ การ์ศ้กษาของ Finkelstein &amp; Hambrick (1996) พบ

วิ�าผ้้บริ์หาร์ที�มีการ์ศ้กษาส้งจัะมีควิามกล้าเสี�ยง กล้าตัดสินใจั หร่์อกล้าลงทุนเพ่�อผลตอบแทนที�ส้งและหากผ้้

บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาจัากต�างปร์ะเทศจัะสามาร์ถมีผลการ์ดำาเนินงานที�ส้งข้�นด้วิย และการ์ศ้กษาเพิ�มเติม

ของภิญญดาพิชญ์ ชัยจัรั์สเจัริ์ญลาภ (2558) พบวิ�าการ์ทดสอบการ์ศ้กษาโดยใช้เกณฑ์ิวัิดอีกร้์ปแบบหน้�งค่อ

การ์ศ้กษาในปร์ะเทศและต�างปร์ะเทศ พบวิ�าผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาจัากต�างปร์ะเทศส�งผลให้ P/E ratio ลด

ลงเน่�องจัากผ้้บริ์หาร์ที�จับการ์ศ้กษาจัากต�างปร์ะเทศผ้้บริ์หาร์มีควิามมั�นใจั กล้าในการ์ลงทุนที�อาจัจัะมีควิาม

เสี�ยงส้ง คาดหวัิงผลตอบเเทนที�ส้งเช�นกัน ส�งผลให้ผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�มีปร์ะสบการ์ณ์ต�างปร์ะเทศ อาจัจัะมีการ์

ใช้จั�ายลงทุนและมีแนวิโน้มการ์ก�อหนี�ส้งข้�นทำาให้กิจัการ์มีภาร์ะผ้กพันทางการ์เงินส้งทำาให้ม้ลค�าของกิจัการ์

ลดลง H
5
 ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งของผ้้บริ์หาร์ ไม�มีควิามสัมพันธ์กับม้ลค�าของกิจัการ์ เน่�องจัากร์ะยะ

เวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งมากหร่์อร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งน้อยก็ไม�มีผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์เพร์าะ

ป้จัจััยส�วินใหญ�เกิดจัากตัวิผ้้บริ์หาร์เอง ต�อให้อายุในการ์ดำาร์งตำาแหน�งมากหร่์อน้อย หากตัวิผ้้บริ์หาร์ไม�

พัฒินาตนเองหร่์อทำางานไม�มีปร์ะสิทธิภาพก็ย�อมส�งผลต�อม้ลค�ากิจัการ์ โดยไม�จัำาเป็นต้องด้จัากร์ะยะเวิลาใน

การ์ดำาร์งตำาแหน�ง  สอดคล้องกับการ์ศ้กษาของผลการ์ศ้กษาของ Gaurav Gupta, Jitendra Mahakud and 

Byomakesh Debata (2018) และ H
6 
การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์ มีควิามสัมพันธ์

เชิงลบกับม้ลค�าของกิจัการ์ การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธานกร์ร์มการ์จัะทำาให้บุคคลเดียวิต้องรั์บ

ผิดชอบภาร์ะงานเเละควิามรั์บผิดชอบถ้ง 2 ตำาเเหน�ง ซ้ี�งจัะทำาให้เกิดการ์บริ์หาร์งานที�ไม�เต็มปร์ะสิทธิภาพ 

ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ลดน้อยลง 
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สรุปผู้ลก�รศึกษ�

งานวิิจััยนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์หลักเพ่�อทดสอบคุณลักษณะส�วินบุคคลและคุณลักษณะด้านแร์งจ้ังใจั

ของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�ส�งผลต�อม้ลค�าของกิจัการ์ กลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย(SET) โดยคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดถ้กวัิดโดยตัวิแปร์ต�าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง 6 ปร์ะการ์ ค่อ 

เพศ อายุ การ์ศ้กษา สัดส�วินการ์ถ่อหุ้น ร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�ง และการ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์

กับปร์ะธานกร์ร์มการ์ ตัวิแปร์ตาม ค่อ ม้ลค�าของกิจัการ์ โดยศ้กษา 11 ธนาคาร์ ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2555-2564 

ร์ายไตร์มาส ผลการ์ศ้กษาจัากการ์วิิเคร์าะห์การ์ถดถอยเชิงพหุค้ณ พบวิ�า คุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดที�มี

ควิามสัมพันธ์เชิงบวิกกับม้ลค�าของกิจัการ์ ได้แก� เพศ และสัดส�วินการ์ถ่อหุ้น คุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุด

ที�มีควิามสัมพันธ์เชิงลบกับม้ลค�าของกิจัการ์ ได้แก� อายุ การ์ศ้กษา การ์ควิบร์วิมตำาแหน�งผ้้บริ์หาร์กับปร์ะธาน

กร์ร์มการ์ ส�วินร์ะยะเวิลาในการ์ดำาร์งตำาแหน�งไม�มีควิามสัมพันธ์กับม้ลค�าของกิจัการ์ ผลการ์ศ้กษาสอดคล้อง

กับงานวิิจััยส�วินใหญ�ในอดีตที�พบควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ส้งสุดกับม้ลค�าของกิจัการ์

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รศึกษ� ข�อจัำ�กัดและข�อเสนำอแนำะในำก�รนำำ�ไปใชุ�

งานวิิจััยนี�มีปร์ะโยชน์ต�อกิจัการ์ต�าง ๆ โดยเฉิพาะกลุ�มธุร์กิจัธนาคาร์ที�อย้�ในตลาดหลักทรั์พย์แห�ง

ปร์ะเทศไทย เน่�องจัากงานวิิจััยนี�ให้ข้อม้ลที�เป็นปร์ะโยชน์เกี�ยวิกับควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างคุณลักษณะของ

ผ้้บริ์หาร์ส้งสุดในด้านคุณลักษณะส�วินบุคคลและด้านแร์งจ้ัง ซ้ี�งในการ์เล่อกผ้้บริ์หาร์ให้ตร์งตามที�ธนาคาร์

ต้องการ์ กร์ณีที�ต้องคัดเล่อกผ้้บริ์หาร์ส้งสุดเพ่�อมาดำาร์งตำาแหน�ง ผ้้ศ้กษาเห็นวิ�าการ์เล่อกผ้้บริ์หาร์ส้งสุด

นั�น จัะต้องวิิเคร์าะห์ข้อม้ลด้านต�าง ๆ เพ่�อให้ได้ข้อม้ลตร์งตามควิามต้องการ์ของบริ์ษัท เพ่�อสร้์างควิามมั�งคั�ง

ให้กับผ้้ถ่อหุ้นและเพิ�มม้ลค�าของกิจัการ์ การ์ศ้กษาครั์�งนี�เป็นปร์ะโยชน์สำาหรั์บบริ์ษัท นักลงทุนและผ้้มีส�วิน

ได้ส�วินเสีย ในการ์ใช้ผลการ์วิิจััยเป็นแนวิทางในการ์ตัดสินใจัลงทุนในหลักทรั์พย์ ทำาให้มีข้อม้ลในการ์ตัดสิน

ใจัมากข้�น เน่�องจัากคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์สามาร์ถสะท้อนม้ลค�าของกิจัการ์ได้ และการ์มีผ้้บริ์หาร์ที�เก�ง มี

คุณสมบัติ ควิามสามาร์ถ ตร์งตามควิามต้องการ์ของบริ์ษัทจัะช�วิยให้บริ์ษัทนั�นมีแนวิโน้มที�ผลปร์ะกอบการ์

จัะดีในอนาคต อย�างไร์ก็ตามงานวิิจััยนี�มีข้อจัำากัดบางปร์ะการ์ เช�น การ์วัิดคุณลักษณะของผ้้บริ์หาร์ทั�งสอง

คุณลักษณะอาจัไม�สามาร์ถพิส้จัน์ได้ถ้กต้อง วิ�าการ์ดำาร์งตำาแหน�งในบริ์ษัทเป็นการ์กร์ะทำาเพียงในนามโดย

อาจัจัะไม�ได้ปฏิบัติงานจัริ์งก็ได้
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บัทคัำดย่อ 

การ์ลงทุนเป็นอีกช�องทางหน้�งที�สามาร์ถเพิ�มม้ลค�าของเงินตามร์ะยะเวิลา และมีหลากหลายช�อง

ทาง กองทุนร์วิมที�ลงทุนในต�างปร์ะเทศ ( Foreign Investment Fund: FIF) เป็นทางเล่อกการ์ลงทุนร้์ป

แบบใหม�ที�ต้องการ์กร์ะจัายการ์ลงทุนไปส้�ปร์ะเทศอ่�น ๆ การ์หาทิศทางในการ์ลงทุนเพ่�อลดโอกาสในการ์

ขาดทุนจัำาเป็นต้องศ้กษากลยุทธ์การ์ลงทุนที�เหมาะสม งานวิิจััยครั์�งนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์ 1) เพ่�อศ้กษาอัตร์าผล

ตอบแทนของกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ EDCA และ LS 2) เพ่�อเปรี์ยบเทียบ

ปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ ด้วิยกลยุทธ์ EDCA และ LS วิ�ามีควิามแตกต�าง

ในการ์สร้์างผลตอบแทนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศอย�างไร์ โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิจัากเว็ิบไซีต์ thaimutu-

alfund และ wealthmagik ร์ะยะเวิลา 10 ปีย้อนหลัง ตั�งแต� 1 มกร์าคม 2554 ถ้ง 31 ธันวิาคม 2563 

แบ�งร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนเป็น 1 3 และ 5 ปี  สำาหรั์บการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล มีการ์กำาหนดเงินลงทุนของแต�ละ

กลยุทธ์เพ่�อหาอัตร์าผลตอบแทน  และวิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทดสอบด้วิย

วิิธีทางสถิติ Paired-Sample T-test เพ่�อทดสอบค�าเฉิลี�ยอัตร์าผลตอบแทน และนำาค�า Sharpe Ratio มา

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทดสอบด้วิยวิิธีทางสถิติ Mann-Whitney U Test 

เพ่�อทดสอบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุน

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�าร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน เม่�อลงทุนร์ะยะสั�น และร์ะยะกลางสำาหรั์บการ์ลงทุน

กองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ กลยุทธ์ EDCA มีปร์ะสิทธิภาพมากกวิ�ากลยุทธ์ LS แต�เม่�อลงทุนร์ะยะยาวิสำาหรั์บ

การ์ลงทุนกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ กลยุทธ์ LS จัะมีปร์ะสิทธิภาพมากกวิ�ากลยุทธ์ EDCA

คำำ�สำ�คัำญ: กองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ, กลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average, กลยุทธ์ Lump Sum 
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ABSTRACT 

Investment is another way to increase the value of money through various channels.  

A Foreign Investment Fund (FIF) is a new investment option that seeks to diversify investments 

in different countries. Finding investment directions to reduce the chance of loss requires 

studying investment strategies. The objectives of this research are first to investigate the rate of  

return on foreign stock funds invested using the EDCA and LS strategies, second to  

compare the efficacy of EDCA and LS strategies for investing in foreign stock funds. How are they  

different in generating returns in foreign stock funds by using secondary information from 

the websites thaimutualfund and wealthmagik for the past 10 years from January 1, 2011 to 

December 31, 2020? Divide the investment period into 1, 3, and 5 years. For data analysis,  

investments for each strategy are determined to examine the rate of return. Observational 

and inferential statistics were analyzed by statistical testing. The Paired-Sample T-test was 

used to test the average rate of return and the Sharpe Ratio to analyze inferential statistics by  

statistical test The Mann-Whitney U Test measures the efficiency of investment.

According to the study results, the EDCA strategy has higher returns and efficiency 

than the LS strategy when investing in foreign equity funds over the short and medium-term. 

On the other hand, the LS strategy is more effective than investing in foreign equity funds 

over the long term.

Keywords: Foreign Investment Fund, Enhanced Dollar Cost Average, Lump Sum Strategies

บัทนำำ� 

การ์วิางแผนค�าใช้จั�ายและอดออมเป็นพ่�นฐานของการ์ลงทุนที�นำาไปส้�อิสร์ภาพทางการ์เงินของแต�ละ

บุคคลได้ โดยการ์ลงทุนเป็นอีกช�องทางหน้�งที�สามาร์ถเพิ�มม้ลค�าของเงินตามร์ะยะเวิลา และมีหลากหลาย

ช�องทางในการ์ลงทุน สำาหรั์บนักลงทุนหน้าใหม� หร่์อผ้้เริ์�มต้นลงทุนไม�มีควิามร้้์ ควิามเชี�ยวิชาญ หร่์อเวิลามา

ติดตามข�าวิสาร์ ควิามผันผวินของตลาดหุ้นได้ กองทุนร์วิม (Mutual Fund) ถ่อเป็นทางเล่อกหน้�งที�นักลงทุน

นำาเงินออมมาลงทุน เพ่�อเพิ�มพ้นควิามมั�งคั�งให้กับตัวิเอง เป็นเคร่์�องม่อลงทุนเคร่์�องม่อหน้�งที�มีปร์ะสิทธิภาพ 

(บริ์ษัทหลักทรั์พย์จััดการ์กองทุนแห�งปร์ะเทศไทย, 2558)   

กองทุนร์วิมที�ลงทุนในต�างปร์ะเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) เป็นทางเล่อกการ์ลงทุน

ร้์ปแบบใหม�ที�ต้องการ์กร์ะจัายการ์ลงทุนไปยังปร์ะเทศอ่�น ๆ ได้รั์บผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนเหม่อนกับผล

ตอบแทนที�ได้จัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมโดยทั�วิไป การ์หาทิศทางและเป้าหมายในการ์ลงทุน เพ่�อที�จัะ

สามาร์ถใช้ช�องทางในการ์ลงทุนที�ถ้กกลุ�มเป้าหมาย และลดค�าใช้จั�ายจัากการ์ลองผิดลองถ้กในการ์ลงทุนได้ 

เพ่�อให้ได้มาซ้ี�งผลตอบแทนที�ต้องการ์ภายใต้ควิามเสี�ยงที�นักลงทุนแต�ละร์ายยอมรั์บได้ (สมาคมบริ์ษัทจััดการ์

ลงทุน, 2565) 



547

จัากการ์ศ้กษางานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องด้วิยกลยุทธ์การ์ลงทุนร้์ปแบบต�าง ๆ พบวิ�าแต�ละงานวิิจััยมีข้อ

สรุ์ปที�แตกต�างกันข้�นอย้�กับการ์ออกแบบการ์ศ้กษา ช�วิงเวิลาในการ์ศ้กษา มาตร์วิัดผลตอบแทนและควิาม

เสี�ยงที�แตกต�างกัน ส�งผลให้ผลลัพธ์ที�ได้จัากการ์ศ้กษาออกมาต�างกัน ซ้ี�งกลยุทธ์การ์ลงทุนเป็นที�นิยมกันอย�าง

แพร์�หลายมีหลากหลายกลยุทธ์ด้วิยกัน แต�มีกลยุทธ์ที�น�าสนใจั เหมาะสำาหรั์บนักลงทุนที�ต้องการ์ลงทุนร์ะยะ

ยาวิ และยังไม�มีงานวิิจััยที�ศ้กษาเกี�ยวิกับการ์เปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพในการ์ลงทุนด้วิย 2 กลยุทธ์นี� โดยที�

กลยุทธ์ที�เหมาะสำาหรั์บนักลงทุนที�มีเงินทุนที�ไม�มากนัก และมีวิินัยในการ์ลงทุน ค่อ กลยุทธ์ Enhanced 

Dollar Cost Average (EDCA) อีกกลยุทธ์หน้�งที�เหมาะสำาหรั์บนักลงทุนที�ต้องการ์ลงทุนเพียงครั์�งเดียวิ ค่อ 

กลยุทธ์ Lump Sum (LS) (จุัฑิาทิพย์ เสมาทอง, 2558) เม่�อพิจัาร์ณากลยุทธ์ในการ์ลงทุนทั�งวิิธี EDCA และ 

LS ตามที�กล�าวิข้างต้นแล้วิ กลยุทธ์ใดจัะเป็นกลยุทธ์ที�มีปร์ะสิทธิภาพและเหมาะสมแก�การ์ลงทุนในกองทุน

ร์วิมตร์าสาร์ทุนต�างปร์ะเทศนั�น จ้ังกลายเป็นสิ�งที�ทำาให้ผ้้วิิจััยเกิดควิามสนใจัที�จัะศ้กษาเพ่�อหาคำาตอบในการ์

ลงทุนภายใต้สภาวิะตลาดหุ้นที�มีควิามผันผวิน และถ้กกร์ะทบจัากเศร์ษฐกิจัภายในและต�างปร์ะเทศตลอด

เวิลา  

ดังนั�น ผ้้วิิจััยจ้ังมีควิามสนใจัที�จัะศ้กษาเกี�ยวิกับอัตร์าผลตอบแทน และการ์เปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพ

การ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ ด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average (EDCA) และ Lump 

Sum (LS) เพ่�อเป็นแนวิทางในการ์ตัดสินใจัในการ์เล่อกกลยุทธ์ลงทุนกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศที�ให้ผล 

ตอบแทนตามที�คาดหวัิงและร์ะดับควิามเสี�ยงตร์งกับที�นักลงทุนยอมรั์บได้

วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย/ สมมติฐ�นำก�รวิิจััย

1. เพ่�อ ศ้กษาอัตร์าผลตอบแทนของกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ En-

hanced Dollar Cost Average (EDCA) และ Lump Sum (LS) 

2. เพ่�อเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ  ด้วิยกลยุทธ์  En-

hanced Dollar Cost Average (EDCA) และ Lump Sum (LS) 

ประโยชุน์ำท่�ได�รับัจั�กก�รวิิจััย 

1. สามาร์ถทร์าบถ้งปร์ะสิทธิภาพของการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศได้

2. สามาร์ถเป็นแนวิทางการ์เล่อกกลยุทธ์ที�เหมาะสมสำาหร์ับการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�าง

ปร์ะเทศได้
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ทฤษฎีที�เกี�ยวิข้องกับงานวิิจััย

แนวิคิดการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมต�างปร์ะเทศ กองทุนร์วิมต�างปร์ะเทศ เป็นกองทุนที�ร์ะดมทุนจัาก 

นักลงทุนร์ายย�อยภายในปร์ะเทศที�ต้องการ์กร์ะจัายควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนภายในปร์ะเทศไปยังปร์ะเทศ 

ต�าง ๆ ที�สามาร์ถให้ผลตอบแทนที�ส้งกวิ�าและภายใต้ควิามเสี�ยงที�นักลงทุนแต�ละร์ายยอมรั์บได้ จัากการ์เสนอ

ขายหน�วิยลงทุนโดยบริ์ษัทหลักทรั์พย์จััดการ์กองทุนภายในปร์ะเทศที�ได้จัดทะเบียนกับ ก.ล.ต. และธนาคาร์

แห�งปร์ะเทศไทย ที�มีการ์ซ่ี�อกองทุนร์วิมจัากบริ์ษัทหลักทรั์พย์จััดการ์กองทุนในต�างปร์ะเทศที�เล่อกลงทุนใน

กองทุนปร์ะเภท Feeder Fund ค่อ ลงทุนในกองทุนเดียวิ หร่์อ Fund of Funds ค่อลงทุนในกองทุนร์วิม 

หลาย ๆ กองทุน ซ้ี�งกองทุนร์วิมต�างปร์ะเทศนั�นมีควิามเสี�ยงที�ส้งมาก เลยมีการ์ป้องกันควิามเสี�ยงจัากอัตร์า

การ์แลกเปลี�ยน มี 4 แบบด้วิยกัน ค่อ ป้องกันควิามเสี�ยงแบบเต็มจัำานวิน ป้องกันควิามเสี�ยงเพียงบางส�วิน 

โดยมีการ์ร์ะบุสัดส�วินที�ชัดเจัน ป้องกันควิามเสี�ยงตามดุลยพินิจั และไม�ได้ป้องกันควิามเสี�ยงเลย (ธัญลักษณ์ 

วิิร์ยศิริ์, 2557)

ทฤษฎีเกี�ยวิกับการ์วัิดปร์ะสิทธิภาพของกองทุนร์วิมด้วิย Sharpe เป็นตัวิชี�วัิดปร์ะสิทธิภาพของกอง

ทุนร์วิม โดยเปรี์ยบเทียบอัตร์าผลตอบแทนของหลักทรั์พย์ที�ปร์าศจัากควิามเสี�ยงกับอัตร์าผลตอบแทน

ของกองทุนที�ปรั์บด้วิยค�าควิามเสี�ยงแล้วิ เป็นการ์มองผลตอบแทนต�อ 1 หน�วิยควิามเสี�ยงที�เท�ากัน หาก

กองทุนที�มีค�า Sharpe Ratio ส้งกวิ�าอีกกองทุนหน้�ง แสดงให้เห็นวิ�า ผ้้จััดการ์กองทุนสามาร์ถสร้์างผล

ตอบแทนได้ส้งกวิ�า ณ 1 หน�วิย ควิามเสี�ยงที�เท�ากัน  หากคำานวิณได้ Sharpe Ratio ติดลบ แปลวิ�าการ์ลงทุน

แบบไม�มีควิามเสี�ยง ควิามเสี�ยงที�ใช้ตามแนวิคิดนี�ได้แก� ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน เรี์ยกวิ�า Variability (จิัรั์ตน์ 

สังข์แก้วิ, 2547)

การ์ลงทุนโดยกลยุทธ์ EDCA (Enhanced Dollar Cost Average) เป็นกลยุทธ์การ์ลงทุนที�มีการ์

กำาหนดจัำาเงินลงทุนไว้ิล�วิงหน้า และมีการ์ปรั์บจัำานวินเงินลงทุนตามสภาพตลาดและร์าคาของหลักทรั์พย์ที�

เปลี�ยนแปลง โดยมีการ์กำาหนดจัำานวินเงินลงทุนเริ์�มต้น จัำานวินเงินลงทุนส้งสุดและตำ�าสุด ตามสัดส�วินปรั์บ

เงินลงทุนที�ได้กำาหนดไว้ิ ภายใต้กลยุทธ์ EDCA นักลงทุนจัะทำาการ์กำาหนดจัำานวินเงินที�จัะลงทุนไว้ิล�วิงหน้า 3 

จัำานวิน ค่อ เงินลงทุนในจัำานวินเริ์�มต้น เงินลงทุนขอบบน และเงินลงทุนขอบล�าง โดยหากร์าคาหลักทรั์พย์ส้ง

ข้�นเม่�อเทียบกับร์าคาหลักทรั์พย์ในงวิดก�อนหน้า จัะลงทุนด้วิยจัำานวินเงินที�เป็นขอบล�าง ในทางกลับกัน เม่�อ

เทียบกับร์าคาหลักทรั์พย์ในงวิดก�อนหน้า หากร์าคาหลักทรั์พย์ในงวิดป้จัจุับันตำ�าลง จัะลงทุนด้วิยจัำานวินเงิน

ที�เป็นขอบบน (จุัฑิาทิพย์ เสมาทอง, 2558)
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การ์ลงทุนโดยกลยุทธ์ LS (Lump Sum) เป็นการ์ลงทุนในจัำานวินเงินทุนเพียงงวิดเดียวิในวัินเริ์�ม

ลงทุน และจัะถ่อคร์องสินทรั์พย์นั�นไว้ิจันถ้งวัินสุดท้ายของการ์ถ่อคร์อง เป็นวิิธีที�ได้รั์บควิามนิยมเป็นอย�างมาก 

เน่�องจัากมีควิามเรี์ยบง�าย สะดวิก และไม�ยุ�งยาก แต�จัำาเป็นต้องศ้กษาสภาวิะตลาดหร่์อจัังหวิะการ์ลงทุนที� 

เหมาะสมเพ่�อกันการ์ขาดทุนจัากการ์ลงทุน หากมีการ์ลงทุนในช�วิงที�สภาวิะตลาดขาลง อาจัส�งผลให้เกิดการ์

ขาดทุนจัากการ์ลงทุนได้ ดังนั�นกลยุทธ์นี� จ้ังเป็นเร่์�องที�ยากมากสำาหรั์บนักลงทุนม่อใหม�ที�เพิ�งหัดลงทุน แม้

กร์ะทั�งนักลงทุนที�มีปร์ะสบการ์ณ์ก็อาจัจัะเกิดการ์ขาดทุนจัากการ์จัับจัังหวิะการ์ลงทุนที�ผิดพลาดได้ นอกจัาก

นี�กลยุทธ์ Lump Sum ไม�มีการ์ขายหลักทรั์พย์ร์ะหวิ�างงวิดเพ่�อป้องกันการ์ขาดทุนจัากการ์ปรั์บตัวิลดลงของ

ร์าคาหลักทรั์พย์ (จุัฑิาทิพย์ เสมาทอง, 2558)

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง 

สร์ชา ผกาภร์ณ์ (2562) ศ้กษาเกี�ยวิกับการ์เปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนของกลยุทธ์การ์ลงทุน

อย�างเป็นร์ะบบ (DCA, VA, DDCA, EDCA) กับกลยุทธ์การ์ลงทุนแบบเงินก้อน (LS) ในหลักทรั์พย์เติบโตและ

หลักทรั์พย์คุณค�าในดัชนี SET50 ที�ใช้เกณฑ์ิ S&P500 Growth & Value Index ในการ์คัดเล่อกหลักทรั์พย์ 

ตั�งแต�ปี พ.ศ.2558 ถ้ง พ.ศ. 2562 เพ่�อหากลยุทธ์ที�มีปร์ะสิทธิภาพในการ์ลงทุนส้งที�สุด โดยวัิดจัากผลการ์ดำาเนิน

งานด้วิยอัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยถ�วิงนำ�าหนักด้วิยม้ลค�าเงินลงทุนเฉิลี�ยที�ใช้ในการ์ลงทุน และต้นทุนเฉิลี�ยต�อ

หน�วิยของแต�ละกลยุทธ์ จัากการ์ศ้กษาพบวิ�า กลยุทธ์ LS ได้รั์บผลตอบแทนส้งที�สุดจัากการ์ลงทุน และ 

กลยุทธ์ VA ใช้เงินลงทุนเฉิลี�ย และต้นทุนตำ�าที�สุด ส�วินกลยุทธ์ที�มีปร์ะสิทธิภาพตำ�าที�สุด ค่อ กลยุทธ์ DCA และ 

EDCA ซ้ี�งไม�เหมาะกับการ์ลงทุนในหลักทรั์พย์คุณค�า

จุัฑิาทิพย์ เสมาทอง (2558) ศ้กษาปร์ะสิทธิภาพของกลยุทธ์การ์ลงทุนอย�างเป็นร์ะบบในกองทุนร์วิม

ไทย โดยทดสอบการ์ลงทุนในกองทุนร์วิม ตร์าสาร์หนี� ตร์าสาร์ทุน และกองทุนร์วิมผสม ตั�งแต� พ.ศ. 2553 

ถ้ง พ.ศ. 2558 โดยคัดเล่อกกองทุนในแต�ละปร์ะเภทกองทุนด้วิย Sharpe Ratio ย้อนหลัง 5 ปี และเล่อก

ลงทุนในกองทุนที�มี Sharpe Ratio ส้งสุด 10 อันดับแร์ก แบ�งเป็นพอร์์ตการ์ลงทุน 2 ร์ะยะเวิลา ได้แก�ทุก 

6 เด่อน และทุก 12 เด่อน เพ่�อหากลยุทธ์ที�เหมาะสมกับกองทุนที�มีควิามเสี�ยงในสภาวิะที�แตกต�างกัน ร์วิม

ถ้งร์ะยะเวิลาถ่อคร์องหน�วิยลงทุน วัิดผลตอบแทนการ์ลงทุนด้วิย Internal Rate of Return (IRR) สำาหรั์บ

การ์ทดสอบปร์ะสิทธิภาพของกลยุทธ์ทั�ง 5 กลยุทธ์ ได้แก� กลยุทธ์ LS, DCA, VA, EDCA และ TC จัากการ์

ศ้กษาพบวิ�า เม่�อทิศทางของร์าคาหน�วิยลงทุนเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�อง หร่์อลดลงอย�างต�อเน่�อง กลยุทธ์ EDCA 

มีโอกาสให้ผลตอบแทนตำ�ากวิ�ากลยุทธ์อ่�น ๆ เน่�องจัากหากทิศทางร์าคาเพิ�มข้�นอย�างต�อเน่�อง จัะส�งผลให้ 

กลยุทธ์ EDCA ที�มีแนวิคิดการ์ลงทุนหากร์าคาในงวิดป้จัจุับันมีร์าคาตำ�ากวิ�างวิดก�อนหน้าจัะลงทุนเพิ�ม และ

จัะไม�ลงทุนหากร์าคาส้งกวิ�างวิดก�อนหน้า เม่�อเทียบกับกลยุทธ์ที�ลงทุนเพิ�มตลอดอย�างกลยุทธ์ VA และ TC 

กล�าวิค่อกลยุทธ์ EDCA จัะมีปร์ะสิทธิภาพและผลตอบแทนมากกวิ�ากลยุทธ์อ่�น ๆ ที�ทำาการ์ทดสอบ ในช�วิง

เวิลาที�มีการ์ผันผวิน ไม�มีทิศทางเพิ�มข้�น หร่์อลดลงที�ชัดเจัน

จัากงานวิิจััยข้างต้น จัะเห็นได้วิ�ากลยุทธ์ EDCA ให้ผลตอบแทนและ ปร์ะสิทธิภาพที�ไม�แน�นอน มีทั�ง

ผลตอบแทนส้ง-ตำ�า และปร์ะสิทธิภาพส้ง-ตำ�า ซ้ี�งไม�สามาร์ถร์ะบุได้อย�างชัดเจันวิ�ากลยุทธ์ EDCA มีผลตอบแทน 

และปร์ะสิทธิภาพเป็นอย�างไร์ ดังนั�นผ้้วิิจััยจ้ังต้องการ์ศ้กษาผลตอบแทน และเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพของ

กลยุทธ์ EDCA และ LS 
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ข้อม้ลที�นำามาใช้ในงานวิิจััยเป็นข้อม้ลทุติยภ้มิ (Secondary Data) ค่อ ข้อม้ลม้ลค�าสินทรั์พย์ต�อ

หน�วิยของแต�ละกองทุนร์ะยะเวิลา 10 ปีย้อนหลัง จัากเว็ิบไซีต์ Thaimutualfund และ WeathMagik ตั�งแต� 

1 มกร์าคม 2554 ถ้ง 31 ธันวิาคม 2563 ซ้ี�งเป็นกองทุนที�เป่ดดำาเนินการ์มาแล้วิ 10 ปี เป็นต้นไป เป็นกองทุน

เป่ดที�มีนโยบายไม�จั�ายเงินป้นผล ลงทุนในกองทุนร์วิมตร์าสาร์ทุนต�างปร์ะเทศ และข้อม้ลอัตร์าผลตอบแทนที�

ปร์าศจัากควิามเสี�ยง (Risk Free Rate) ของต�างปร์ะเทศ จัากเว็ิบไซีต์ Investing อายุ 1 3 และ 5 ปี กำาหนด

ร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนเป็นแบบ Rolling Period มีร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน ดังนี� 1 ปี มีทั�งหมด 109 จุัด 3 ปี มี

ทั�งหมด 85 จุัด และ 5 ปี มีทั�งหมด 61 จุัด โดยกำาหนดวัินเริ์�มต้นลงทุนเป็นต้นเด่อนมกร์าคม ลงทุนเพิ�มทุก ๆ 

สิ�นเด่อนสำาหรั์บกลยุทธ์ EDCA และลงทุนเพียงครั์�งเดียวิในต้นเด่อนมกร์าคมสำาหรั์บกลยุทธ์ LS

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล

1. กำาหนดเงินลงทุนของแต�ละกลยุทธ์ กลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average (EDCA) เงิน

ลงทุนเริ์�มต้น 10,000 บาท ปรั์บเงินลงทุนเพิ�มข้�นหร่์อลดลง 10 % ของเงินลงทุนเริ์�มต้น และกลยุทธ์ Lump 

Sum (LS) เงินลงทุน 1 ปี เท�ากับ 120,000 บาท 3 ปี เท�ากับ 360,000 บาท และ 5 ปี เท�ากับ 600,000 บาท 

นำามาคำานวิณอัตร์าผลตอบแทน โดยใช้ Internal Rate of Return (IRR) จัากส้ตร์

 โดยที� k    ค่อ อัตร์าผลตอบแทนคิดลด หร่์อ IRR

  I    ค่อ เงินสดจั�ายลงทุนของโคร์งการ์

  NPV  ค่อ ม้ลค�าป้จัจุับันของกร์ะแสเงินสดรั์บสุทธิ

  CFt  ค่อ กร์ะแสเงินสดรั์บสุทธิ ณ ปีที� t

 n  ค่อ อายุโคร์งการ์

2. นำาข้อม้ลจัากการ์คำานวิณอัตร์าผลตอบแทนของทั�งสองกลยุทธ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (In-

ferential Statistics) โดยทดสอบด้วิยวิิธีทางสถิติ Paired-Sample T-test เพ่�อทดสอบค�าเฉิลี�ยอัตร์าผล

ตอบแทน มีสมมติฐาน ดังนี�

    H
0
:       µ

EDCA 
- µ

LS
 = d

0
; d

0
 = 0

    H
1
:       µ

EDCA 
- µ

LS
 ≠ d

0

โดย  H
0
 ค่อ  อัตร์าผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average 

(EDCA) ไม�แตกต�างจัากกลยุทธ์ Lump Sum (LS)
       H

1
 ค่อ อัตร์าผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average 

(EDCA) แตกต�างจัากกลยุทธ์ Lump Sum (LS) กำาหนดให้ร์ะดับนัยสำาคัญที� 0.05
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3. นำาค�าอัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ย และ Standard deviation (S.D.) ที�ได้จัากการ์ทดสอบสถิติ มา

คำานวิณนำาค�า Sharpe Ratio จัากส้ตร์ (บริ์ษัทหลักทรั์พย์จััดการ์กองทุน กรุ์งศรี์ จัำากัด, 2558)

โดยที�  S
p
 ค่อ ดัชนีของ Sharpe ที�ใช้วัิดผลการ์ดำาเนินงานของกองทุนร์วิม

          ค่อ อัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยของกองทุนร์วิมในช�วิงเวิลาที�ศ้กษา

            ค่อ อัตร์าผลตอบแทนเฉิลี�ยของหลักทรั์พย์ที�ปร์าศจัากควิามเสี�ยงในช�วิงเวิลาที�ศ้กษา

           ค่อ ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐานของอัตร์าผลตอบแทนของกองทุนร์วิม

4. สรุ์ปการ์วิิเคร์าะห์และเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนของทั�งสองกลยุทธ์ โดยใช้ค�า Sharpe 

Ratio ที�ได้ ในช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องหน�วิยลงทุนทั�ง 1, 3 นและ 5 ปี เพ่�อเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพการ์

ลงทุนของทั�งสองกลยุทธ์วิ�ากลยุทธ์ใดมีปร์ะสิทธิภาพมากกวิ�ากัน

5. นำาค�า Sharpe Ratio มาวิิเคร์าะห์ข้อม้ลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทดสอบด้วิยวิิธี

ทางสถิติ Mann-Whitney U Test เพ่�อทดสอบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุน มีสมมติฐาน ดังนี�
                                H

0
:       µ

EDCA
 - µ

LS
 = d

0
; d

0
 = 0

    H
1
:       µ

EDCA 
- µ

LS
 ≠ d

0

โดย  H
0
 ค่อ ปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average (EDCA) 

ไม�แตกต�างจัากกลยุทธ์ Lump Sum (LS)

 H
1
 ค่อ ปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average (EDCA) 

แตกต�างจัากกลยุทธ์ Lump Sum (LS) กำาหนดให้ร์ะดับนัยสำาคัญที� 0.05
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สรุปผู้ลก�รวิิจััย

จัากวิัตถุปร์ะสงค์การ์วิิจััย  เพ่�อเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�าง

ปร์ะเทศ ด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average (EDCA) และ Lump Sum (LS) 

ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ลด�วิยสถิติเชิุงพิรรณนำ�

การ์นำาผลข้อม้ลที�ได้มาวิิเคร์าะห์สถิติเบ่�องต้น การ์ใช้สถิติเชิงพร์ร์ณนา (Descriptive Statistic) เพ่�อ

หาค�าเฉิลี�ย ค�าส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน ค�าส้งสุด และค�าตำ�าสุด ของอัตร์าผลตอบแทนทั�งสองกลยุทธ์ตลอด

ร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน มีผลการ์ศ้กษา ดังนี�

ต�ร�งท่� 1: ตาร์างแสดงค�าสถิติเชิงพร์ร์ณนาของอัตร์าผลตอบแทนของทั�งสองกลยุทธ์ตลอดร์ะยะถ่อคร์อง
 กลยุทธ์ิก�รลงทุนำ จัำ�นำวินำตัวิอย่�ง ค่ำ�เฉล่�ย ค่ำ�ส่วินำเบ่ั�ยงเบันำม�ตรฐ�นำ ค่ำ�ส้งสุด ค่ำ�ตำ��สุด

1 ปี
EDCA 109 6.71% 15.63% 56.21% -25.28%

LS 109 4.51% 14.42% 44.29% -25.27%

3 ปี
EDCA 85 6.35% 5.97% 23.06% -2.94%

LS 85 4.92% 5.13% 17.48% -5.57%

5 ปี
EDCA 61 4.90% 2.99% 13.25% -0.58%

LS 61 4.28% 3.57% 10.61% -3.19%

จัากตาร์างแสดงค�าสถิติเชิงพร์ร์ณนาของอัตร์าผลตอบแทนของทั�งสองลยุทธ์ตลอดร์ะยะถ่อคร์อง 

ร์ะยะเวิลาถ่อคร์อง 1 ปี กลยุทธ์การ์ลงทุน EDCA มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทนการ์ลงทุนเท�ากับ 6.71% มี

อัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บสะสมจัากการ์ลงทุนตลอดช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนอย้�ร์ะหวิ�าง -25.28% ถ้ง 56.21% 

มีค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 15.63% ส�วินกลยุทธ์ Lump Sum มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทนการ์ลงทุน

เท�ากับ 4.51% มีอัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บสะสมจัากการ์ลงทุนตลอดช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนอย้�ร์ะหวิ�าง  

-25.27% ถ้ง 44.29% มีค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 14.42% ร์ะยะเวิลาถ่อคร์อง 3 ปี กลยุทธ์การ์ลงทุน 

EDCA มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทนการ์ลงทุนเท�ากับ 6.35%  มีอัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บสะสมจัากการ์

ลงทุนตลอดช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนอย้�ร์ะหวิ�าง -2.94% ถ้ง 23.06% มีค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 5.97% 

ส�วินกลยุทธ์ Lump Sum มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทนการ์ลงทุนเท�ากับ 4.92% มีอัตร์าผลตอบแทนที�

ได้รั์บสะสมจัากการ์ลงทุนตลอดช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนอย้�ร์ะหวิ�าง -5.57% ถ้ง 17.48% มีค�าเบี�ยงเบน

มาตร์ฐานเท�ากับ 5.13% และร์ะยะเวิลาถ่อคร์อง 5 ปี กลยุทธ์การ์ลงทุน EDCA มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผล

ตอบแทนการ์ลงทุนเท�ากับ 4.90% มีอัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บสะสมจัากการ์ลงทุนตลอดช�วิงร์ะยะเวิลาการ์

ลงทุนอย้�ร์ะหวิ�าง -0.58% ถ้ง 13.25% มีค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 2.99% ส�วินกลยุทธ์ Lump Sum 

มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทนการ์ลงทุนเท�ากับ 4.28% มีอัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บสะสมจัากการ์ลงทุน

ตลอดช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนอย้�ร์ะหวิ�าง -3.19% ถ้ง 10.61% มีค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐานเท�ากับ 3.57%
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ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ลด�วิยสถิติเชิุงอนุำม�นำ

การ์วิิเคร์าะห์และเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนของทั�งสองกลยุทธ์ค่อ EDCA และ LS 

โดยใช้สถิติทดสอบ T-test compared mean เพ่�อทดสอบวิ�าปร์ะชากร์ทั�ง 2 กลุ�มที�ไม�เป็นอิสร์ะต�อกัน

 ต�ร�งท่� 2: ตาร์างแสดงค�าสถิติเชิงอนุมานของอัตร์าผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนในช�วิงร์ะยะเวิลา 1, 3 และ  

               5 ปี ด้วิยกลยุทธ์ Enhanced Dollar Cost Average (EDCA) และ Lump Sum (LS) 

  กองทุนำ 
กลยุทธ์ิ 

ก�รลงทุนำ

ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง 1 ปี ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง 3 ปี ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง 5 ปี

อัตร�ผู้ล
ตอบัแทนำ

Sig.
อัตร�ผู้ล
ตอบัแทนำ

Sig.
อัตร�ผู้ล
ตอบัแทนำ

Sig.

TISCOUS-A
EDCA 0.1240

0.000*
0.1146

0.000*
0.1017

0.000*
LS 0.1134 0.1157 0.1086

KT-FINANCE
EDCA 0.0900

0.000*
0.0863

0.000*
0.0002

0.000*
LS 0.0757 0.0868 0.0823

SCBPGF
EDCA 0.0664

0.000*
0.0787

0.000*
0.0602

0.000*
LS 0.0812 0.0736 0.0651

SCBCE
EDCA 0.0854

0.000*
0.0324

0.000*
0.0159

0.000*
LS -0.0073 0.0160 0.0096

BCARE
EDCA 0.1623

0.000*
0.1439

0.000*
0.1107

0.000*
LS 0.1521 0.1468 0.1333

TMBWDEQ
EDCA 0.0895

0.000*
0.0821

0.000*
0.0724

0.000*
LS 0.0805 0.0836 0.0780

ASP-S&P500
EDCA 0.1242

0.000*
0.1125

0.000*
0.1008

0.000*
LS 0.1137 0.1140 0.1072

EHD
EDCA 0.0608

0.000*
0.0648

0.000*
0.0411

0.000*
LS 0.0408 0.0539 0.0437

KT-ENERGY
EDCA -0.0057

0.000*
0.0124

0.000*
0.0002

0.225
LS -0.0832 -0.0730 -0.0824

KF-CHINA
EDCA 0.0244

0.000*
0.0325

0.000*
0.0150

0.000*
LS 0.0025 0.0106 0.0057

TISCOCH
EDCA 0.0365

0.000*
0.0360

0.000*
0.0197

0.000*
LS 0.0099 0.0162 0.0073

SCBAEM
EDCA 0.0494

0.000*
0.0402

0.000*
0.0300

0.000*
LS 0.0232 0.0169 0.0130

GC
EDCA 0.0823

0.000*
0.0731

0.000*
0.0645

0.000*
LS 0.0674 0.0653 0.0633
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  กองทุนำ 
กลยุทธ์ิ 

ก�รลงทุนำ

ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง 1 ปี ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง 3 ปี ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง 5 ปี

อัตร�ผู้ล
ตอบัแทนำ

Sig.
อัตร�ผู้ล
ตอบัแทนำ

Sig.
อัตร�ผู้ล
ตอบัแทนำ

Sig.

BRIC
EDCA 0.0745

0.000*
0.0662

0.000*
0.0347

0.000*
LS 0.0514 0.0548 0.0422

ASP-NGF
EDCA 0.0108

0.000*
0.0357

0.000*
0.0376

0.000*
LS 0.0208 0.0245 0.0204

ASP-HSI
EDCA 0.0608

0.000*
0.0587

0.000*
0.0458

0.000*
LS 0.0441 0.0519 0.0458

TMBCHEQ
EDCA 0.0995

0.000*
0.0837

0.000*
0.0744

0.000*
LS 0.0636 0.0601 0.0608

TMBEMEQ
EDCA 0.0225

0.000*
0.0287

0.000*
0.0227

0.000*
LS 0.0106 0.0137 0.0123

ONE-CHINA
EDCA 0.0172

0.000*
0.0248

0.000*
0.0106

0.000*
LS -0.0036 0.0036 -0.0022

โดยที�  *  หมายถ้ง ร์ะดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 จัากตาร์างแสดงค�าสถิติเชิงอนุมานของอัตร์าผลตอบแทน

จัากการ์ลงทุนในช�วิงร์ะยะเวิลา 1, 3 และ 5 ปี ด้วิยกลยุทธ์ EDCA และ LS พบวิ�า การ์ลงทุนของทั�งสอง

กลยุทธ์ จัำานวิน 19 กองทุน ร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง 1 และ 3 ปี มีควิามสัมพันธ์กันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

0.05 หมายควิามวิ�า การ์สร์้างอัตร์าผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ EDCA แตกต�างจัากกลยุทธ์ LS 

และพบวิ�าในช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง 5 ปี มีเพียงกองทุนเดียวิ นั�นค่อ KT-ENERGY ไม�มีควิามสัมพันธ์กัน

อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 หมายควิามวิ�า การ์สร์้างอัตร์าผลตอบแทนจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ EDCA 

แตกต�างจัากกลยุทธ์ LS

ต�ร�งท่� 3: ตาร์างแสดงผลการ์ศ้กษาการ์เปร์ียบเทียบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ Enhanced  

     Dollar Cost Average (EDCA) และ Lump Sum (LS)

ระยะเวิล�ก�รถ่อคำรอง
Sharpe Ratio

EDCA LS

1 ปี 0.3201 0.2548

3 ปี 0.6040 0.5759

5 ปี 0.4489 0.5878

จัากตาร์างสร์ุปผลการ์ศ้กษาการ์เปร์ียบเทียบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนของแต�ละกลยุทธ์ พบวิ�า 

กล�าวิค่อร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 1 ปี กลยุทธ์ EDCA มีค�าเฉิลี�ยของ Sharpe Ratio เท�ากับ 0.3201 ขณะที�

กลยุทธ์ LS มีค�าเฉิลี�ยของ Sharpe Ratio เท�ากับ 0.2548 เม่�อปรั์บร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องหน�วิยลงทุนเป็น 3 ปี 

กลยุทธ์การ์ลงทุนแบบ EDCA มีค�าเฉิลี�ยของ Sharpe Ratio เท�ากับ 0.6040 ขณะที�กลยุทธ์ LS มีค�าเฉิลี�ยของ  

Sharpe Ratio เท�ากับ 0.5759 และร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องหน�วิยลงทุน 5 ปี กลยุทธ์ LS มีค�าเฉิลี�ยของ 

Sharpe Ratio เท�ากับ 0.5878 ขณะที�กลยุทธ์ EDCA มีค�าเฉิลี�ยของ Sharpe Ratio เท�ากับ 0.4489
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ต�ร�งท่� 4: ตาร์างแสดงการ์ทดสอบด้วิยวิิธีทางสถิติ Mann-Whitney U Test เพ่�อทดสอบปร์ะสิทธิภาพ 

               จัากการ์ลงทุน
ระยะเวิล�ถ่อคำรอง Sig.

1 ปี 0.3000

3 ปี 0.5300

5 ปี 0.8950

จัากตาร์างแสดงค�าสถิติเชิงอนุมานของ Sharpe Ratio เพ่�อทดสอบสมมติฐาน จัะเห็นได้วิ�าร์ะยะ

เวิลาถ่อคร์อง 1 ปี ค�า Sig. เท�ากับ 0.3000 ร์ะยะเวิลาถ่อคร์อง 3 ปี ค�า Sig. เท�ากับ 0.5300 ร์ะยะเวิลาถ่อคร์อง  

5 ปี ค�า Sig. เท�ากับ 0.8950 กล�าวิค่อ ตลอดร์ะยะเวิลาถ่อคร์องทั�ง 1 3 และ 5 ปี ไม�สัมพันธ์กัน เน่�องจัากค�า  

P-value มากกวิ�าร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 (ไม�พบนัยสำาคัญ) จ้ังยอมรั์บ H
0
 และปฏิเสธ H

1
 ค่อ ปร์ะสิทธิภาพจัาก

การ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ EDCA ไม�แตกต�างจัากกลยุทธ์ LS

ผู้ลก�รวิิจััยและอภิปร�ยผู้ล 

จัากการ์ศ้กษาข้างต้น สามาร์ถอภิปร์ายได้วิ�า  เม่�อเปรี์ยบเทียบค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทนที�ได้จัาก

การ์คำานวิณ Internal Rate of Return (IRR) พบวิ�า ตลอดร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องทั�ง 1 3 และ 5 ปี กลยุทธ์ EDCA 

มีค�าเฉิลี�ยของอัตร์าผลตอบแทน และมีค�าส้งสุดของอัตร์าผลตอบแทนที�ได้รั์บสะสมจัากการ์ลงทุนตลอด

ช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนที�ส้งกวิ�ากลยุทธ์ LS และเม่�อเปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนของทั�งสอง 

กลยุทธ์ โดยใช้สถิติทดสอบ T-test compared mean พบวิ�า ร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง 1 และ 3 ปี ทั�งสอง 

กลยุทธ์สามาร์ถสร้์างอัตร์าผลตอบแทนที�แตกต�างกัน อัตร์าผลตอบแทนของทั�งสองกลยุทธ์ในร์ะยะเวิลาการ์

ถ่อคร์อง 1 และ 3 ปี มีทิศทางเดียวิกัน และในช�วิงร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์อง 5 ปี มีเพียงกองทุนเดียวิ นั�นค่อ  

KT-ENERGY มีอัตร์าผลตอบแทนของทั�งสองกลยุทธ์นั�นไม�แตกต�างกัน เน่�องจัากเม่�อร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องน

านข้�น แสดงให้เห็นวิ�านักลงทุนสามาร์ถเล่อกใช้กลยุทธ์ใดก็ได้ทั�ง EDCA และ LS สำาหรั์บการ์ลงทุนในกองทุน 

KT-ENERGY จัากผลการ์ศ้กษาข้างต้น ร์ะยะเวิลาการ์ลงทุนทั�ง 1 3 และ 5 ปี กองทุนเป่ด ย้โร์ ไฮดิวิิเดน

ด์ (EHD) ของบริ์ษัทหลักทรั์พย์จััดการ์กองทุน ยโ้อบี (ปร์ะเทศไทย) จัำากัด มีควิามน�าสนใจั เน่�องจัากมีอัตร์า

ผลตอบแทน และค�า Sharpe ที�สอดคล้องกับผลการ์ศ้กษาที�ผ้้วิิจััยได้ทำาการ์ศ้กษา อีกทั�งยังเป็นตร์าสาร์ทุน

ที�จัดทะเบียนในตลาดหลักทรั์พย์ของปร์ะเทศในกลุ�มย้โร์โซีน ที�เป็นหุ้นของบริ์ษัทที�มีผลปร์ะกอบการ์ดี และมี

ควิามแข็งแกร์�งในสถานะทางการ์เงิน

การ์วัิดปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุน สามาร์ถอภิปร์ายได้วิ�า เม่�อพิจัาร์ณาการ์ลงทุนเป็นร์ะยะเวิลา 1 

และ 3 ปี กลยุทธ์การ์ลงทุนแบบ EDCA มีปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศเหน่อกวิ�า 

กลยุทธ์ LS แต�เม่�อพิจัาร์ณาการ์ลงทุนเป็นร์ะยะเวิลา 5 ปี กลยุทธ์ LS มีปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนในกองทุนร์วิม

หุ้นต�างปร์ะเทศเหน่อกวิ�ากลยุทธ์ EDCA แสดงให้เห็นวิ�ากลยุทธ์การ์ลงทุนแบบ LS จัะค�อย ๆ มีปร์ะสิทธิภาพ

มากข้�น  เน่�องจัากร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องนานข้�น โอกาสที�จัะขาดทุนก็จัะลดลง สอดคล้องกับงานวิิจััยของ  

สร์ชา ผกาภร์ณ์ (2562) ได้ศ้กษาการ์เปรี์ยบเทียบปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนของกลยุทธ์การ์ลงทุนอย�างเป็น

ร์ะบบ (DCA, VA, DDCA, EDCA) กับกลยุทธ์การ์ลงทุนแบบเงินก้อน (LS) ในหลักทรั์พย์เติบโตและหลัก

ทรั์พย์คุณค�าในดัชนี SET50 ร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 1 3 และ 5 ปี ตั�งแต� พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563  และวัิด
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ปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนแบบ Money weighted return ผลลัพธ์ที�ได้จัากการ์ศ้กษาพบวิ�ากลยุทธ์ LS ได้รั์บ

ผลตอบแทนส้งกวิ�า กลยุทธ์ EDCA ทำาให้ผลลัพธ์ที�ได้มีควิามสอดคล้องกับงานที�ผ้้วิิจััยได้ทำาการ์ศ้กษานี� 

เม่�อทดสอบปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนด้วิยวิิธีทางสถิติ Mann-Whitney U Test พบวิ�า ตลอด

ร์ะยะเวิลาถ่อคร์องทั�ง 1 3 และ 5 ปี ปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนด้วิยกลยุทธ์ EDCA ไม�แตกต�างจัากกลยุทธ์ 

LS

บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

จัากผลการ์ศ้กษาพบวิ�าร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 1 และ 3 ปี  กลยุทธ์ EDCA มีผลตอบแทน และควิาม

เสี�ยงที�ส้งกวิ�า กลยุทธ์ LS แต�ทางกลับกันร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 5 ปี กลยุทธ์ EDCA มีควิามเสี�ยงที�ตำ�ากวิ�า

กลยุทธ์ LS เน่�องจัากเม่�อร์ะยะเวิลาในการ์ลงทุนนานข้�น โดยเฉิลี�ยแล้วิควิามเสี�ยงจัากการ์ลงทุนจัะค�อย ๆ ตำ�า

ลง เทียบกับร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 1 และ 3  ปี เม่�อพิจัาร์ณาปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุน พบวิ�าร์ะยะเวิลา

การ์ลงทุน 1 และ 3 ปี กลยุทธ์การ์ลงทุนแบบ  EDCA มีปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ

เหน่อกวิ�า กลยุทธ์ LS เน่�องจัากมีค�าเฉิลี�ยของ Sharpe Ratio ที�ส้งกวิ�า และร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 5 ปี กลยุทธ์ 

LS มีปร์ะสิทธิภาพการ์ลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศเหน่อกวิ�ากลยุทธ์ EDCA 

 อย�างไร์ก็ตามสำาหรั์บร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 1 และ 3 ปี เป็นช�วิงการ์ลงทุนร์ะยะสั�น และร์ะยะกลาง   

กลยุทธ์ EDCA มี อัตร์าผลตอบแทน และปร์ะสิทธิภาพจัากการ์ลงทุนที�ส้ง เน่�องจัากมีการ์ถัวิเฉิลี�ยเงินลงทุน จัาก

การ์ปรั์บเงินลงทุนตามสภาวิะตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป แต�  กลยุทธ์ LS มีผลตอบแทน และปร์ะสิทธิภาพที�ตำ�า 

เน่�องจัากการ์ลงทุนเป็นเงินก้อนเพียงครั์�งเดียวิ และไม�มีการ์ติดตามสภาวิะตลาด จ้ังไม�เหมาะแก�การ์ลงทุนใน

ร์ะยะสั�น และร์ะยะกลาง สำาหรั์บร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน 5 ปี เป็นช�วิงการ์ลงทุนร์ะยะยาวิ กลยุทธ์ LS มีปร์ะสิทธิภาพ

จัากการ์ลงทุนที�ส้งกวิ�ากลยุทธ์ EDCA เม่�อร์ะยะเวิลาที�นานข้�นการ์ลงทุนด้วิยเงินก้อนเพียงครั์�งเดียวิ มีต้นทุน 

ถัวิเฉิลี�ยที�ตำ�ากวิ�ากลยุทธ์ EDCA เม่�อป้จัจััยต�าง ๆ  เป็นผลบวิกต�อเศร์ษฐกิจั จัะทำาให้ได้รั์บผลตอบแทนที�ส้งกวิ�า

เม่�อตลาดอย้�ในภาวิะขาข้�น เน่�องจัากตลาดมีสภาพคล�องมาก (Liquidity) จ้ังมีโอกาสในการ์ทำากำาไร์มากกวิ�า

ตลาดขาลง

ดังนั�นจัะเห็นได้วิ�าเม่�อพิจัาร์ณาตาม ร์ะยะเวิลาการ์ลงทุน เม่�อลงทุนร์ะยะสั�น และร์ะยะกลางสำาหรั์บ

การ์ลงทุนกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ กลยุทธ์ EDCA มีผลตอบแทน และปร์ะสิทธิภาพมากกวิ�ากลยุทธ์ LS 

แต�เม่�อลงทุนร์ะยะยาวิสำาหรั์บการ์ลงทุนกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศ กลยุทธ์ LS จัะมีปร์ะสิทธิภาพมากกวิ�า

กลยุทธ์ EDCA อย�างไร์ก็ตามข้�นอย้�กับร์าคาหลักทรั์พย์ และจัำานวินเงินลงทุนที�ได้ลงทุนไปในแต�ละกลยุทธ์

การ์ลงทุน
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ข�อเสนำอแนำะ 

1. ผ้้สนใจัลงทุนในกองทุนร์วิมหุ้นต�างปร์ะเทศสามาร์ถนำาผลการ์วิิจััยนี�ไปใช้ปร์ะโยชน์ในการ์

ปร์ะกอบการ์ตัดสินใจัสำาหรั์บการ์ลงทุนได้

2. สำาหรั์บงานวิิจััยครั์�งถัดไป ควิร์ขยายขอบเขตงานวิิจััย เพ่�อศ้กษาปร์ะสิทธิภาพของกลยุทธ์การ์

ลงทุน เช�น เพิ�มจัำานวินกองทุนให้มากข้�น เพิ�มดัชนีวัิดปร์ะสิทธิภาพในการ์ลงทุน และกลยุทธ์การ์ลงทุนต�าง ๆ 

ให้มีควิามหลากหลายมากยิ�งข้�น หร่์อเพิ�มร์ะยะเวิลาการ์ถ่อคร์องให้นานข้�นเพ่�อให้คร์อบคลุมร์ะยะเวิลา หร่์อ

ภาวิะเศร์ษฐกิจัขาข้�น-ขาลง สามาร์ถสะท้อนปร์ะสิทธิภาพในการ์ลงทุนได้ดียิ�งข้�น
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บัทคัำดย่อ 

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

สถานการ์ณ์ลักษณะของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาและเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จััดสร์ร์งบงบ

ปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา โดยแบ�งร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์ะดับอุดมศ้กษา 

และการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ใช้ข้อม้ลร์ะหวิ�างปี พ.ศ. 2535 ถ้ง พ.ศ. 2560 การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบ  

Multiple regression ด้วิยวิิธี OLS ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า งบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาร์วิมทั�งหมด ปี พ.ศ. 2535 

มีจัำานวิน 82,632 ล้านบาท และปี พ.ศ.2560 มีจัำานวินเพิ�มข้�นเป็น 492,216 ล้านบาท โดยส�วินใหญ�เป็น

งบปร์ะมาณที�จััดสร์ร์ให้กับร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์องลงมา ค่อ ร์ะดับอุดมศ้กษา

และการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ตามลำาดับ สำาหรั์บป้จัจััยที�มีผลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา ได้แก� 

งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อ Gross Domestic Product. และงบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�องบปร์ะมาณแผ�นดิน ณ 

ร์ะดับควิามเช่�อมั�นทางสถิติร้์อยละ 95 

คำำ�สำ�คัำญ: ป้จัจััย, งบปร์ะมาณ, ร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา 
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Abstract

A Study of factors affecting educational expenditure budget allocation had the  

objectives were to study the situation of educational expenditure budget and to study the 

factors affecting educational expenditure budget. This research used allocate budget data 

from year 1992 to 2017 was analyzed multiple regression analysis by OLS method. The 

study found that the total educational budget in the year 1992 amounted to 82,632 million 

baht and in 2017 the amount increased to 492,216 million baht, most of which was the 

budget allocated to pre-school/primary and secondary levels, followed by higher education 

and education level does not determine the level, respectively. The factors affecting the 

budget of education expenditures were educational budget per GDP, and education budget 

per national budget at a statistical confidence level of 95 percent.

Keyword: Factor, Budget, Educational Expenditure

บัทนำำ�

การ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณเพ่�อการ์ศ้กษาเป็นป้จัจััยสำาคัญที�ส�งผลต�อคุณภาพการ์ศ้กษาเป็นอย�างมาก

ข้อสังเกตอย�างง�ายที�สุดก็ค่อ ถ้างบปร์ะมาณทางการ์ศ้กษาเพิ�มมากข้�น คุณภาพของการ์ศ้กษาก็น�าจัะส้ง

ข้�นอย�างไร์ก็ตาม ข้อม้ลเชิงปร์ะจัักษ์ของร์ะบบการ์ศ้กษาในปร์ะเทศไทยมิได้สนับสนุนข้อสังเกตดังกล�าวิ 

งบปร์ะมาณเพ่�อการ์ศ้กษาจัากภาครั์ฐในปร์ะเทศไทยอย้�ร์ะหวิ�าง ร้์อยละ 3.6-4.5 ของร์ายได้ปร์ะชาชาติ ซ้ี�ง

เม่�อเทียบในร์ะดับนานาชาติแล้วิอย้�ในร์ะดับส้งกวิ�าปร์ะเทศอินโดนีเซีียและฟ่ีลิปป่นส์ แต�ทวิ�าคุณภาพ

การ์ศ้กษาของปร์ะเทศไทยยังไม�ถ่อวิ�าอย้�ในร์ะดับที�น�าพอใจั นำาไปส้�ข้อสงสัยเกี�ยวิกับปร์ะสิทธิภาพของ

ร์ะบบการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณในปร์ะเทศไทย การ์ศ้กษาในปร์ะเทศไทยมีจุัดปร์ะสงค์เพ่�อกร์ะจัายอำานาจั

ในด้านหลักส้ตร์และการ์ตัดสินใจัในการ์ใช้จั�ายงบปร์ะมาณไปยังองค์กร์ที�อย้�ในท้องถิ�นเพ่�อที�การ์ศ้กษาจัะ

ได้ตอบสนองควิามต้องการ์ของคนในท้องถิ�นอย�างเต็มที�พ้ดอีกอย�างก็ค่อชาวิไทยทุกคนมีสิทธิเท�าเทียม

กันในการ์ได้รั์บการ์ศ้กษาขั�นพ่�นฐานอย�างน้อย 12 ปีอย�างมีคุณภาพโดยไม�เสียค�าใช้จั�ายพร์ะร์าชบัญญัติ

การ์ศ้กษาแห�งชาติ นำาไปส้�การ์ปฏิร้์ปร์ะบบการ์ศ้กษาในปร์ะเทศไทยถ้าย้ดตามพร์ะร์าชบัญญัติการ์ศ้กษา

แห�งชาติแล้วิจัะต้องมีการ์กร์ะจัายอำานาจัในการ์บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายทางการ์ศ้กษาดังนั�น ใน 

พ.ศ. 2535-2563 รั์ฐบาลจ้ังได้จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา  

ร์ะดับอุดมศ้กษา การ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ การ์บร์ิการ์สนับสนุนการ์ศ้กษา การ์วิิจััยและการ์พัฒินาด้าน

การ์ศ้กษา การ์ศ้กษาอ่�นๆให้กับโร์งเรี์ยนทั�วิปร์ะเทศที�เป่ดสอนร์ะดับการ์ศ้กษาขั�นพ่�นฐานและการ์ศ้กษาภาค

บังคับเป็นปีแร์กในร้์ปของเงินก้อน (Block Grant) เงินงบปร์ะมาณนี�เรี์ยกวิ�า “งบเงินอุดหนุนทั�วิไปร์ายหัวิ” 

ดังนั�นทุกโร์งเรี์ยนในปร์ะเทศไทยไม�วิ�าโร์งเรี์ยนเล็กหร่์อโร์งเรี์ยนใหญ� ไม�วิ�าจัะตั�งอย้�ใน พ่�นที�ที�ร์ำ�าร์วิยหร่์อ

ยากจันล้วินได้รั์บเงินอุดหนุนร์ายหัวิเป็นจัำานวินเท�ากันในร์ะดับการ์ศ้กษาเดียวิกันถ้งแม้โร์งเรี์ยนจัะได้รั์บเงิน

อุดหนุนเพิ�มเติมสำาหรั์บนักเรี์ยนที�ยากจันพิการ์หร่์อมีควิามสามาร์ถพิเศษก็ไม�เพียงพอสำาหรั์บจััดการ์ศ้กษา

ให้นักเรี์ยนที�มีคุณสมบัติเหล�านี� โดยข้อม้ลร์ะหวิ�างปี พ.ศ.2535 ถ้ง พ.ศ.2560 มีงบปร์ะมาณร์ะดับก�อนวัิย
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เรี์ยนปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษาจัาก 65,672 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 376,124 ล้านบาท งบปร์ะมาณร์ะดับ

อุดมศ้กษา 14,906 ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 112,975 ล้านบาท งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ 2,054 

ล้านบาท เพิ�มข้�นเป็น 2,720 ล้านบาท (สำานักงานเลขาธิการ์สภาการ์ศ้กษา,2549 ร์ายงานการ์วิิจััยส้ตร์การ์

จััดสร์ร์งบปร์ะมาณทางการ์ศ้กษา ร้์ปแบบใหม�)

จัากเหตุผลที�กล�าวิมาข้างต้นศ้กษาเร่์�อง ป้จัจััยที�มีผลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา โดยมี

วัิตถุปร์ะสงค์ที�จัะศ้กษาสถานการ์ณ์ลักษณะของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาและป้จัจััยที�มีผลต�องบ

ปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา แบ�งเป็นการ์ศ้กษาร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์ะดับ

อุดมศ้กษา และการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับเพ่�อให้หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาครั์ฐและเอกชน ได้แก� กร์ะทร์วิง

ศ้กษาธิการ์ กร์ะทร์วิงอุดมศ้กษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม กร์ะทร์วิงการ์คลัง เป็นต้น ได้นำาไปเป็น

ข้อม้ลในการ์วิิเคร์าะห์และวิางนโยบายที�เกี�ยวิกับการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณเพ่�อการ์ศ้กษาในร์ะดับต�างๆต�อไป 

วัิตถุประสงค์ำ

1. เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์ลักษณะของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา

2. เพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา 

ทบัทวินำวิรรณกรรม

ตามพร์ะร์าชบัญญัติการ์ศ้กษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉิบับที� 2) พ.ศ. 2545 มาตร์า 

39 ให้กร์ะทร์วิงศ้กษาธิการ์กร์ะจัายอำานาจัการ์บริ์หาร์และการ์จััดการ์ศ้กษาทั�งด้านวิิชาการ์ งบปร์ะมาณการ์

บริ์หาร์บุคคล และการ์บริ์หาร์ทั�วิไป ไปยังคณะกร์ร์มการ์และสำานักงานเขตพ่�นที� การ์ศ้กษาและสถานศ้กษา

และมาตร์า 60 กำาหนดให้รั์ฐจััดสร์ร์งบปร์ะมาณแผ�นดิน ให้กับการ์ศ้กษา ในฐานะที�มีควิามสำาคัญส้งสุดต�อ

การ์พัฒินาที�ยั�งย่นของปร์ะเทศ ในลักษณะเงินอุดหนุน (ร์ายหัวิ) เป็นค�าใช้จั�ายร์ายบุคคลที�เหมาะสมแก�ผ้้

เรี์ยนการ์ศ้กษาภาคบังคับ และการ์ศ้กษาขั�นพ่�นฐาน ร์วิมทั�ง มาตร์า 47 แห�งพร์ะร์าชบัญญัติร์ะเบียบบริ์หาร์

ร์าชการ์กร์ะทร์วิงศ้กษาธิการ์ พ.ศ. 2546 กำาหนดให้ สถานศ้กษาในสังกัดสำานักงานคณะกร์ร์มการ์การ์

ศ้กษาขั�นพ่�นฐานเป็นนิติบุคคล ซ้ี�งต้องรั์บผิดชอบต�อการ์ดำาเนินการ์ตามนิติกร์ร์มที�เกิดข้�นในสถานศ้กษาตาม

กฎหมายและหน�วิยตร์วิจัสอบภายในสถานศ้กษาเป็นหน�วิยงานย�อยที�จัะต้องปฏิบัติงานการ์เงินและบัญชี

สำาหรั์บหน�วิยงานย�อย พ.ศ. 2515 มีสาร์ะสำาคัญดังนี�

การ์บัญชีสำาหรั์บหน�วิยงานย�อย พ.ศ. 2515 เป็นร์ะบบบัญชีที�กร์ะทร์วิงการ์คลังกำาหนดให้หน�วิยงาน

ย�อยทั�งในส�วินกลางและส�วินภ้มิภาคที�มีการ์รั์บและการ์นำาส�งเงินร์ายได้แผ�นดิน และ/หร่์อมีการ์เบิกจั�ายงบ

ปร์ะมาณ โดยที�งบปร์ะมาณดังกล�าวินั�น หน�วิยงานย�อยมิได้เบิกตร์งกับกร์มบัญชีกลาง คลังจัังหวัิด หร่์อคลัง

อำาเภอ สามาร์ถบันท้กร์ายการ์เกี�ยวิกับการ์เงินให้เป็นไปในทางเดียวิกันทำาให้ตร์วิจัสอบและควิบคุมเงินที�อย้�

ในควิามรั์บผิดชอบได้โดยกำาหนดวิิธีปฏิบัติ เกี�ยวิกับการ์บัญชีของหน�วิยงานย�อยเป็นร์ะบบบัญชีค้� ซ้ี�งได้ร์วิม

สมุดบันท้กร์ายการ์ขั�นต้นและขั�นปลายไว้ิในสมุดเงินสดแบบหลายช�องเพียงเล�มเดียวิ และกำาหนดให้มีการ์จััด

ทำาทะเบียนคุมเงินแต�ละปร์ะเภทปร์ะกอบด้วิย ทั�งนี� เพ่�อให้สามาร์ถควิบคุมการ์ใช้จั�ายเงินแต�ละปร์ะเภทไว้ิได้

อย�างถ้กต้อง 
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เงินงบปร์ะมาณ หมายถ้ง เงินที�ส�วินร์าชการ์ได้รั์บตามพร์ะร์าชบัญญัติงบปร์ะมาณร์ายจั�ายปร์ะจัำา

ปี  หร่์อ เบิกจั�ายในร์ายจั�ายงบกลางร์ายจั�ายตามงบปร์ะมาณ จัำาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก� ร์ายจั�ายของ

ส�วินร์าชการ์ และรั์ฐวิิสาหกิจั ร์ายจั�ายงบกลาง    

1. ร์ายจั�ายของส�วินร์าชการ์และรั์ฐวิิสาหกิจั หมายถ้ง ร์ายจั�ายซ้ี�งกำาหนดไว้ิสำาหรั์บแต�ละส�วิน

ร์าชการ์และ รั์ฐวิิสาหกิจัโดยเฉิพาะจัำาแนกออกเป็น 5 ปร์ะเภทงบร์ายจั�าย ได้แก� งบบุคลากร์ งบดำาเนินงาน 

งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบร์ายจั�ายอ่�น     

2. ร์ายจั�ายงบกลาง หมายถ้ง ร์ายจั�ายที�ตั�งไว้ิเพ่�อจััดสร์ร์ให้ส�วินร์าชการ์และ รั์ฐวิิสาหกิจั โดยทั�วิไป

ใช้จั�ายตามร์ายการ์ดังต�อไปนี� เงินเบี�ยหวัิดบำาเหน็จับำานาญเงินเล่�อนขั�นเล่�อนอันดับเงินเด่อนและเงินปรั์บ

วุิฒิิข้าร์าชการ์ เงินสำาร์อง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าร์าชการ์ เงินสมทบของล้กจ้ัางปร์ะจัำา ค�าใช้จั�าย

สวัิสดิการ์ของข้าร์าชการ์และล้กจ้ัาง

แนวิทางการ์ใช้งบปร์ะมาณ สถานศ้กษาต้องวิิเคร์าะห์วิ�ากิจักร์ร์ม/โคร์งการ์ที�กำาหนดไว้ิ ในแผนฯ

มีควิามสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุัดเน้นของ สำานักงานคณะกร์ร์มการ์การ์ศ้กษาขั�นพ่�นฐาน(สพฐ.)/ 

สำานักงานเขตพ่�นที�การ์ศ้กษามัธยมศ้กษา(สพม.) และ กลยุทธ์จุัดเน้น ของโร์งเรี์ยน พร้์อมทั�งตร์วิจัสอบร์าย

ละเอียดการ์ดำาเนินงานตามโคร์งการ์การ์ใช้เงินอุดหนุนร์ายหัวิ วิ�าเป็นการ์ใช้งบปร์ะมาณในด้านการ์เรี์ยนการ์

สอนหร่์อด้านการ์บริ์หาร์จััดการ์ ดังนี� 

1. ด้านการ์เรี์ยนการ์สอน เป็นร์ายจั�ายเกี�ยวิกับการ์เรี์ยนการ์สอนให้แก�นักเรี์ยนโดยตร์ง เช�น ร์าย

จั�ายเพ่�อพัฒินาคุณภาพผ้้เรี์ยนคร้์ผ้้สอน ร์ายจั�ายค�าวัิสดุการ์ศ้กษา ส่�อ หลักส้ตร์ ครุ์ภัณฑ์ิและอุปกร์ณ์การ์

เรี์ยนการ์สอน ค�าจ้ัางคร้์สอน 

2. ด้านการ์บริ์หาร์เป็นร์ายจั�ายอ่�นๆ ที�ไม�เกี�ยวิกับการ์เรี์ยนการ์สอนโดยตร์ง เช�น ร์ายจั�ายเกี�ยวิกับ

การ์ปฏิบัติงานปร์ะจัำา ได้แก� ค�าสาธาร์ณ้ปโภค ค�าจ้ัาง ล้กจ้ัาง ค�าซี�อมแซีมพัสดุ ค�านำ�ามันเช่�อเพลิง ค�าวัิสดุและ

ครุ์ภัณฑ์ิสำานักงาน ร์าจั�ายเพ่�อการ์ก�อร้์าง ปรั์บปรุ์ง ตกแต�งอาคาร์สถานที�แหล�งเรี์ยนร้้์ร์ะบบโสตทัศน้ปกร์ณ์

ในห้องปร์ะชุม ร์ายจั�ายปร์ะเภทค�าตอบแทน ใช้สอย และวัิสดุเพ่�อการ์ปรั์บร์ะบบการ์ บริ์หาร์จััดการ์ตาม

นโยบายการ์ปฏิร้์ปการ์ศ้กษา และการ์บริ์หาร์จััดการ์โร์งเรี์ยนในร้์ปแบบพิเศษต�าง ๆ 

ง�นำวิิจััยท่�เก่�ยวิข�อง

รั์ตติยา สัจัจัภิร์มย์ (2557)ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายเงินร์ายได้ของ 

มหาวิิทยาลัยมหาสาร์คาม กลุ�มตัวิอย�างที�ใช้ในการ์วิิจััย ได้แก� ผ้้ปฏิบัติงานด้านงบปร์ะมาณปีงบปร์ะมาณ 

พ.ศ. 2561 จัำานวิน 97 คน โดยการ์สุ�มแบบแบ�งชั�น เคร่์�องม่อในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล ได้แก� แบบสอบถาม 

สถิติที�ใช้ได้แก�ค�าเฉิลี�ย ร้์อยละ ส�วินเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน สถิติทดสอบค�าทีและเอฟี ผลการ์วิิจััยพบวิ�า ป้จัจััย

ที�มีผลต�อการ์บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายเงินร์ายได้ของมหาวิิทยาลัยมหาสาร์คาม ได้แก� ด้านการ์จััดทำางบ

ปร์ะมาณ ด้านการ์อนุมัติงบปร์ะมาณ ด้านการ์บริ์หาร์ งบปร์ะมาณ และด้านการ์ควิบคุมงบปร์ะมาณ โดย

ภาพร์วิมอย้�ในร์ะดับมาก ผ้้ปฏิบัติงาน ด้านงบปร์ะมาณที�มีปร์ะสบการ์ณ์การ์ทำางานแตกต�างกันมีผลต�อการ์

บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายเงินร์ายได้ของมหาวิิทยาลัยมหาสาร์คาม โดยร์วิมและร์ายด้านไม�แตกต�างกัน 

และผ้้ปฏิบัติงานด้าน งบปร์ะมาณที�มีตำาแหน�งแตกต�างกันมีผลต�อการ์บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายเงินร์ายได้ 

ของมหาวิิทยาลัย มหาสาร์คาม โดยร์วิมและร์ายด้านไม�แตกต�างกัน 
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วัิชร์ะ สะท้อนดี สุพิณ เกชาคุปต์ (2555) ป้จัจััยภายในที�ส�งผลต�อปร์ะสิทธิผลการ์ เบิกจั�าย 

งบปร์ะมาณปร์ะจัำาปีของสำานักการ์ศ้กษากรุ์งเทพมหานคร์ มีวัิตถุปร์ะสงค์การ์เพ่�อศ้กษาร์ะดับปร์ะสิทธิผล

การ์เบิกจั�าย งบปร์ะมาณปร์ะจัำาปีของ สำานักการ์ศ้กษาเพ่�อวิิเคร์าะห์ป้จัจััยภายในที�ส�งผลต�อปร์ะสิทธิผล

การ์เบิกจั�ายงบปร์ะมาณปร์ะจัำาปีของสำานักการ์ศ้กษากรุ์งเทพมหานคร์และเพ่�อผลการ์ศ้กษามาใช้เป็นข้อ

เสนอแนะแนวิทางการ์แก้ไขป้ญหาอุปสร์ร์คการ์เบิกจั�ายงบปร์ะมาณของสำานักการ์ศ้กษา ไม�เป็นไปตาม 

เป้าหมาย โดยการ์วิิจััยเชิงปริ์มาณซ้ี�งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัาก

เจ้ัาหน้าที�ซ้ี�งมีส�วินเกี�ยวิข้องกับกร์ะบวินการ์เบิกจั�ายงบปร์ะมาณ จัำานวิน 89 คนจัากเจ้ัาหน้าที�ซ้ี�งมีส�วิน

เกี�ยวิข้องกับกร์ะบวินการ์เบิกจั�ายงบปร์ะมาณ จัำานวิน 89 คน ผลการ์วิิจััยพบวิ�าปร์ะสิทธิผลการ์เบิกจั�ายงบ

ปร์ะมาณปร์ะจัำาปีของสำานักการ์ศ้กษากร์ุงเทพมหานคร์โดยควิามเห็นของเจ้ัาหน้าที�ผ้้ปฏิบัติงานอย้�ในร์ะดับ

มากที�สุด ซ้ี�งกร์ะบวินการ์เบิกจั�ายปร์ะกอบด้วิย การ์จััดทำางบปร์ะมาณการ์ขออนุมัติเงินงวิดการ์จััดหาพัสดุ 

การ์ตร์วิจัสอบและเบิกจั�ายเงินร์วิมถ้งผลสำาเร็์จัขององค์การ์นั�น เป็นไปตามที�หลักเกณฑ์ิกำาหนดไว้ิ

ชัยยุทธ ป้ญญสวัิสดิ�สุทธิ� ดาวิ มงคลสมัย เพลินพิศ สัตย์สงวิน และ สิริ์ลักษณา  คอมันตร์์ (2552) 

ร์ายงานการ์วิิจััยส้ตร์การ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณทางการ์ศ้กษาร้์ปแบบใหม� วัิตถุปร์ะสงค์ของการ์วิิจััย และ

โคร์งสร้์างของร์ายงานวิิจััยเป็นการ์ทบทวินสภาพป้จัจุับันของร์ะบบการ์เงินทางการ์ศ้กษาของไทยและ

ส�วินสำาคัญของส้ตร์การ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณซ้ี�งการ์ใช้จั�ายต�อหัวิด้านการ์ศ้กษาจัะเป็นการ์อภิปร์ายข้อค้น

พบที�ได้ จัากการ์สำาร์วิจัโร์งเรี์ยนจัะนำาเสนอกร์อบและวิิธีออกแบบส้ตร์การ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณเพ่�อให้เกิด

ปร์ะสิทธิภาพและควิามเสมอภาค  นอกจัากนี� ยังนำาเสนอผลการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณตามส้ตร์แต�ละปร์ะเภท

จัะเป็นการ์สรุ์ปผลการ์วิิจััยพร้์อมด้วิยข้อเสนอแนะในการ์ดำาเนินการ์ช�วิงที�มีการ์ปรั์บเปลี�ยนร์ะบบการ์จััดสร์ร์

งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาของไทยจัากแบบที�ใช้อย้�ในป้จัจุับันเป็นแบบที�ใช้ส้ตร์ 

วิิธ่ิดำ�เนิำนำก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�ส�งผลต�อการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา จัำาแนกตาม

ร์ะดับการ์ศ้กษา โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) เป็นข้อม้ลร์ายปีตั�งแต�ปี พ.ศ.2535 ถ้ง

ปี พ.ศ.2560 ร์วิมเป็นร์ะยะเวิลา 26 ปีโดยใช้โปร์แกร์ม SPSS ในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล สมการ์ถดถอยเชิงซ้ีอน  

(Multiple regression) จัากการ์ศ้กษาทฤษฎี  และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องสามาร์ถเขียนในร้์ปสมการ์ได้ดังนี�  

แบบจัำาลอง : BG
i 
  = β₀ + β₁ EDG + β₂ EN + β₃ AB + β

4
 PB + β

5
 TE + ε 

กำาหนดให้ 

 BG =   งบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษา (หน�วิย: ล้านบาท)

 I =   ร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษาร์ะดับอุดมศ้กษา การ์ศ้กษาไม�

กำาหนดร์ะดับ 

 EDG  =   งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อ GDP (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

 EN
 
 =   งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�องบปร์ะมาณแผ�นดิน (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวิกัน

 AB
 
 =   งบปร์ะมาณปร์ะจัำาปี (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน
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 PB  =   งบปร์ะมาณวิิชาชีพ (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

 TE  =   โอนงบปร์ะมาณการ์ศ้กษา (หน�วิย: ล้านบาท) มีควิามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวิกัน

ผู้ลก�รวิิจััย

- สถานการ์ณ์ลักษณะของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา

ผลการ์ศ้กษางบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาทั�งร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและ

มัธยมศ้กษา ร์ะดับอุดมศ้กษา การ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ และร์วิมงบร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาทั�งหมดตั�งแต�ปี 

พ.ศ. 2535 ถ้งปี พ.ศ. 2560 โดยสามาร์ถอธิบายสถานการ์ณ์ได้ดังนี�

งบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาร์วิมทั�งหมด ปี พ.ศ. 2535 มีจัำานวิน 82,632 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2560 

มีจัำานวินเพิ�มข้�นเป็น 492,216  ล้านบาท โดยส�วินใหญ�เป็นงบปร์ะมาณที�จััดสร์ร์ให้กับร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/

ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์องลงมา ค่อ ร์ะดับอุดมศ้กษา และร์ะดับการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ตาม

ลำาดับ

ร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ปี พ.ศ. 2535 มีจัำานวิน 65,672 ล้านบาท คิดเป็น

ร้์อยละ 79.47 ของงบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาทั�งหมด และปี พ.ศ.2560 มีจัำานวินเพิ�มข้�นเป็น 376,124 ล้าน

บาท คิดเป็นร้์อยละ 76.41 ของงบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาทั�งหมด

ร์ะดับอุดมศ้กษา ปี พ.ศ. 2535 มีจัำานวิน 14,906 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 18.04 ของงบปร์ะมาณ

ด้านการ์ศ้กษาทั�งหมด และปี พ.ศ. 2560 มีจัำานวินเพิ�มข้�นเป็น 112,975 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 22.95 ของ

งบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาทั�งหมด

ร์ะดับการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ปี พ.ศ. 2535 มีจัำานวิน 2,054 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 2.48 ของ

งบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาทั�งหมด และปี พ.ศ. 2560 มีจัำานวินเพิ�มข้�นเป็น 3,117 ล้านบาท คิดเป็นร้์อยละ 

0.63 ของงบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาทั�งหมด

- ป้จัจััยที�มีผลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา 

ป้จัจััยที�ส�งผลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา โดยใช้ข้อม้ลทุติยภ้มิแบบอนุกร์มเวิลา (Time  

Series) เป็นข้อม้ลร์ายปี ตั�งแต�ปี พ.ศ.2535 ถ้ง พ.ศ. 2560 เป็น ร์ะยะเวิลา 26 ปี โดยใช้โปร์แกร์ม SPSS ใน

การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ล โดยมีการ์ทดสอบป้ญหา Multicollinearity และ Autocorrelation ในกร์ณีที�เกิดป้ญหา

จัะมีการ์แก้ไขก�อนที�จัะเอามาใช้วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ด้วิยวิิธีการ์ Variance Inflation Factor (VIF) สามาร์ถสรุ์ป

ได้วิ�าในแต�ละโมเดลมีค�าสถิติ VIF ตำ�ากวิ�า 10 จัะไม�เกิดป้ญหา Multicollinearity การ์ตร์วิจัสอบป้ญหา  

Autocorrelation สามาร์ถด้ได้จัากค�า Durbin-Watson (D.W.) ซ้ี�งพบวิ�าร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน ปร์ะถมศ้กษา

และมัธยมศ้กษา ร์ะดับอุดมศ้กษา และการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ไม�เกิดป้ญหา Autocorrelation โดยมีค�า   

D-W 1.956, 1.536 และ 2.128 ตามลำาดับ โดยผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จัดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�าย

ด้านการ์ศ้กษา ดังตาร์างที� 1 ดังนี�
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ต�ร�งท่� 1 ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จัดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา จัำาแนกตามร์ะดับการ์ศ้กษา 
ตัวิแปรต�ม

ตัวิแปรอิสระ

ระดับัก่อนำวิัยเร่ยนำ  ประถมศึกษ�และ มัธิยมศึกษ� ระดับัอุดมศึกษ� ก�รศึกษ�ไม่กำ�หนำดระดับั

B Sig B Sig B Sig

Cons -499,468 0.144 -1007.014 0.946 4780.732 0.406

EDG 269,701.7 0.001* 53,068.73 0.020* 1095.789 0.504

EN -51,398.37 0.001* -10464.93 0.025* -171.507 0.610

AB -104.639 0.079 -7.686 0.677 1.095 0.444

PB 0.191 0.592 0.033 0.771 0.000 0.934

TE -0.229 0.430 -0.065 0.485 0.007 0.692

ค�าสถิติ

R2 0.624 0.383 0.052

Adjusted  R2 0.525 0.221 -0.197

D.W. 1.956 1.536 2.128

F-Statistic 76,641* 24,762* 1,906

หมายเหตุ * ค่อตัวิแปร์อิสร์ะที�มีอิทธิพลกับตัวิแปร์ตามที�ร์ะดับนัยสำาคัญ 0.05 

จัากตาร์างที� 1 ผลการ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา พบวิ�า 

งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา พบวิ�า สมการ์ผลการ์

วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา มีค�า R2 เท�ากับ 0.624 

แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะสามาร์ถอธิบายถ้ง งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา คิดเป็นร้์อยละ 62.4 โดยมีค�า 

Significant ที� 0.05 หมายควิามวิ�ามีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ปร์ะกอบด้วิยงบ

ปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อ GDP และ งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�องบปร์ะมาณแผ�นดิน

งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาร์ะดับอุดมศ้กษา พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์

ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา มีค�า R2 เท�ากับ 0.383 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะ

สามาร์ถอธิบายถ้ง งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา คิดเป็นร้์อยละ 38.3 โดยมีค�า Significant ที� 0.05 

หมายควิามวิ�า มีตัวิแปร์อิสร์ะอย�างน้อยหน้�งตัวิที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม ปร์ะกอบด้วิย งบปร์ะมาณ การ์ศ้กษา

ต�อ GDP และ งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�องบปร์ะมาณ  

 งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ พบวิ�า สมการ์ผลการ์วิิเคร์าะห์ควิามสัมพันธ์

ของป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา มีค�า R2 เท�ากับ 0.052 แสดงวิ�าตัวิแปร์อิสร์ะ

สามาร์ถอธิบายถ้ง งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา คิดเป็นร้์อยละ 5.2 โดยไม�มีค�า Significant ที� 0.05 

หมายควิามวิ�า ไม�มีตัวิแปร์อิสร์ะที�ส�งผลต�อตัวิแปร์ตาม 
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อภิปร�ยและสรุปผู้ลก�รวิิจััย

การ์ศ้กษาควิามสัมพันธ์ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา โดยแบ�งร์ะดับ

ก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์ะดับอุดมศ้กษา และการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ใช้ข้อม้ลร์ายปี

ทั�งหมดตั�งแต�ปี พ.ศ. 2535 ถ้งปี พ.ศ. 2560 เป็นร์ะยะเวิลา 26 ปี มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาสถานการ์ณ์ลักษณะของ

งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาและเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา เพ่�อให้

หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาครั์ฐและเอกชน ได้แก� กร์ะทร์วิงศ้กษาธิการ์ กร์ะทร์วิงอุดมศ้กษา วิิทยาศาสตร์์ 

วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม กร์ะทร์วิงการ์คลัง เป็นต้น ได้นำาไปเป็นข้อม้ลในการ์วิิเคร์าะห์และวิางนโยบายที�เกี�ยวิกับ

การ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณเพ่�อการ์ศ้กษาในร์ะดับต�างๆต�อไป ซ้ี�งจัากการ์ศ้กษาจัากเอกสาร์ทฤษฎีและงานวิิจััยที�

เกี�ยวิข้อง เพ่�อใช้เป็นส�วินปร์ะกอบในการ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลและการ์สร้์างแบบจัำาลองต�าง ๆ ที�คาดวิ�าจัะมีผลก�อ

ให้เกิดการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณ การ์วิิเคร์าะห์ข้อม้ลแบบอนุกร์มเวิลา (Time series) และใช้วิิธีวิิเคร์าะห์แบบ  

Multiple regression เพ่�อให้ทร์าบถ้งควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างป้จัจััยต�าง ๆ อันเป็นสาเหตุที�ก�อให้เกิดงบ

ปร์ะมาณร์ายจั�ายด้าน ผลการ์ศ้กษา พบวิ�า งบปร์ะมาณด้านการ์ศ้กษาร์วิมทั�งหมด ปี พ.ศ. 2535 มีจัำานวิน 

82,632 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2560 มีจัำานวินเพิ�มข้�นเป็น 492,216  ล้านบาท โดยส�วินใหญ�เป็นงบปร์ะมาณ

ที�จััดสร์ร์ให้กับร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถมศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์องลงมา ค่อ ร์ะดับอุดมศ้กษา และร์ะดับ

การ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ตามลำาดับ

สำาหรั์บผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อสถานศ้กษาทั�งมีผลการ์วิิเคร์าะห์ ดังนี�  

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ศ้กษาทั�งร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยนปร์ะถมศ้กษา 

มัธยมศ้กษา ค่องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา โดยควิามสัมพันธ์ของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา 

สอดคล้องกับงานวิิจััยของรั์ตติยา สัจัจัภิร์มย์ (2557)  ได้ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์าย

จั�ายเงินร์ายได้ กล�าวิค่อ ป้จัจััยที�มีผลต�อการ์บริ์หาร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายเงินร์ายได้ของ การ์จััดทำางบปร์ะมาณ 

ด้านการ์อนุมัติงบปร์ะมาณ ด้านการ์บริ์หาร์ งบปร์ะมาณ และด้านการ์ควิบคุมงบปร์ะมาณ โดยภาพร์วิมอย้�

ในร์ะดับมาก ผ้้ปฏิบัติงาน ด้านงบปร์ะมาณที�มีปร์ะสบการ์ณ์การ์ทำางานแตกต�างกันมีผลต�อการ์บริ์หาร์งบ

ปร์ะมาณร์ายจั�าย

ผลการ์วิิเคร์าะห์แสดงให้เห็นวิ�าป้จัจััยที�มีอิทธิพลต�อการ์ศ้กษาร์ะดับอุดมศ้กษา ค่องบปร์ะมาณร์าย

จั�ายด้านการ์ศ้กษา ซ้ี�งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั�นค่อ เม่�องบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อ GDP  เพิ�มข้�นส�งผลให้

งบปร์ะมาณร์ะดับอุดมศ้กษาเพิ�มข้�นและเม่�องบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อGDP ลดลงส�งผลให้งบปร์ะมาณร์ะดับ

อุดมศ้กษาลดลง โดยควิามสัมพันธ์ของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา สอดคล้องกับงานวิิจััยของ วัิชร์ะ 

สะท้อนดี สุพิณ เกชาคุปต์ (2555) ได้ศ้กษาป้จัจััยภายในที�ส�งผลต�อปร์ะสิทธิผลการ์ต�อเบิกจั�ายงบปร์ะมาณ

ปร์ะจัำาปีของสำานักการ์ศ้กษา กร์ุงเทพมหานคร์มีวัิตถุปร์ะสงค์การ์เพ่�อศ้กษาร์ะดับปร์ะสิทธิผลการ์เบิกจั�าย

งบปร์ะมาณปร์ะจัำาปีของสำานักการ์ศ้กษาเพ่�อวิิเคร์าะห์ป้จัจััยภายในที�ส�งผลต�อปร์ะสิทธิผลการ์เบิกจั�ายงบ

ปร์ะมาณปร์ะจัำาปีของสำานักการ์ศ้กษากรุ์งเทพมหานคร์และเพ่�อผลการ์ศ้กษามาใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวิ

ทางการ์แก้ไขป้ญหาอุปสร์ร์คการ์เบิกจั�ายงบปร์ะมาณ
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บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

การ์ศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา

สถานการ์ณ์ลักษณะของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาและเพ่�อศ้กษาป้จัจััยที�มีผลต�องบปร์ะมาณร์าย

จั�ายด้านการ์ศ้กษา ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ส�วินใหญ�เป็นงบปร์ะมาณที�จััดสร์ร์ให้กับร์ะดับก�อนวัิยเรี์ยน/ปร์ะถม

ศ้กษาและมัธยมศ้กษา ร์องลงมา ค่อ ร์ะดับอุดมศ้กษา และร์ะดับการ์ศ้กษาไม�กำาหนดร์ะดับ ตามลำาดับ 

สำาหรั์บป้จัจััยที�มีผลต�อการ์จัดสร์ร์งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษา ได้แก� งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อ GDP 

งบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�องบปร์ะมาณแผ�นดิน มีข้อเสนอแนะ ดังนี�

1. งบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษามีแนวิโน้มที�จัะเพิ�มข้�นของงบปร์ะมาณร์ายจั�ายภายใน

ปร์ะเทศที�มีควิามต้องการ์ส้งจัากหลากหลายพ่�นที�ทั�งของภาครั์ฐและเอกชนดังนั�น ภาครั์ฐหร่์อหน�วิยงานที�

เกี�ยวิข้องจัะต้องเพิ�มปร์ะสิทธิภาพด้านงบปร์ะมาณร์ายจั�ายให้มีปร์ะสิทธิภาพมากยิ�งข้�น 

2. งบปร์ะมาณแผ�นดินและงบปร์ะมาณการ์ศ้กษาต�อGDPเป็นสาเหตุสำาคัญปร์ะการ์หน้�งที�ส�งผล

ต�องบปร์ะมาณร์ายจั�ายด้านการ์ศ้กษาดังนั�น หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับงบปร์ะมาณร์ายจั�ายการ์ศ้กษาได้แก�

กร์ะทร์วิงศ้กษาธิการ์กร์ะทร์วิงการ์คลังเพ่�อช�วิยสถาบันศ้กษาให้มีเงินเข้าไปช�วิยเสร์ิมสร้์างให้การ์ศ้กษามี

ปร์ะสิทธิภาพส้งสุดและและเข้ามาขจััดควิามไม�เสมอภาคในสังคม เพ่�อให้หน�วิยงานได้นำาไปใช้ในการ์กำาหนด

แนวิทาง นโยบาย และมาตร์การ์ในการ์แก้ป้ญหางบปร์ะมาณร์ายจั�ายการ์ศ้กษาให้เหมาะสม
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การ์ศ้กษานี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ 1) ศ้กษาศักยภาพการ์ดำาเนินของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวิัดตรั์ง 

และ 2) เปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งตามปร์ะเภทวิิสาหกิจัชุมชน 

ปร์ะชากร์ที�ใช้ในการ์ศ้กษาค่อวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งจัำานวิน 587 แห�ง ร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากร์ะบบ

สาร์สนเทศวิิสาหกิจัชุมชนของกร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์ สถิติที�ใช้วิิเคร์าะห์ข้อม้ล ได้แก� ค�าเฉิลี�ย และค�า 

เบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One-way ANOVA และ LSD methods

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า 1) วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในภาพร์วิมร์ะดับ

ปานกลาง (X̅̅  =  2.27) เม่�อพิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานร์ายด้านพบวิ�า ด้านการ์จััดการ์สินค้าหร่์อ

บริ์การ์อย้�ในร์ะดับดี (X̅̅ = 2.34) ส�วินด้านการ์จััดการ์ควิามร้้์และข้อม้ลข�าวิสาร์ ด้านผ้้นำาและการ์บริ์หาร์

วิิสาหกิจัชุมชน ด้านการ์บริ์หาร์สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน ด้านการ์บริ์หาร์การ์ตลาด และด้านการ์วิางแผนการ์

ดำาเนินงานวิิสาหกิจัชุมชน อย้�ในร์ะดับปานกลาง (X̅̅ = 2.29, 2.25, 2.25, 2.25 และ 2.22 ตามลำาดับ) เม่�อ

พิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานตามปร์ะเภทกิจัการ์กลุ�มการ์ผลิตพบวิ�า วิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทการ์ผลิต

ป้จัจััยการ์ผลิต และปร์ะเภทการ์ผลิตสิ�งทอ เส่�อผ้า ของที�ร์ะล้กของชำาร์�วิย และดอกไม้ปร์ะดิษฐ์ มีศักยภาพ

การ์ดำาเนินงานในร์ะดับดี (X̅̅ = 2.50 และ 2.40 ตามลำาดับ) ส�วินวิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทการ์แปร์ร้์ปและ

ผลิตภัณฑ์ิอาหาร์ ปร์ะเภทการ์ผลิตพ่ช ปร์ะเภทการ์ผลิตเคร่์�องจัักร์สาน สิ�งปร์ะดิษฐ์จัากโลหะ เคร่์�องไม้และ

เฟีอร์์นิเจัอร์์ ปร์ะเภทผลิตภัณฑ์ิสมุนไพร์ ปร์ะเภทการ์ผลิตสินค้าอ่�น ปร์ะเภทการ์ผลิตปร์ะมง ปร์ะเภทการ์

ผลิตปศุสัตว์ิ และการ์ผลิตเคร่์�องด่�ม มีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง (X̅̅ = 2.31, 2.27, 2.26, 

2.21, 2.21, 2.21, 2.19 และ 2.04 ตามลำาดับ) เม่�อพิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานตามปร์ะเภทกิจัการ์กลุ�ม

การ์บริ์การ์พบวิ�า วิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทการ์บริ์การ์อ่�นๆ ปร์ะเภทออมทรั์พย์ชุมชน ปร์ะเภทการ์ท�องเที�ยวิ 

และปร์ะเภทร้์านค้าชุมชน มีศักยภาพในการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง (X̅̅ = 2.30, 2.29, 2.21 และ 2.21 

ตามลำาดับ) และ 2) ปร์ะเภทกิจัการ์วิิสาหกิจัชุมชนที�แตกต�างกัน มีศักยภาพการ์ดำาเนินงานแตกต�างกันอย�าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05)  

คำำ�สำ�คัำญ:  วิิสาหกิจัชุมชน, ศักยภาพทางการ์จััดการ์, การ์ปร์ะเมิน, จัังหวัิดตรั์ง
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Abstract

This research aimed to 1) assess the potential of community enterprises in Trang 

province, and 2) compare the potential of community enterprises among different type 

of community enterprises. Population were 587 community enterprises in Trang province. 

Data collected from the community enterprises database developed by the department 

of agricultural promotion. Data were analyzed using descriptive statistic of, percentage, 

means, and standard deviations; and the hypotheses were tested using inferential statistic of  

One-way ANOVA and LSD method.

The results revealed as fallow: 1) the overall potential of community enterprises 

were at moderate level (X̅̅ = 2.27). Considering potential of community enterprises in term 

of area of management, it found that the products/services management was at good level 

(X̅̅ = 2.34), but the knowledge and information management, the leadership and general  

management, the membership management, the marketing management, and the community 

enterprises planning were at moderate level (X̅̅ = 2.29, 2.25, 2.25, 2.25 and 2.22 respectively). 

Potential of community enterprises producing the raw material production, and the woven 

product, souvenir, and artificial flowers were at good level (X̅̅ = 2.50 and 2.40 respectively).  

Potential of community enterprises producing the food processing and food products, the 

plant production, the handicraft, metal product, wood and furniture, the herb product, the 

other products, the aquaculture, the livestock, and the beverage were at moderate level  

(X̅̅ = 2.31, 2.31, 2.26, 2.21, 2.21, 2.19 and 2.04 respectively). Potential of community  

enterprises servicing the other services, the tour, the community saving, and the community 

shop were at moderate level (X̅̅ = 2.30, 2.29, 2.21, and 2.21 respectively). 2) There were  

statistical significant differences among community enterprises with different type of  

products/services at the .05 level. 

Keywords: Community Enterprise, Potentiality, Assessment, Trang Province
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บัทนำำ�

ก�อนปี พ.ศ. 2548 ภาครั์ฐส�งเสริ์มให้ชาวิบ้านร์วิมกลุ�มทำาธุร์กิจัขนาดเล็กในร์ะดับร์ากหญ้าเพ่�อผลิต

สินค้าและการ์บริ์การ์จัากทรั์พยากร์ต�าง ๆ ที�มีในชุมชน ทำาให้ชาวิบ้านมีงานทำา มีร์ายได้เพิ�มข้�น และปร์ากฏ

วิ�าบางกลุ�มสามาร์ถดำาเนินงานได้ปร์ะสบผลสำาเร็์จั ทำาให้สมาชิกมีร์ายได้เพิ�มข้�น แต�ก็กลุ�มอีกจัำานวินมากที�

ขาดทุน สมาชิกเกิดการ์แตกแยกกันร์วิมทั�งทำาให้เกิดควิามร้์าวิฉิานข้�นในชุมชน (พิสิฐ ลี�อาธร์ร์มและคณะ, 

2559) ไม�วิ�าการ์ปร์ะกอบการ์ในร้์ปแบบกลุ�มจัะปร์ะสบควิามสำาเร็์จัหร่์อไม�ก็ตามภาครั์ฐยังคงเห็นควิามสำาคัญ

กับการ์ดำาเนินงานแบบกลุ�มและต้องการ์ส�งเสริ์ม พัฒินาการ์ดำาเนินงานในร้์ปแบบกลุ�มให้เข้มแข็งมากข้�น 

ดังนั�นในปี พ.ศ. 2548 จ้ังมีการ์ปร์ะกาศใช้พร์ะร์าชบัญญัติวิิสาหกิจัชุมชน พ.ศ. 2548 ข้�น (“พร์ะร์าชบัญญัติ

ส�งเสริ์มวิิสาหกิจัชุมชน พ.ศ. 2548”, 2548) เพ่�อส�งเสริ์มการ์ร์วิมกลุ�มกันเพ่�อปร์ะกอบธุร์กิจัขนาดเล็กใน

ร์ะดับร์ากหญ้า และให้จัดทะเบียนกับกร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์ ทำาให้กลุ�มมีตัวิตนที�ชัดเจันและมีกฎหมาย

รั์บร์องในช่�อวิ�า วิิสาหกิจัชุมชน (Small and micro community enterprises) และป้จัจุับันมีวิิสาหกิจั

ชุมชนที�จัดทะเบียนทั�วิปร์ะเทศจัำานวิน 97,624 แห�ง (กร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์, 2565) แม้กฎหมายจัะเป่ด

ช�องให้หน�วิยงานของรั์ฐสามาร์ถให้ควิามช�วิยเหล่อในด้านต�างๆ ได้อย�างถ้กต้องตามกฎหมายก็ตาม แต�ควิาม

ช�วิยเหล่อดังกล�าวิมักจัะมาในลักษณะโคร์งการ์ช�วิยเหล่อแบบเร์�งด�วิน ร์ะยะสั�นและแบบชั�วิคร์าวิ ดังนั�นหาก

วิิสาหกิจัชุมชนร์อแต�ควิามช�วิยเหล่อจัากหน�วิยงานของรั์ฐแล้วิ โอกาสที�วิิสาหกิจัชุมชนจัะปร์ะสบควิามสำาเร็์จั

ในการ์ดำาเนินงานอย�างยั�งย่นก็คงจัะเป็นไปได้ยาก ดังนั�นวิิสาหกิจัชุมชนจ้ังควิร์จัะพัฒินากิจัการ์ให้มีศักยภาพ

การ์ดำาเนินงานและสามาร์ถพ้�งพาตนเองได้อย�างยั�งย่นด้วิยตัวิเองเป็นหลัก

ศักยภาพในการ์ดำาเนินงาน เป็นสมร์ร์ถนะด้านต�างๆ ที�จัำาเป็นที�จัะทำาให้กิจัการ์สามาร์ถดำาเนินงาน

ให้ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัตามวัิตถุปร์ะสงค์ กิจัการ์ที�มีศักยภาพในการ์ดำาเนินงานมากย�อมมีโอกาสที�จัะดำาเนิน

งานให้ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัได้มากกวิ�ากิจัการ์ที�มีศักยภาพการ์ดำาเนินงานตำ�า ผ้้บริ์หาร์ของกิจัการ์ทุกแห�งจ้ัง

ต้องตร์วิจัสอบศักยภาพการ์ดำาเนินงานอย�างสมำ�าเสมอ โดยร์วิบร์วิมข้อม้ลการ์ดำาเนินงานที�เกิดข้�น ทำาการ์

วิิเคร์าะห์และปร์ะเมินเพ่�อให้ทร์าบจุัดแข็งและจุัดอ�อนของการ์ดำาเนินงานที�เกิดข้�น และหากพบวิ�าการ์ดำาเนิน

งานด้านใดยังทำาได้ไม�ดีพอก็ต้องปรั์บปรุ์งให้ดีข้�น และวิิสาหกิจัชุมชนซ้ี�งเป็นกิจัการ์ผลิตสินค้าและการ์บริ์การ์

ในร์ะดับร์ากหญ้าก็จัะต้องให้ควิามสำาคัญกับการ์พัฒินาและรั์กษาศักยภาพการ์ดำาเนินงานให้ดีอย้�เสมอด้วิย

เช�นเดียวิกัน ดังนั�นการ์วิิจััยเกี�ยวิกับศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนจ้ังเป็นปร์ะโยชน์อย�างยิ�งต�อ

การ์พัฒินาวิิสาหกิจัชุมชนให้เข้มแข็ง ให้สามาร์ถสร้์างงาน สร้์างร์ายได้ และสร้์างควิามยั�งย่นให้กับวิิสาหกิจั

ชุมชนได้ 

จัังหวัิดตรั์งมีสภาพภ้มิปร์ะเทศทั�งที�เป็นพ่�นที�เชิงเขา ที�ร์าบลุ�ม และที�ติดชายทะเล ปร์ะชาชน

ปร์ะกอบอาชีพที�หลากหลาย ขณะเดียวิกันมีปร์ะชาชนสนใจัและได้รั์บการ์สนับสนุนให้จััดตั�งวิิสาหกิจัชุมชน

เพ่�อผลิตสินค้าหร่์อการ์ให้บริ์การ์ตามควิามสนใจัและสอดคล้องกับทรั์พยากร์ในท้องถิ�นที�มีในแต�ละพ่�นที� 

จัังหวัิดตรั์งจ้ังมีวิิสาหกิจัชุมชนที�ปร์ะกอบการ์หลากหลายปร์ะเภท และปร์ากฏวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนบางแห�ง

ในจัังหวัิดตรั์งได้รั์บการ์คัดเล่อกเป็นวิิสาหกิจัชุมชนดีเด�น จ้ังเป็นที�น�าสนใจัวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์ง

ทั�งหมดมีศักยภาพในการ์ดำาเนินงานอย้�ในร์ะดับใด และวิิสาหกิจัชุมชนแต�ละปร์ะเภทกิจัการ์มีศักยภาพการ์

ดำาเนินงานแตกต�างกันหร่์อไม� จ้ังทำาให้ผ้้วิิจััยทำาวิิจััยเร่์�องศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชน กร์ณี

ศ้กษาวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์ง ข้�น
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วัิตถุประสงค์ำก�รวิิจััย

1. เพ่�อศ้กษาศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในพ่�นที�จัังหวัิดตรั์ง 

2. เพ่�อเปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในพ่�นที�จัังหวัิดตรั์งจัำาแนกตาม

ปร์ะเภทกิจัการ์

ก�รทบัทวินำวิรรณกรรม

แนำวิคิำดก�รประเมินำศักยภ�พิในำก�รดำ�เนิำนำง�นำ

การ์ปร์ะเมินศักยภาพการ์ดำาเนินงานเป็นการ์ร์วิบร์วิมข้อม้ลสถานการ์ณ์ต�างๆ ที�เป็นพ่�นฐานในการ์

ทำางานของกิจัการ์ ทำาให้มีข้อม้ลสภาพการ์ดำาเนินงานของกิจัการ์ในแต�ละด้านวิ�าอย้�ในร์ะดับใด และหาก

พบวิ�ามีจุัดอ�อนหร่์อข้อบกพร์�องก็สามาร์ถปรั์บปรุ์งแก้ไขข้อบกพร์�องได้อย�างทันท�วิงทีและตร์งปร์ะเด็น การ์

ปร์ะเมินศักยภาพการ์ดำาเนินงานจัำาเป็นต้องมีเคร่์�องม่อหร่์อสร้์างมาตร์วัิดเพ่�อวัิดด้านต�างๆ เหล�านั�นออกมา 

โดยกิจัการ์แต�ละแห�งสามาร์ถพัฒินาเคร่์�องม่อให้เหมาะสมกับควิามปร์ะสงค์ในการ์ใช้งานได้อย�างอิสร์ะ และ

ป้จัจุับันมีการ์พัฒินาโมเดลเพ่�อปร์ะเมินศักยภาพในการ์ดำาเนินงานของกิจัการ์หลายโมเดล เช�น Balanced 

Scorecard ซ้ี�งจัะมองกิจัการ์ใน 4 มุมมองและพัฒินาเมตริ์กซ์ีเพ่�อร์วิบร์วิมข้อม้ลและวิิเคร์าะห์แต�ละมุมมอง 

ปร์ะกอบด้วิย 1) มุมมองด้านการ์เรี์ยนร้้์และการ์เติบโต (2) มุมมองด้านกร์ะบวินการ์ทางธุร์กิจั (3) มุมมอง

ด้านล้กค้า และ (4) มุมมองด้านการ์เงิน (Goodmaterial, 2564) และ The EFQM Excellence Model ซ้ี�ง

เน้นวัิดผลงาน 3 กลุ�มย�อย ค่อ 1) ทิศทาง ปร์ะกอบด้วิย 2 ปร์ะเด็นย�อยค่อ จุัดมุ�งหมาย วิิสัยทัศนและกลยุทธ์ 

และ วัิฒินธร์ร์มองค์การ์และภาวิะผ้้นำา 2) การ์ดำาเนินงาน ปร์ะกอบด้วิย 3 ปร์ะเด็นย�อย ค่อ การ์มีส�วินร์�วิม

ของผ้้มีส�วินได้เสีย การ์สร้์างคุณค�าของควิามยั�งย่น และการ์ขับเคล่�อนผลงานและการ์เปลี�ยนแปลง และ 3) 

ผลลัพธ์ ปร์ะกอบด้วิย 2 ปร์ะเด็นย�อยค่อ การ์รั์บร้้์ของผ้้มีส�วินได้เสีย ผลการ์ปฏิบัติงานร์ะดับกลยุทธ์และ

ร์ะดับปฏิบัติการ์  (Harris, 2021)

ก�รประเมินำศักยภ�พิก�รดำ�เนิำนำง�นำของวิิส�หกิจัชุุมชุนำ

กร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์ซ้ี�งมีหน้าที�ส�งเสริ์มวิิสาหกิจัชุมชน ได้จััดทำาแนวิทางการ์ปร์ะเมินวิิสาหกิจั

ชุมชนเพ่�อให้ทร์าบวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนแต�ละแห�งมีศักยภาพในการ์ดำาเนินงานในร์ะดับใด โดยกำาหนดให้มีการ์

ปร์ะเมินศักยภาพใน 7 ด้าน (กร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์, 2555) ปร์ะกอบด้วิย 

ผู้้�นำำ�และก�รบัริห�รวิิส�หกิจัชุุมชุนำ ปร์ะกอบด้วิย 1) การ์กำาหนดเป้าหมายและทิศทางในการ์

พัฒินาวิิสาหกิจัชุมชนของผ้้นำา 2) การ์ให้สมาชิกมีส�วินร์�วิมในการ์กำาหนดเป้าหมาย ทิศทางและแผนการ์

ดำาเนินงาน 3) ควิามสามาร์ถในการ์บริ์หาร์จััดการ์ของผ้้นำาวิิสาหกิจัชุมชน 4) ควิามสามาร์ถในการ์

บริ์หาร์ธุร์กิจัของผ้้นำาวิิสาหกิจัชุมชน 5) ควิามรั์บผิดชอบต�อสาธาร์ณะ 6) ควิามรั์บผิดชอบต�อล้กค้า (มีการ์

ดำาเนินการ์อย�างมีควิามรั์บผิดชอบต�อล้กค้า เช�น ไม�เอาเปรี์ยบ ซ่ี�อสัตย์ ตร์งต�อเวิลา มีคุณภาพ ปลอดภัย 

ฯลฯ) 7) การ์กำาหนดโคร์งสร้์างและการ์แบ�งหน้าที�ของกร์ร์มการ์และสมาชิกในการ์ดำาเนินงาน 8) การ์กำาหนด

กฎร์ะเบียบหร่์อข้อบังคับ 9) การ์ร์ะดมหุ้น 10) การ์จัดบันท้กการ์เงินหร่์อบัญชี 11) การ์ใช้ปร์ะโยชน์จัาก

บันท้กการ์เงิน/บัญชี 12) การ์จััดสร์ร์ร์ายได้และผลปร์ะโยชน์ 13) การ์เป่ดเผยข้อม้ลทางการ์เงินและข้อม้ล

อ่�นๆ แก�สมาชิก 14) การ์จััดสวัิสดิการ์แก�สมาชิก และ 15) การ์ทำากิจักร์ร์มเพ่�อสาธาร์ณปร์ะโยชน์
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ก�รวิ�งแผู้นำก�รดำ�เนิำนำง�นำวิิส�หกิจัชุุมชุนำ ปร์ะกอบด้วิย 1) การ์จััดทำาแผนการ์ดำาเนินงานของ

วิิสาหกิจัชุมชน 2) การ์ชี�แจังแผนแก�กร์ร์มการ์และสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน 3) การ์ปฏิบัติตามแผนที�จััดทำาไว้ิ

หร่์อแผนที�ได้ปรั์บปรุ์งตามสถานการ์ณ์ และ 4) การ์นำาป้ญหาในการ์ดำาเนินงานมาปรั์บปรุ์งแก้ไข

ก�รบัริห�รก�รตล�ด ปร์ะกอบด้วิย 1) การ์กำาหนดล้กค้าและแหล�งจัำาหน�ายเพ่�อเป็นข้อม้ลใน

การ์ปร์ะกอบการ์ 2) แหล�งจัำาหน�ายหร่์อตลาดและเคร่์อข�ายด้านการ์ตลาด และ 3) การ์ติดตามข้อม้ลควิาม

ต้องการ์ของล้กค้าและตลาด

ก�รจััดก�รคำวิ�มร้�และข�อม้ล ปร์ะกอบด้วิย 1) การ์แสวิงหาควิามร้้์เพ่�อพัฒินาวิิสาหกิจัชุมชน 2) 

การ์จััดเก็บข้อม้ลของวิิสาหกิจัชุมชน และ 3) การ์ส่�อสาร์ปร์ะชาสัมพันธ์ข้อม้ลข�าวิสาร์แก�สมาชิก เคร่์อข�าย

และบุคคลภายนอก

ก�รบัริห�รสม�ชิุกวิิส�หกิจัชุุมชุนำ ปร์ะกอบด้วิย 1) การ์กำาหนดเง่�อนไขการ์รั์บสมาชิกวิิสาหกิจั

ชุมชน 2) การ์พัฒินาสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน 3) การ์สร้์างขวัิญกำาลังใจัแก�สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน และ 4) การ์

ให้ควิามร์�วิมม่อของสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชนในร์อบปีที�ผ�านมา

ก�รจััดก�รสินำคำ��หร่อบัริก�ร ปร์ะกอบด้วิย 1) ขั�นตอนหร่์อกร์ะบวินการ์ผลิตสินค้าหร่์อบริ์การ์ 2) 

การ์ปฏิบัติตามขั�นตอนหร่์อกร์ะบวินการ์ผลิตสินค้าหร่์อบริ์การ์ และ 3) การ์ควิบคุมคุณภาพสินค้าหร่์อบริ์การ์

 ผู้ลลัพิธ์ิก�รดำ�เนิำนำง�นำวิิส�หกิจัชุุมชุนำ ปร์ะกอบด้วิย 1) ด้านผลลัพธ์ตามภาร์กิจัของวิิสาหกิจั

ชุมชน ได้แก� ก) การ์ลดร์ายจั�ายของสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน ข) การ์เพิ�มร์ายได้ของสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน ค) 

การ์มีคุณภาพชีวิิตที�ดีข้�นของสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน 2) ด้านคุณภาพสินค้าและบริ์การ์ ได้แก� ก) ควิามพ้ง

พอใจัต�อสินค้าหร่์อบริ์การ์ ข) มาตร์ฐานคุณภาพควิามปลอดภัยของสินค้าหร่์อบริ์การ์ ค) การ์สร้์างควิามแตก

ต�างของสินค้าหร่์อบริ์การ์ให้เป็นที�ต้องการ์ของตลาด 3) ด้านปร์ะสิทธิภาพการ์ดำาเนินงาน ได้แก� ก) การ์ลด

ต้นทุนในการ์ดำาเนินงานกิจักร์ร์มต�างๆ ของวิิสาหกิจัชุมชน ข) การ์ลดควิามผิดพลาดและการ์ส้ญเสียในการ์

ดำาเนินงานกิจักร์ร์มต�างๆ ของวิิสาหกิจัชุมชน 4) ด้านการ์พัฒินาวิิสาหกิจัชุมชน ก) ควิามสำาเร็์จัของกิจักร์ร์ม

วิิสาหกิจัชุมชน ข) การ์เพิ�มพ้นควิามร้้์ ควิามสามาร์ถ และทักษะของสมาชิก ค) ควิามพ้งพอใจัของสมาชิก ง) 

ปร์ะโยชน์ที�ชุมชนได้รั์บจัากวิิสาหกิจัชุมชน

คำำ�ถ�มก�รวิิจััยและสมมติฐ�นำก�รวิิจััย 

การ์วิิจััยในครั์�งนี� ผ้้วิิจััยกำาหนดคำาถามการ์วิิจััยและสมมติฐานการ์วิิจััยดังนี� 

1. คำาถามการ์วิิจััย ปร์ะกอบด้วิยคำาถามการ์วิิจััยดังนี�

1.1 วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานโดยร์วิมและร์ายด้านในร์ะดับใด 

1.2 วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งที�ปร์ะกอบกิจัการ์แตกต�างกันมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานแตก

ต�างกันหร่์อไม�  

2. สมมติฐานการ์วิิจััย ปร์ะกอบด้วิยสมมติฐานการ์วิิจััยดังนี�

2.1 วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวิัดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานโดยร์วิมและร์ายด้านอย้�ในร์ะดับ 

ปานกลาง 

2.2 วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งที�ปร์ะกอบกิจัการ์แตกต�างกันมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานแตก

ต�างกัน 
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วิิธ่ิก�รดำ�เนิำนำก�รวิิจััย 

1. ขอบัเขตก�รวิิจััย 

การ์วิิจััยครั์�งนี�เป็นการ์ศ้กษาใน 2 ปร์ะเด็นค่อ 1) ศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนใน

จัังหวัิดตรั์ง ด้านผ้้นำาและการ์บริ์หาร์วิิสาหกิจัชุมชน ด้านการ์วิางแผนการ์ดำาเนินงานวิิสาหกิจัชุมชน ด้าน

การ์บริ์หาร์การ์ตลาด ด้านการ์จััดการ์ควิามร้้์และข้อม้ล ด้านการ์บริ์หาร์สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน และด้านการ์

จััดการ์สินค้าหร่์อบริ์การ์ และ 2) เปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งตาม

ปร์ะเภทกิจัการ์ 

2. เคำร่�องม่อท่�ใชุ�เก็บัรวิบัรวิมข�อม้ล 

การ์ศ้กษาครั์�งนี� ผ้้วิิจััยใช้ข้อม้ลจัากร์ะบบสาร์สนเทศวิิสาหกิจัชุมชนของกร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์ ซ้ี�ง

ได้ร์วิบร์วิมและบันท้กร์ายละเอียดของวิิสาหกิจัชุมชนทั�งปร์ะเทศ ตามแบบฟีอร์์มที�กร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์

พัฒินาข้�น โดยเข้าถ้งข้อม้ลร์ะหวิ�างเด่อนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ทั�งนี�ข้อม้ลในร์ะบบสาร์สนเทศวิิสาหกิจั

ชุมชนของกร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์นั�น ผ้้สนใจัสามาร์ถเข้าถ้งและนำาไปใช้ได้

3. ประชุ�กรและกลุ่มตัวิอย่�ง

การ์ศ้กษาครั์�งนี� ผ้้วิิจััยจัะศ้กษาศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งที�มีการ์

บันท้กข้อม้ลในร์ะบบสาร์สนเทศวิิสาหกิจัชุมชนของกร์มส�งเสริ์มการ์เกษตร์ทั�งหมด จัำานวิน 587 แห�ง (กร์ม

ส�งเสริ์มการ์เกษตร์, 2565) โดยไม�มีการ์สุ�มตัวิอย�าง 

4. ก�รวิิเคำร�ะห์ข�อม้ล สถิติท่�ใชุ� และเกณฑ์์ในำก�รแปรผู้ล

ผ้้วิิจััยวิิเคร์าะห์ข้อม้ลศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งโดยใช้สถิติเชิง

พร์ร์ณา ปร์ะกอบด้วิย ค�าเฉิลี�ย และค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และเปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของ

วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งตามปร์ะเภทกิจัการ์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาณ ค่อ สถิติ One-way ANOVA และ

หากพบวิ�ามีควิามแตกต�างกันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติก็จัะทำาการ์เปรี์ยบเทียบร์ายค้�ด้วิยวิิธีการ์ LSD

ผ้้วิิจััยกำาหนดเกณฑ์ิการ์แปลผลศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์ง โดยใช้

เกณฑ์ิคะแนนดังนี� 

1.00-1.66   คะแนน   หมายถ้ง   วิิสาหกิจัชุมชนมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปรั์บปรุ์ง

1.67-2.33   คะแนน   หมายถ้ง   วิิสาหกิจัชุมชนมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง

2.34-3.00   คะแนน   หมายถ้ง   วิิสาหกิจัชุมชนมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับดี 
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ผู้ลก�รวิิจััย

ผ้้วิิจััยจัะนำาเสนอผลการ์วิิจััยดังต�อไปนี�

1. ข�อม้ลทั�วิไปของวิิส�หกิจัชุุมชุนำในำจัังหวัิดตรัง

ต�ร�งท่� 1 จัำานวินและร้์อยละของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์ง จัำาแนกตามปร์ะเภทกิจัการ์
ประเภทกิจัก�ร จัำ�นำวินำ ร�อยละ

การ์ผลิตพ่ช 144 24.53

การ์แปร์ร้์ปและผลิตภัณฑ์ิอาหาร์ 107 18.23

การ์ผลิตปศุสัตว์ิ 81 13.80

การ์ผลิตสินค้าอ่�น 34 5.79

การ์ท�องเที�ยวิ 34 5.79

การ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิต 26 4.43

การ์ผลิตเคร่์�องจัักร์สาน สิ�งปร์ะดิษฐ์จัากโลหะ เคร่์�องไม้และเฟีอร์์นิเจัอร์์ 26 4.43

การ์ออมทรั์พย์ชุมชน 26 4.43

การ์ผลิตสิ�งทอ เส่�อผ้า ของที�ร์ะล้กของชำาร์�วิย ดอกไม้ปร์ะดิษฐ์ 24 4.09

การ์ผลิตเคร่์�องด่�ม 23 3.92

การ์ผลิตปร์ะมง 18 3.07

การ์บริ์การ์อ่�นๆ 18 3.07

การ์ผลิตผลิตภัณฑ์ิสมุนไพร์ 16 2.72

ร้์านค้าชุมชน 10 1.70

รวิม 587 100.00

ที�มา : ร์ะบบสาร์สนเทศวิิสาหกิจัชุมชน, 2565

จัากตาร์างที� 1 วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งส�วินใหญ�เป็นวิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทการ์ผลิตพ่ช 

(สัดส�วินร้์อยละ 24.53) ร์องลงมาเป็นวิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทการ์แปร์ร้์ปและผลิตภัณฑ์ิอาหาร์ (สัดส�วินร้์อย

ละ 18.23) และวิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทร้์านค้าชุมชนมีจัำานวินน้อยที�สุด (สัดส�วินร้์อยละ 1.70)
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2. ศักยภ�พิก�รดำ�เนิำนำง�นำของวิิส�หกิจัชุุมชุนำในำจัังหวัิดตรัง

ต�ร�งท่� 2 ค�าเฉิลี�ย ค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และแปลผลศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสากิจัชุมชนใน 

              จัังหวัิดตรั์งจัำาแนกตามด้านการ์ดำาเนินงาน
ด��นำ X̅ SD� แปลผู้ล

การ์จััดการ์สินค้าหร่์อบริ์การ์ 2.34 .54 ดี

การ์จััดการ์ควิามร้้์และข้อม้ล 2.29 .46 ปานกลาง

ผ้้นำาและการ์บริ์หาร์วิิสาหกิจัชุมชน 2.25 .42 ปานกลาง

การ์บริ์หาร์สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน 2.25 .48 ปานกลาง

การ์บริ์หาร์การ์ตลาด 2.25 .53 ปานกลาง

การ์วิางแผนการ์ดำาเนินงานวิิสาหกิจัชุมชน 2.22 .48 ปานกลาง

รวิม 2.27 �43 ป�นำกล�ง

จัากตาร์างที� 2 เม่�อพิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งโดยภาพร์วิม

พบวิ�า วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง และเม่�อพิจัาร์ณาร์ายด้าน

พบวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานด้านการ์จััดการ์สินค้าหร่์อบริ์การ์ในร์ะดับดี แต�

มีศักยภาพการ์ดำาเนินงานด้านการ์จััดการ์ควิามร์้้และข้อม้ล ด้านผ้้นำาและการ์บร์ิหาร์วิิสาหกิจัชุมชน ด้าน

การ์บริ์หาร์วิิสาหกิจัชุมชน ด้านการ์บริ์หาร์การ์ตลาด และด้านการ์วิางแผนการ์ดำาเนินงานวิิสาหกิจัชุมชนใน

ร์ะดับปานกลาง

ต�ร�งท่� 3 ค�าเฉิลี�ย ค�าเบี�ยงเบนมาตร์ฐาน และแปลผลศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสากิจัชุมชนใน 

              จัังหวัิดตรั์งตามปร์ะเภทกิจัการ์ 
ประเภทกิจัก�ร X̅ SD� แปลผู้ล

การ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิต 2.50 .42 ดี

การ์ผลิตสิ�งทอ เส่�อผ้า ของที�ร์ะล้กของชำาร์�วิย ดอกไม้ปร์ะดิษฐ์ 2.40 .39 ดี

การ์แปร์ร้์ปและผลิตภัณฑ์ิอาหาร์ 2.31 .43 ปานกลาง

การ์บริ์การ์อ่�นๆ 2.30 .43 ปานกลาง

การ์ออมทรั์พย์ชุมชน 2.29 .54 ปานกลาง

การ์ผลิตพ่ช 2.27 .43 ปานกลาง

การ์ผลิตเคร่์�องจัักร์สาน สิ�งปร์ะดิษฐ์จัากโลหะ เคร่์�องไม้และเฟีอร์์นิเจัอร์์ 2.26 .44 ปานกลาง

การ์ท�องเที�ยวิ 2.21 .36 ปานกลาง

การ์ผลิตผลิตภัณฑ์ิสมุนไพร์ 2.21 .35 ปานกลาง

การ์ผลิตสินค้าอ่�น 2.21 .35 ปานกลาง

การ์ผลิตปร์ะมง 2.21 .44 ปานกลาง

ร้์านค้าชุมชน 2.21 .57 ปานกลาง

การ์ผลิตปศุสัตว์ิ 2.19 .40 ปานกลาง

การ์ผลิตเคร่์�องด่�ม 2.04 .47 ปานกลาง

รวิม 2.27 �43 ป�นำกล�ง
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จัากตาร์างที� 3 เม่�อพิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวิัดตรั์งตามปร์ะเภท

กิจัการ์ ปร์ากฎวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งที�ปร์ะกอบกิจัการ์ด้านการ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิต และวิิสาหกิจั

ชุมชนที�ปร์ะกอบการ์ด้านการ์ผลิตสิ�งทอ เส่�อผ้า ของที�ร์ะล้กของชำาร์�วิยและดอกไม้ปร์ะดิษฐ์ มีศักยภาพการ์

ดำาเนินงานในร์ะดับดี (X̅ = 2.50 และ 2.40 ตามลำาดับ) ในขณะที�วิิสาหกิจัชุมชนที�ปร์ะกอบกิจัการ์ด้านการ์

ผลิตเคร่์�องด่�มมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง (X̅ = 2.04) และอย้�ในลำาดับสุดท้าย 

3. เปร่ยบัเท่ยบัศักยภ�พิวิิส�หกิจัชุุมชุนำต�มประเภทกิจัก�รของวิิส�หกิจัชุุมชุนำ 

ต�ร�งท่� 4 ค�าสถิติผลการ์เปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์ง  

              ตามปร์ะเภทกิจัการ์โดยภาพร์วิม 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 4.130 13 .318 1.768 .045*

Within Groups 102.989 573 .180

Total 107.119 586

p-value < .05

ต�ร�งท่� 5 ค�าสถิติผลการ์เปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์ง 

              ตามปร์ะเภทกิจัการ์แบบร์ายค้�ด้วิยวิิธีการ์ LSD 
ประเภทกิจัก�ร sig

การ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิต การ์ผลิตพ่ช .010

การ์ผลิตปศุสัตว์ิ .001

การ์ผลิตสินค้าอ่�น .008

การ์แปร์ร้์ปและผลิตภัณฑ์ิอาหาร์ .039

การ์ผลิตปร์ะมง .026

การ์ผลิตเคร่์�องด่�ม .000

การ์ผลิตเคร่์�องจัักร์สาน สิ�งปร์ะดิษฐ์จัากโลหะ เคร่์�องไม้และเฟีอร์์นิเจัอร์์ .041

การ์ท�องเที�ยวิ

การ์ผลิตเคร่์�องด่�ม การ์ผลิตพ่ช .018

การ์แปร์ร้์ปและผลิตภัณฑ์ิอาหาร์ .006

การ์ผลิตสิ�งทอ เส่�อผ้า ของที�ร์ะล้กของชำาร์�วิย ดอกไม้ปร์ะดิษฐ์ .003

การ์ออมทรั์พย์ชุมชน .040

การ์ผลิตปศุสัตว์ิ การ์ผลิตสิ�งทอ เส่�อผ้า ของที�ร์ะล้กของชำาร์�วิย ดอกไม้ปร์ะดิษฐ์ .028

p-value < .05
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จัากตาร์างที� 4 และตาร์างที� 5 เม่�อเปรี์ยบเทียบศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัชุมชนตาม

ปร์ะเภทกิจัการ์ ปร์ากฏวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งที�ปร์ะกอบกิจัการ์แตกต�างกันมีศักยภาพการ์ดำาเนิน

งานแตกต�างกันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับนัยสำาคัญ .05 และเม่�อเปรี์ยบเทียบร์ายค้�ด้วิยวิิธีการ์ LSD 

พบวิ�า มีปร์ะเภทกิจัการ์ที�แตกต�างกันจัำานวิน 13 ค้� โดยวิิสาหกิจัชุมชนที�ดำาเนินกิจักร์ร์มด้านการ์ผลิตป้จัจััย

การ์ผลิต ด้านการ์ผลิตเคร่์�องด่�ม และด้านการ์ผลิตปศุสัตว์ิ เป็นวิิสาหกิจัชุมชนที�มีศักยภาพการ์ดำาเนินงาน

แตกต�างจัากวิิสาหกิจัชุมชนที�ดำาเนินกิจักร์ร์มปร์ะเภทอ่�นๆ อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ร์ะดับ .05

อภิปร�ยผู้ลก�รวิิจััย

ประเด็นำท่� 1 ศักยภ�พิก�รดำ�เนิำนำง�นำของวิิส�หกิจัชุุมชุนำในำจัังหวัิดตรัง

จัากการ์ศ้กษาพบวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง กล�าวิ

ได้วิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีการ์ดำาเนินงานที�ไม�เข้มแข็งมากนัก ทั�งนี�อาจัจัะเน่�องจัากวิิสาหกิจัชุมชน

เกิดข้�นจัากปร์ะชาชนในชุมชนที�สนใจัร์�วิมกันหร่์อได้รั์บการ์ชักชวินจัากบุคคลต�างๆ ให้จัดทะเบียนจััดตั�งเป็น

วิิสาหกิจัชุมชน สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชนเก่อบทั�งหมดปร์ะกอบอาชีพหลักอย้�แล้วิ และร์วิมกลุ�มกันเป็นวิิสาหกิจั

ชุมชนเพ่�อหาร์ายได้เสริ์ม จ้ังอาจัจัะไม�ได้ทุ�มเทพัฒินาวิิสาหกิจัชุมชนอย�างจัริ์งจัังมากนัก สอดคล้องกับการ์

ศ้กษาของอารี์ วิิบ้ลย์พงศ์ และทร์งศักดิ� ศรี์บุญจิัตต์ (2543) ที�พบวิ�าทัศนะของกลุ�มที�มีต�อการ์ดำาเนินกิจักร์ร์ม

ของวิิสาหกิจัชุมชนค่อ กำาหนดให้เป็นอาชีพเสริ์มซ้ี�งควิามคิดดังกล�าวิไม�เข้มแข็งพอที�จัะเป็นพลังขับเคล่�อน

การ์บริ์หาร์ธุร์กิจั สมาชิกจ้ังไม�ทุ�มเทให้ธุร์กิจัอย�างจัริ์งจัังเพ่�อให้ธุร์กิจัเป็นแหล�งร์ายได้ที�เลี�ยงตนเองได้ จ้ังมี

เฉิพาะกร์ร์มการ์ที�พยายามรั์กษากลุ�มให้คงอย้� และการ์ศ้กษาของสมศักดิ� รุ์�งเร่์อง (2556) ที�พบวิ�า มีทรั์พยากร์

ในการ์ดำาเนินงานมีจัำากัด ขาดแคลน และไม�สามาร์ถใช้วัิตถุดิบอ่�นทดแทนในการ์ผลิตได้ ไม�มีแร์งงาน ทำาให้ไม�

สามาร์ถผลิตสินค้าได้คร์าวิละมากๆ ได้ การ์บริ์หาร์จััดการ์ไม�เป็นร์ะบบ ไม�มีกติกากลุ�มอย�างชัดเจัน

เม่�อพิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานร์ายด้าน ปร์ากฏวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวิัดตรั์งมีศักยภาพ

การ์ดำาเนินงานด้านการ์จััดการ์สินค้าและบร์ิการ์ในร์ะดับดี ทั�งนี�อาจัจัะเน่�องจัากแม้วิ�าวิิสาหกิจัชุมชนจัะ

เป็นการ์ร์วิมตัวิกันของชาวิบ้านเพ่�อผลิตสินค้าหร่์อบร์ิการ์ในลักษณะที�เป็นอาชีพเสริ์ม ทำางานในยามวิ�าง

ก็ตาม แต�อาชีพเสริ์มที�เล่อกดำาเนินการ์ก็จัะต้องเป็นสิ�งที�ตนเองถนัด สามาร์ถทำาได้ดีเป็นหลัก สอดคล้องกับ

การ์ศ้กษาของอภิสร์า ชุ�มจิัตร์ และคณะ (2562) ที�พบวิ�าป้จัจััยที�มีผลต�อการ์พัฒินาศักยภาพการ์จััดการ์ธุร์กิจั

ชุมชนตำาบลคลองเคียนกลุ�มตลาดกลางสัตว์ินำ�าตะกั�วิทุ�ง ค่อ แร์งงานที�มีหน้าที�จัับสัตว์ินำ�าเป็นผ้้มีควิามชำานาญ

และทักษะในการ์ปร์ะกอบอาชีพปร์ะมงเป็นอย�างดี 
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เม่�อพิจัาร์ณาศักยภาพการ์ดำาเนินงานตามปร์ะเภทกิจัการ์ที�วิิสาหกิจัชุมชนดำาเนินการ์พบวิ�า 

วิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทการ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิตมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับดีและอย้�ในลำาดับแร์ก ทั�งนี�

อาจัจัะเป็นเพร์าะผ้้ปร์ะกอบอาชีพการ์เกษตร์ส�วินใหญ�เป็นเกษตร์กร์ร์ายย�อยที�ต้องใช้ป้จัจััยการ์ผลิตในการ์

ทำาการ์เกษตร์อย�างต�อเน่�อง หากเกษตร์กร์แต�ละคนต�างซ่ี�อป้จัจััยการ์ผลิตจัากพ�อค้าเอกชนก็จัะทำาให้ต้นทุน

การ์ทำาการ์เกษตร์ส้งเพร์าะพ�อค้าจัะคิดร์าคาขายแบบขายปลีก แต�ถ้าร์วิมตัวิกันผลิตป้จัจััยการ์เกษตร์เองจัะ

สามาร์ถลดต้นทุนในป้จัจััยการ์ผลิตได้เพร์าะสามาร์ถต�อร์องร์าคากับร้์านค้าในการ์ซ่ี�อวัิตถุดิบคร์าวิละมาก ๆ

ในร์าคาที�ถ้กลงและสามาร์ถกำาหนดคุณภาพป้จัจััยการ์ผลิตให้สอดคล้องกับควิามต้องการ์ของเกษตร์กร์ใน

พ่�นที�ได้ดีข้�น นอกจัากนั�นการ์ร์วิมกลุ�มกันยังได้มีโอกาสที�จัะได้รั์บควิามช�วิยเหล่อจัากหน�วิยงานของร์ัฐด้วิย 

การ์ร์วิมกลุ�มเพ่�อผลิตป้จัจััยการ์ผลิตนี�จ้ังเป็นปร์ะโยชน์โดยตร์งต�อสมาชิกและเกษตร์กร์ในพ่�นที� ทำาให้ผ้้นำา

และสมาชิกของวิิสาหกิจัชุมชนร์�วิมม่อกันพัฒินาวิิสาหกิจัชุมชนเป็นที�ยอมรั์บของเกษตร์กร์ในพ่�นที�และหน�วิย

งานของรั์ฐ และสอดคล้องกับการ์ศ้กษาของศิริ์นทร์ เลียงจิันดาภาวิร์และเขมิกา แสนโสม (2560) ที�พบวิ�า

แนวิทางในการ์แก้ป้ญหาและพัฒินาส้�ควิามเข้มแข็งของชุมชนจัะต้องมีการ์ดำาเนินการ์เพ่�อช�วิยเหล่อซ้ี�งกัน

และกันของสมาชิกในกลุ�มทั�งในเชิงสังคมและเชิงธุร์กิจั และสร์้างควิามเข้มแข็งในการ์ดำาเนินงานเพ่�อสร้์าง

อำานาจัต�อร์องด้านต�าง ๆ สร้์างตลาดในท้องถิ�น อันจัะส�งผลดีต�อการ์สร้์างร์ายได้ของชุมชนท้องถิ�น และเกิด

ควิามมั�นคงในอาชีพนั�นเอง

สำาหรั์บวิิสาหกิจัชุมชนที�ปร์ะกอบกิจัการ์ด้านการ์ผลิตเคร่์�องด่�มมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานใน

ร์ะดับปานกลางและค�อนข้างตำ�าและอย้�ในลำาดับสุดท้าย ทั�งนี�อาจัจัะเป็นเพร์าะวิิสาหกิจัชุมชนกลุ�มนี�ส�วิน

ใหญ�ปร์ะกอบกิจัการ์ด้านการ์ผลิตสุร์าพ่�นบ้าน ซ้ี�งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายควิบคุมการ์ผลิตและ

จัำาหน�ายสุร์า และจัะต้องแข�งขันกับกลุ�มธุร์กิจัเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ขนาดใหญ�ที�มีเงินทุนและกำาลังการ์ผลิต

มาก สถานการ์ณ์เช�นนี�เป็นภาวิะคุกคามทำาให้ผ้้นำาและสมาชิกวิิสาหกิจัชุมชนไม�ผลักดันการ์ดำาเนินงานให้

เข้มข้นข้�น สอดคล้องกับข้อม้ลจัาก ThaiPBS (2561) และไทยโพสต์ (2564) ที�ร์ะบุวิ�า การ์บังคับใช้กฎหมาย

ของกร์มสร์ร์พสามิตในการ์ควิบคุมสุร์าพ่�นบ้านมีร์ะเบียบหลายข้อที�เข้มงวิด ทำาให้ผ้้ผลิตสุร์าพ่�นบ้านหลาย

ร์ายต้องเลิกกิจัการ์ ผ้้ที�อย้�ได้ต้องใช้เงินลงทุนส้งและต้องเสียภาษีอย�างถ้กต้อง และไม�สามาร์ถแข�งขันกับกลุ�ม

ธุร์กิจัเคร่์�องด่�มแอลกอฮอล์ขนาดใหญ�ได้ จ้ังทำาให้วิิสาหกิจัชุมชนที�ปร์ะกอบกิจัการ์ด้านการ์ผลิตเคร่์�องด่�มมี

ศักยภาพการ์ดำาเนินงานในลำาดับสุดท้าย 
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ประเด็นำท่� 2 เปร่ยบัเท่ยบัศักยภ�พิวิิส�หกิจัชุุมชุนำต�มประเภทกิจัก�รท่�วิิส�หกิจัชุุมชุนำดำ�เนิำนำ

ง�นำ 

ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า วิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทกิจัการ์ที�แตกต�างกันมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานที�แตกต�าง

กันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซ้ี�งสามาร์ถอภิปร์ายได้ดังนี�

วิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทกิจัการ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิตมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับส้งและแตก

ต�างอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับวิิสาหกิจัชุมชนอีกหลายปร์ะเภทกิจัการ์ ทั�งนี�อาจัจัะเน่�องจัากวิิสาหกิจัชุมชน

ปร์ะเภทการ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิตมักจัะมีกร์ะบวินการ์ผลิตที�ไม�ซัีบซ้ีอน ไม�ต้องใช้ควิามปร์าณีต และสามาร์ถ

จัำาหน�ายสินค้าที�ผลิตได้ในชุมชน ซ้ี�งเป็นควิามได้เปรี์ยบมากกวิ�าวิิสาหกิจัชุมชนที�ผลิตสินค้าปร์ะเภทอ่�น 

ปร์ะกอบกับมักจัะได้รั์บการ์สนับสนุนงบปร์ะมาณจัากหน�วิยงานของรั์ฐในร้์ปแบบต�างๆ จ้ังทำาให้ผ้้นำาและ

สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชนพยายามที�จัะพัฒินาและรั์กษาคุณภาพการ์ดำาเนินงานให้ดี เพ่�อให้สามาร์ถได้รั์บงบ

ปร์ะมาณสนับสนุนและ

สร้์างการ์ยอมรั์บจัากล้กค้าที�ซ่ี�อสินค้าอย�างต�อเน่�อง ผลการ์ศ้กษานี�สอดคล้องกับการ์ศ้กษาของของกษมา

พร์ พวิงปร์ะดิษฐ์และนพพร์ จัันทร์นำาช้ (2556) ที�พบวิ�าป้จัจััยที�มีผลต�อร์ะดับการ์พัฒินาวิิสาหกิจัชุมชน ค่อ 

ควิามแตกต�างของผลิตภัณฑ์ิ 

สำาหรั์บวิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทกิจัการ์ผลิตเคร่์�องด่�มมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในร์ะดับปานกลาง

ค�อนข้างตำ�าและอย้�ในลำาดับสุดท้าย และมีควิามแตกต�างจัากวิิสาหกิจัชุมชนปร์ะเภทกิจัการ์อ่�นหลายกิจัการ์

อย�างมีนัยสำาคัญทางสถิตินั�น ทั�งนี�อาจัจัะเน่�องจัากกิจัการ์ปร์ะเภทเคร่์�องด่�มส�วินใหญ�เป็นกิจัการ์ผลิตสุร์าพ่�น

บ้าน กร์ะบวินการ์ผลิตและจัำาหน�ายจัะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและต้องแข�งขันกับอุตสาหกร์ร์มเคร่์�องด่�ม

แอลกอฮอล์ที�มีผ้้ผลิตร์ายใหญ�ในตลาด ซ้ี�งเป็นป้จัจััยคุกคามสำาคัญที�กร์ะทบต�อควิามพยายามของผ้้นำาและ

สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชนที�จัะพัฒินาศักยภาพการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจัให้เข้มแข็งมากข้�น สอดคล้องกับการ์

ศ้กษาของศรั์ณย์ อาร์ยะรั์งสฤษฏ์ และคณะ (2548) ที�พบวิ�า การ์ผลิตสุร์าพ่�นบ้านเป็นกิจัการ์ขนาดเล็ก 

เป็นการ์ตลาดเชิงรั์บ เน้นตลาดในท้องถิ�น ผ้้ผลิตขาดควิามร้้์ในการ์ใช้เทคโนโลยีการ์ผลิตเพ่�อปรั์บปรุ์งคุณภาพ

และขาดเงินทุนหมุนเวีิยน
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บัทสรุปและข�อเสนำอแนำะ

บัทสรุป

แม้รั์ฐบาลเห็นควิามสำาคัญและสนับสนุนให้วิิสาหกิจัชุมชนเป็นเคร่์�องม่อในการ์พัฒินาปร์ะชาชนใน

ร์ะดับร์ากหญ้า โดยวิิสาหกิจัชุมชนจัะนำาทุนของชุมชนทั�งทุนทรั์พยากร์และภ้มิป้ญญามาดำาเนินงานเพ่�อให้

เป็นร์ายได้ทางการ์เงินและทำาให้ชุมชนเข้มแข็งและสงบสุขไปพร้์อมกัน การ์ที�วิิสาหกิจัชุมชนจัะดำาเนินงานให้

ปร์ะสบควิามสำาเร็์จันั�น วิิสาหกิจัชุมชนจัะต้องพัฒินาให้มีศักยภาพการ์ดำาเนินงานที�ดี แต�ปร์ากฎวิ�าวิิสาหกิจั

ชุมชนในจัังหวัิดตรั์งมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานโดยร์วิมอย้�ในร์ะดับปานกลาง โดยมีศักยภาพการ์ดำาเนินงาน

ด้านการ์จััดการ์สินค้าและบริ์การ์ในร์ะดับดี วิิสาหกิจัชุมชนในจัังหวัิดตรั์งที�ปร์ะกอบกิจัการ์แตกต�างกันมี

ศักยภาพการ์ดำาเนินงานแตกต�างกันอย�างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเฉิพาะอย�างยิ�งวิิสาหกิจัชุมชนที�ปร์ะกอบ

กิจัการ์ด้านการ์ผลิตป้จัจััยการ์ผลิตมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานส้งสุดและวิิสาหกิจัชุมชนที�ปร์ะกอบกิจัการ์

ปร์ะเภทเคร่์�องด่�มมีศักยภาพการ์ดำาเนินงานในลำาดับสุดท้าย  

ข�อเสนำอแนำะ

1. ข้อเสนอแนะเพ่�อการ์ดำาเนินงาน ค่อ หน�วิยงานของรั์ฐในฐานะพี�เลี�ยงหร่์อที�ปร้์กษาควิร์จัะ

สนับสนุนควิามร้้์และวิิชาการ์ต�างๆ เพ่�อพัฒินาควิามสามาร์ถทางการ์จััดการ์ธุร์กิจัในด้านผ้้นำาและการ์บริ์หาร์

วิิสาหกิจัชุมชน ด้านการ์จััดการ์ควิามร้้์และข้อม้ล ด้านการ์บริ์หาร์สมาชิกวิิสาหกิจัชุมชน ด้านการ์บริ์หาร์

การ์ตลาด และด้านการ์วิางแผนการ์ดำาเนินงานวิิสาหกิจัชุมชน แก�ผ้้นำาและสมาชิกของวิิสาหกิจัชุมชน เพ่�อ

ให้สามาร์ถดำาเนินงานวิิสาหกิจัชุมชนให้ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัเพิ�มมากข้�น ทำาให้วิิสาหกิจัชุมชนเป็นเคร่์�องม่อใน

การ์สร้์างงาน สร้์างร์ายได้ พัฒินาคุณภาพชีวิิตของปร์ะชาชนในร์ะดับร์ากหญ้าที�มีปร์ะสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะเพ่�อการ์วิิจััยในโอกาสต�อไป ค่อ ควิร์ศ้กษาป้ญหาและอุปสร์ร์คในการ์ดำาเนินงาน

แต�ละด้านของวิิสาหกิจัชุมชนแต�ละปร์ะเภทกิจัการ์เพ่�อปร์ะโยชน์ในการ์ปรั์บปรุ์งการ์ดำาเนินงานของวิิสาหกิจั

ชุมชนแต�ละปร์ะเภทกิจัการ์ให้ดีข้�น 
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The Choreography of the Dance: Long Song Kheak Phaya Ratchawangsan 

ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง

คณะมนุษยศาสตร์์และสังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏบ้านสมเด็จัเจ้ัาพร์ะยา  

E-mail: kimm2835@gmail.com 

บัทคัำดย่อ 

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี� มีวัิตถุปร์ะสงค์ค่อ เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์นาฏปร์ะดิษฐ์ ชุด ลงสร์งแขกพญา

ร์าชวัิงสัน  โดยเล่อกใช้แนวิคิดการ์สร้์างสร์ร์ค์นาฎศิลป์ไทยปร์ะกอบด้วิย 1. แร์งบันดาลใจั 2. แนวิควิาม

คิด 3. กร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์ 4. จิันตนาการ์ โดยศ้กษาจัากเอกสาร์และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง การ์สังเกต 

และสัมภาษณ์จัากผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์และด้านดนตรี์ไทย  

ผลการ์วิิจััยพบวิ�าการ์แสดงชุดนี�ได้แนวิคิดและแร์งบันดาลใจัมาจัากการ์ร์ำาลงสร์งแขกและบทละคร์

เร่์�องพญาร์าชวัิงสัน พร์ะร์าชนิพนธ์ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ กำาหนดช�วิงการ์แสดงแบ�ง

ออกเป็น   3 ช�วิง ใช้ทำานอง เพลงแขกไทร์ชั�นเดียวิ,เพลงลงสร์งแขก,เพลงเสมอ,และเพลงรั์วิ ท�าร์ำา ได้ย้ด

หลักในการ์ออกแบบท�าร์ำาค่อแบบนาฏศิลป์ไทยผสม ลีลาท�าร์ำาออกภาษา เล่อกใช้วิิธีการ์ร์ำาตีบทตามบทร้์อง, 

ดัดแปลงมาจัากท�าทางในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน ,กร์ะบวินท�าร์ำาที�ดัดแปลงจัากท�าร์ำาจัากร์ำาแม�บทเล็กและร์ำาแม�บท

ใหญ� ,ท�าร์ำาที�ส่�อถ้งตำาแหน�งหร่์อลักษณะของเคร่์�องปร์ะดับและเคร่์�องแต�งกาย และท�าร์ำาที�ผสมผสานการ์

เคล่�อนไหวิร์�างกายลักษณะนาฏศิลป์มลาย้ ในส�วินของเคร่์�องแต�งกาย พบวิ�าการ์แต�งกายแบบพร์ะร์าชนิยม 

ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้�หัวินั�น โดยย้ดสีสันและลักษณะที�ร์ะบุตามบทพร์ะร์าชนิพนธ์ ไม�ลด

ทอนหร่์อปรั์บเปล่�ยนลักษณะให้คลาดเคล่�อนหร่์อไม�สอดคล้องกับบทพร์ะร์าชนิพนธ์ โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ใช้

องค์ควิามร้้์ทางนาฏศิลป์ไทยเป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

คำำ�สำ�คัำญ: นาฏยปร์ะดิษฐ์, ลงสร์งแขก ,พญาร์าชวัิงสัน 

Abstract

The objective of creating this performance is to create the choreograph of the Long 

Song Khaek Phaya Ratchawangsan dance, based on Thai dramatic arts in terms of inspiration,  

concept, choreography, and imagination. The methodology is threefold: the first fold, reading up  

relevant literature; the second fold, observation; the last fold, interviewing Thai dramatic 

arts experts and Thai traditional music experts.

The results have shown that the choreography of the performance is inspired by 

the Rum Long Song Khaek dance and the script of Phaya Ratchawangsan, composed by                      

Phra Mongkut Klao Chaoyuhua (King Rama VI). The performance consists of three parts. 
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The tunes of these songs used in the performance included a slow version of Khaek Sai, 

Long Song Khaek, Sa Moe, and Rua. The dance moves adhere to Thai fusion dramatic arts, 

based on the interpretation of the lyrics, physical moves in daily life, the adaptation of the  

choreography of Mae Bot Lek and Mae Bot Yai songs, the style of the attire and accessories, and the  

adaptation of Malay dramatic dance. The style of the costume in the performance strictly 

follows the Phra Ratchaniyom style created by Phra Mongkut Klao Chaoyuhua: orienting to 

plain clothing. It is mandatory that the shades of the attire must be in accordance with the 

description of the clothes in the scripts. It is of the utmost importance that every detail in 

the performance adheres to the original scripts. The choreography of the performance is 

created  based on the choreography of Thai dramatic arts. 

Keyword : The Choreography, Long Song Kheak , Phaya Ratchawangsan

บัทนำำ� 

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยปร์ะดิษฐ์ ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน ได้แร์งบันดาลใจัจัากการ์อ�านบท

ละคร์เร่์�อง พญาร์าชวัิงสัน พร์ะร์าชนิพนธ์ ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ รั์ชการ์ที� 6 โดยเล็ง

เห็นวิ�าตัวิละคร์เอกของเร่์�องนี� ค่อ พร์ะยาร์าชวัิงสัน มีลักษณะทางกายภาพที�แตกต�างจัากตัวิละคร์เอกในเร่์�อ

งอ่�นๆ เป็นจุัดเริ์�มต้นที�จัะนำามาสร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย

บทละคร์เร่์�อง พญาร์าชวัิงสัน พร์ะร์าชนิพนธ์ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ รั์ชการ์

ที� 6 ทร์งนำาเน่�อเร่์�องมาจัากบทละคร์โศกนาฏกร์ร์มเร่์�องโอเทลโล (Othello) ของ Shakespeare มาเป็น 

โคร์งเร่์�องหลัก ทร์งพร์ะร์าชนิพนธ์ข้�นเม่�อปี พ.ศ. 2454 โดยใช้ร์ะยะเวิลาในการ์ทร์งพร์ะร์าชนิพนธ์และ การ์

ดัดแปลงบทให้เป็นเป็นบทละคร์นอก โดยคงรั์กษาโคร์งเร่์�องเดิมไว้ิ ทร์งปรั์บเปลี�ยนช่�อนามและส�วินปร์ะกอ

บอ่�นๆของเร่์�องให้เป็นไทย เช�น เจ้ัาเม่องเวินิส แปลงเป็น “สมเด็จัพร์ะวิิกร์มร์าชสีห์” โอเทลโล แปลงเป็น 

“พญาร์าชวัิงสัน”  เดสเดโมนา แปลงเป็น “บัวิผัน” เม่องเวินิส แปลงเป็น “เม่องศรี์วิิชัย” เกาะไซีปรั์ส แปลง

เป็น “เกาะมะละกา”  ทร์งแต�งตั�งแต�ต้นจันจับเร่์�อง ตามของเดิม (มงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ, 2530, น. 1)

เน่�อเร่์�องในบทพร์ะร์าชนิพนธ์นี�กล�าวิถ้งพญาร์าชวิังสันเป็นทหาร์มีฝี่ม่อเป็นชาวิแขกมลาย้ที�รั์บใช้

เม่องศรี์วิิชัย มีควิามสามาร์ถตีเม่องมะละกาได้ แต�มีหม่�นศรี์สิทธิการ์อิจัฉิาปองร้์ายอย้�เสมอ ในที�สุดก็หลงกล

อุบายของศัตร้์ โดยฆ่�าภร์ร์ยาของตนด้วิยควิามห้งคิดวิ�าเป็นช้้กับล้กเลี�ยงของหม่�นศรี์สิทธิการ์พอทร์าบควิาม

จัริ์งก็ ฆ่�าตัวิตายตามภร์ร์ยา จ้ังเกิดเป็นโศกนาฏกร์ร์ม พร์ะร์าชนิพนธ์เร่์�องนี�ปร์ากฎหลักฐานวิ�ามีการ์จััดแสดง

หลายครั์�ง เช�น ละคร์หลวิงแสดงในงานสมโภชพร์ะพุทธร้์ปปางปฐมเทศนา ณ พร์ะร์าชวัิงสนามจัันทร์์ เม่�อวัิน

ที� 22กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456  และแสดงในงานฉิลองเร่์อร์บพร์ะร์�วิง ณ พร์ะที�นั�งร์าชกิจัวิินิจัฉัิย เม่�อวัินที�  1 

ตุลาคม พ.ศ. 2463 เป็นต้น  (ธวัิชชัย ดุสิตกุล, 2547, น. 84)

พญาร์าชวัิงสันเป็นตัวิละคร์ที�มีลักษณะพิเศษ ค่อ ควิามเป็นคนต�างเช่�อชาติทำาให้พญาร์าชวัิงสัน มี

ร้์ปร์�างลักษณะที�แตกต�างจัากคนไทยโดยทั�วิไป ค่อมีร์�างกายที�ใหญ�โต และมีผิวิกายคลำ�าดำา แม้วิ�าจัะมีร์�างกาย

ที�แปลกกวิ�าคนไทยแต�ก็มีหญิงไทยที�รั์กและยอมแต�งงานด้วิย ค่อ นางบัวิผัน ภายหลังหม่�นศรี์สิทธิการ์ที�คิด



589

อิจัฉิาและรั์งเกียจัพญาร์าชวัิงสันได้ทำาอุบายให้พญาร์าชวัิงสันเข้าใจัผิดวิ�านางบัวิผันเป็นช้้กับขุนไกร์พลพ�าย

บุตร์ บุญธร์ร์มของตน ด้วิยควิามน้อยเน่�อตำ�าใจัในร้์ปลักษณ์ของตนอย้�เดิม ร์วิมถ้งกลอุบายอันแยบยลของ

หม่�น ศรี์สิทธิการ์ ทำาให้พญาร์าชวัิงสันหลงเช่�อวิ�าภร์ร์ยาตนเป็นช้้กับบุตร์บุญธร์ร์ม จ้ังได้ฆ่�านางบัวิผัน ภาย

หลังเม่�อร้้์ควิามจัริ์งวิ�าตนหลงเช่�อคำาของคนที�มีจิัตทุจัริ์ต ก็ร้้์ส้กผิดและอับอายที�ได้ฆ่�านางบัวิผัน จ้ังฆ่�าตัวิตาย

ในที�สุด (ธวัิชชัย ดุสิตกุล, 2547, น. 116)

จัากที�มาและควิามสำาคัญข้างต้น ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานเล็งเห็นวิ�าบทละคร์เร่์�อง พญาร์าชวัิงสัน พร์ะ

ร์าชนิพนธ์ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ รั์ชกาลที� 6 เป็นบทพร์ะร์าชนิพนธ์และศิลปะการ์แสดง

ละคร์ที�เคยมีมาแต�อดีต แต�ไม�ได้รั์บการ์จััดแสดงข้�นในสมัยป้จัจุับัน ซ้ี�งบทละคร์เร่์�องดังกล�าวิสามาร์ถเช่�อม

โยงควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างวิร์ร์ณกร์ร์มกับศิลปะการ์แสดงในอดีตเข้าด้วิยกัน เพ่�อให้เห็นถ้งคุณค�าของพร์ะร์าช

นิพนธ์บทละคร์ ร์วิมถ้งพร์ะร์าชกร์ณียกิจัด้านการ์ทำานุบำารุ์งนาฎศิลป์ไทย อีกทั�งสามาร์ถใช้เป็นข้อม้ลพ่�น

ฐานเกี�ยวิกับศิลปะอันเป็นแบบแผนของพร์ะร์าชนิพนธ์บทละคร์ ซ้ี�งผ้้ที�สนใจัสามาร์ถนำาบทละคร์ข้างต้น มา

ปร์ะยุกต์และปรั์บใช้ในการ์แสดงให้เกิดคุณ้ปการ์ส้งสุด เช�นเดียวิกับที�พร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�

หัวิได้ทร์งเป็นผ้้นำาในการ์อนุรั์กษ์และส่บสานศิลปวัิฒินธร์ร์มด้านวิร์ร์ณกร์ร์มและนาฏศิลป์ไว้ิอย�างดียิ�งในร์ัช

สมัยของพร์ะองค์

ปร์ะการ์ที�สองเน่�องด้วิยตัวิละคร์พญาร์าชวัิงสัน เป็นตัวิละคร์เอกมีลักษณะพิเศษที�แตกต�างจัาก

พร์ะเอกในละคร์ร์ำาเร่์�องอ่�นๆ ถ้กรั์งเกียจัในควิามแตกต�างทางเช่�อชาติ ในควิามแตกต�างและพิเศษของ

ตัวิละคร์นี� จ้ังเกิดแร์งบันดาลใจัในการ์สร้์างสร์ร์ค์นาฏยศิลป์ไทยปร์ะเภทร์ำาเดี�ยวิตัวิพร์ะ จ้ังนำามาส้�การ์

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทย ชุด “ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน”เสนอถ้งบุคลิกลักษณะเด�นด้วิยกร์ะบวิน

ท�าร์ำาที�งดงามผสมผสานร์ะหวิ�างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์มลาย้ เพ่�อส�งเสริ์มการ์เรี์ยนร้้์แก�ผ้้ชมและยังช�วิย

อนุรั์กษ์ส่บสานศิลปวัิฒินธร์ร์มด้านวิร์ร์ณกร์ร์มและนาฏศิลป์ในรั์ชสมัยพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัา

อย้�หัวิ และยังสะท้อนแนวิคิดควิามหลากหลายและควิามแตกต�างทางเช่�อชาติ ศาสนา ผิวิพร์ร์ณ ชาติพันธ์ุ 

ช�วิยส�งเสริ์มการ์ยอมรั์บสิทธิเสรี์ภาพ บทบาทและหน้าที�ของแต�ละคนในสังคมอย�างเสมอภาคและเท�าเทียม

กันโดยปร์าศจัากการ์อคติที�แฝ่งอย้�ในละคร์เร่์�องนี�  โดยปร์ะโยชน์ที�คาดวิ�าจัะได้รั์บจัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผล

งาน ค่อได้ผลงานนาฏยปร์ะดิษฐ์ ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน  สามาร์ถนำาไปใช้ปร์ะกอบการ์เรี์ยนการ์สอน

ในร์ายวิิชาต�างๆ เช�น ร์ายวิิชานาฏศิลป์อาเซีียนศ้กษา,ร์ายวิิชาการ์ร์ำาเดี�ยวิ, การ์ปร์ะดิษฐ์นาฏศิลป์ไทย ฯลฯ 

และ สามาร์ถนำาไปเผยแพร์�ในร้์ปแบบการ์จััดการ์แสดงในโอกาสต�างๆ ตามควิามเหมาะสม

วัิตถุประสงค์ำ  

เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยปร์ะดิษฐ์ ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน
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กรอบัแนำวิคิำดและทฤษฎ่

ภ�พิประกอบั 1 กร์อบแนวิคิด 

ท่�ม�: (ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565,4)

ก�รออกแบับัและกระบัวินำสร��งสรรค์ำผู้ลง�นำ 

1. แนำวิคำวิ�มคิำด

ปร์ะการ์แร์กจัากการ์ศ้กษาค้นคว้ิาในการ์แสดงละคร์ไทยจัะปร์ากฏการ์ร์ำาปร์ะเภทหน้�ง ที�เรี์ยก

กันวิ�า ร์ำาลงสร์งแขก เป็นการ์ร์ำาที�แสดงท�าทางการ์อาบนำ�าและแต�งตัวิของตัวิละคร์ที�มีสัญชาติแขก โดยมี

บทร้์องบร์ร์ยายลักษณะการ์อาบนำ�าและเคร่์�องแต�งกายของตัวิละคร์ ใช้ในการ์แสดงละคร์พันทางหร่์อละคร์ที�

ต้องการ์บ�งบอกเช่�อชาติของตัวิละคร์ เช�น ร์ำาลงสร์งแขกของพร์ะยาแกร์ก  จัากการ์แสดงละคร์พันทางเร่์�อง

พร์ะยาแกร์ก หร่์อร์ำาลงสร์งแขกของอิเหนาใช้ในเวิลาแต�งกายอย�างชวิา (วิร์ร์ณพินี สุขสม, 2545, น. 1) โดย

มักจัะใช้กับตัวิละคร์เอกที�มีควิามสำาคัญในการ์ดำาเนินเร่์�อง เป็นการ์อวิดฝี่ม่อเฉิพาะตัวิของผ้้แสดง การ์ร์ำา

แต�ละบทบาทต้องคำาน้งถ้งบุคลิกของตัวิละคร์ที�จัะต้องมีควิามสอดคล้องกับบุคลิกผ้้แสดงเป็นสำาคัญจ้ังนำามา

เป็นแนวิควิามคิดหลัก

ปร์ะการ์ที�สองผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้แนวิคิดมาจัากการ์อ�านบทละคร์เร่์�อง พญาร์าชวัิงสัน พร์ะ

ร์าชนิพนธ์ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ  รั์ชกาลที� 6 และเล็งเห็นวิ�าในเร่์�องพญาร์าชวัิงสัน มี

เหตุการ์ณ์ที�กล�าวิถ้ง พญาร์าชวัิงสันได้รั์บมอบหมายไปทำาศ้กสงคร์าม จ้ังได้ทำาการ์อาบนำ�าแต�งตัวิอย�างนักร์บ 
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ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานเล็งเห็นวิ�าในเน่�อเร่์�องตอนนี� สามาร์ถนำามาสร้์างสร์ร์ค์เป็นการ์แสดงร์ำาแต�งตัวิหร่์อร์ำา

ลงสร์งแขกได้ และจัากการ์ศ้กษาวิร์ร์ณกร์ร์มเร่์�องพญาร์าชวัิงสัน พบวิ�าตัวิละคร์พญาร์าชวัิงสัน มีควิามแตก

ต�างจัากพร์ะเอกในการ์แสดงละคร์เร่์�องอ่�นๆ ค่อ ลักษณะทางกายภาพ เป็นคนต�างเช่�อชาติ (แขกมลาย้) มี

ร้์ปร์�างลักษณะที�แตกต�างจัากคนไทยโดยทั�วิไป หากวิิเคร์าะห์แล้วิยังสะท้อนให้เห็นถ้งควิามหลากหลายและ

ควิามแตกต�างทางวัิฒินธร์ร์ม เช่�อชาติของพญาร์าชวัิงสันมุ�งเน้นให้ผ้้ชมเกิดการ์ยอมรั์บสิทธิเสรี์ภาพ บทบาท

และหน้าที� ควิามแตกต�างร์ะหวิ�างบุคคล จ้ังออกแบบโดยนำาเอาแนวิคิดการ์ลงสร์งทร์งเคร่์�องร้์ปแบบการ์ร์ำา

ออกภาษาแขก สอดคล้องกับแนวิคิดหลักในการ์ออกแบบผลงาน ค่อ ใช้เพลงปร์ะกอบการ์แสดง ลีลาท�าร์ำา   

ที�บ�งบอกถ้งชาติพันธ์ุแขกมลาย ้ตามที�มาและภ้มิหลังตัวิละคร์ จ้ังนำามาส้�นาฏยปร์ะดิษฐ์ ชุด ลงสร์งแขกพญา

ร์าชวัิงสัน

2. โคำรงสร��งของก�รแสดง  ช�วิงการ์แสดงแบ�งออกเป็น 3 ช�วิง

ช�วิงที� 1 ผ้้แสดงร์ำาออกเข้าที�อาบนำ�า

“พญาร์าชวัิงสันร์ำาออก” นำาเสนอท�วิงท�าลีลา การ์เดินทางมายังห้องอาบนำ�าของพญาร์าชวัิงสันเพ่�ออาบนำ�า

แต�งตัวิไปออกสงคร์าม  

ช�วิงที� 2 ผ้้แสดงร์ำาเพ่�อส่�อควิามหมายถ้งการ์อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกายและแต�งตัวิอย�างนักร์บ

 “อาบนำ�าแต�งตัวิอย�างนักร์บ” นำาเสนอท�วิงท�าลีลาการ์อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกาย ปร์ะทินร์�างกายด้วิยเคร่์�องหอม 

และแต�งกายตามลำาดับขั�นตอนและบ�งบอกลักษณะและตำาแหน�งของเคร่์�องแต�งกายแต�ละชนิด เม่�ออาบนำ�า

แต�งตัวิเสร็์จัสิ�น ขั�นตอนสุดท้ายค่อ การ์อัญเชิญดาบอาชญาสิทธิ� ที�แม�ทัพได้รั์บพร์ะร์าชทานจัากพร์ะเจ้ัาแผ�น

ดินในการ์ศ้กสงคร์าม 

ช�วิงที� 3 ผ้้แสดงร์ำาเพลงเสมอ

 “เดินทาง” นำาเสนอท�วิงท�าลีลา ออกเดินทางเพ่�อทำาการ์ตร์วิจัไพล�พลก�อนออกสงคร์ามของพญาร์าชวัิงสัน

3. โคำรงสร��งของท่�รำ�

กร์ะบวินท�าร์ำาการ์แสดง ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน ได้ย้ดหลักในการ์ออกแบบท�าร์ำาค่อ แบบ

นาฏศิลป์ไทยผสม ลีลาท�าร์ำาออกภาษา โดยท�าร์ำาส�วินใหญ�ใช้หลักของนาฎศิลป์ไทยมาเป็นพ่�นฐานในการ์ร์ำา  

จัะแตกต�างเฉิพาะร์ายละเอียดบางปร์ะการ์เพ่�อแสดงเอกลักษณ์ของชนชาติแขกมลาย ้โดยเล่อกใช้วิิธีการ์ร์ำาตี

บทตามบทร้์อง, ดัดแปลงมาจัากท�าทางในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน, ดัดแปลงจัากท�าร์ำาจัากร์ำาแม�บทเล็กและร์ำาแม�บท

ใหญ�, ออกแบบท�าร์ำาที�ส่�อถ้งตำาแหน�งหร่์อลักษณะของเคร่์�องปร์ะดับและเคร่์�องแต�งกายและท�าร์ำาที�ผสม

ผสานการ์เคล่�อนไหวิร์�างกายลักษณะนาฏศิลป์มลาย้ โดยมีร์ายละเอียดของท�าร์ำาพอสังเขปดังต�อไปนี�
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ต�ร�ง  1 ท�าร์ำาที�ดัดแปลงมาจัากท�าทางในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน

ภ�พิกระบัวินำท่�รำ� บัทร�อง แนำวิคิำดและลักษณะท่�รำ�

ชำาร์ะสร์ะสนาน

ดัดแปลงท�าร์ำาของการ์อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกาย 

โดยนักแสดงปฏิบัติในท�าทางการ์ตักนำ�า

ร์ดร์�างกาย ม่ออีกข้างวิางบนหน้าขาซ้ีาย

เคล่�อนไหวิม่อในลักษณะ การ์ขัดสีชำาร์ะ

คร์าบไคล สายตามองตำ�าเพ่�อด้งด้ดควิาม

สนใจัไปยังบริ์เวิณต้นขาของผ้้แสดง เป็นท�า

ร์ำาที�ปร์ะดิษฐ์ข้�นมาใหม�เลียนแบบท�าทาง

การ์อาบนำ�าในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน 

นำ�าอบปรุ์งชะโลม

ดัดแปลงท�าทางการ์ปร์ะพร์มเคร์่�องหอม

บนร์�างกาย โดยนักแสดงร์ำาในท�าทางชะ

โลมนำ�าอบทั�วิร์�างกาย สายตามองเพ่�อไปยัง

บริ์เวิณที�ปร์ะพร์ม เพ่�อด้งด้ดควิามสนใจัของ

ผ้้ชมให้เห็นขั�นตอนและร์ายละเอียดของท�า

ร์ำา ซ้ี�งเป็นท�าร์ำาที�ปร์ะดิษฐ์ข้�นมาใหม�เลียน

แบบท�าทางการ์ทาเคร่์�องหอมในชีวิิตปร์ะจัำา

วัิน

แป้งร์ำ�าล้บไล้ 

ดัดแปลงท�าทางการ์ผัดแป้งบนใบหน้า

พร้์อมทั�งการ์ส�องกร์ะจักมองควิามงดงาม

ของตนโดยนักแสดงร์ำาในท�าทางการ์ผัด

แก้ม โดยจิันตนาการ์เปรี์ยบเสม่อนการ์ส�อง

กร์ะจัก เป็นท�าร์ำาที�ปร์ะดิษฐ์ข้�นมาใหม�เลียน

แบบท�าทางทาแป้งและส�องกร์ะจักในชีวิิต

ปร์ะจัำาวัิน

 ที�มา: (ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565,6)
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ต�ร�ง 2  กร์ะบวินท�าร์ำาที�ดัดแปลงจัากท�าร์ำา จัากร์ำาแม�บทเล็กและร์ำาแม�บทใหญ�

ภ�พิกระบัวินำท่�รำ�ในำก�รแสดง
บัทร�อง ชุ่�อท่�

แนำวิคิำดในำก�รเล่อกใชุ�กระบัวินำ

ท่�

ศรี์สวัิสดิ�

ท�าพร์หมสี�หน้า 

(แม�บทเล็ก/แม�บท

ใหญ�)

พิจัาร์ณาจัากช่�อท�าที�มีควิามหมาย

ถ้งพร์ะพร์หมเทพเจ้ัาตามควิามเช่�อ

ของศาสนาฮินด้เป็นเทพเจ้ัาแห�ง

การ์สร้์างสร์ร์ค์เป็นพร์ะผ้้สร้์างโลก

และให้กำาเนิดสิ�งต�าง ๆ ในจัักร์วิาลมี

ควิามเป็นสิริ์มงคลแก�ผ้้ที�บ้ชานับถ่อ  

เช�นเดียวิกับบทร้์อง “ศรี์สวัิสดิ�”ซ้ี�ง

สามาร์ถการ์ส่�อถ้งควิามเป็นสิริ์มงคล  

โดยดัดแปลงท�าร์ำาพร์หมสี�หน้าใน

ลักษณะท�านั�ง เป็นท�าย่นข้�นและ

ยกหน้าขาซ้ีาย เพ่�อส่�อสาร์ถ้งควิาม

สวัิสดีมงคล 

พร์ร์ณร์าย
ท�ากร์ะต�ายชม

จัันทร์์(แม�บทใหญ�)

พิจัาร์ณาควิามหมายจัากบทร้์อง ค่อ 

“ พ ร์ ร์ ณ ร์ า ย ” ห ม า ย ถ้ ง สี เ ล่� อ ม

พร์าย,  สี เ ล่�อมร์ะยิบร์ะยับ, งาม

ผุดผ�อง. ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังเล่อกใช้ท�าร์ำา

กร์ะต�ายชมจัันทร์์ที�ปร์ากฎอย้�ในร์ำา

แม�บทใหญ� โดยดัดแปลงท�าร์ำาจัาก

การ์ก้าวิข้าง เป็นกร์ะดกเท้า เพ่�อส่�อ

ถ้งควิามงดงาม ของเคร่์�องแต�งกาย 

และสอดคล้องกับควิามหมายที�ปร์าก

ฎในบทร้์อง 

คาดพัน
เคร่์อวัิลย์พัน

ไม้(แม�บทใหญ�)

บทร้์องกล�าวิถ้ง ลักษณะการ์คาด

พันผ้าคาดสะเอวิ หร่์อผ้ามัดสะเอวิ

ผ้้ส ร้์างสร์ร์ค์ท� าร์ำา จ้ั ง เ ล่อกใช้ท� า

เคร่์อวัิลย์พันไม้ที�ปร์ากฎในการ์ร์ำา

แม�บทใหญ� แต�ดัดแปลงม่อจีับล�อ

แก้วิม่อขวิา และพลิกข้อม่อให้มี

ลักษณะพันกัน เปรี์ยบเสม่อนการ์

คาดพันผ้ารั์ดสะเอวิของผ้้แสดง  โดย

ตำาแหน�งของม่อทั�งสองข้างจัะอย้�ใน

ตำาแหน�งเดียวิกันกับผ้าคาดสะเอวิที�ผ้้

แสดงสวิมใส�

ที�มา: (ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565,7)
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ตาร์าง 3  ท�าร์ำาที�ส่�อถ้งตำาแหน�งหร่์อลักษณะของเคร่์�องปร์ะดับและเคร่์�องแต�งกาย

ภ�พิกระบัวินำท่�รำ� บัทร�อง แนำวิคิำดและลักษณะท่�รำ�

เส่�อเข�มข�บั ส่

ม่วิง

บทร์้องกล�าวิถ้งเ ส่�อ เข้มขาบสีม�วิง ผ้้

สร้์างสร์ร์ค์ท�าร์ำาจ้ังเล่อกใช้ร์ำาที�มีลักษณะ

ต้งแขนทั�งสองข้างเฉีิยงออกไปทิศข้างลำา

ตัวิ แทงม่อแบลง เพ่�อส่�อให้เห็นถ้งร์าย

ละเอียดของเส่�อเข้มขาบสีม�วิงบริ์เวิณ

แขนเส่�อทั�งสองข้างและตัวิเส่�อได้อย�าง

ชัดเจัน 

ผู้��ยกพ่ิ�นำแดง 

บทร้์องกล�าวิถ้งผ้ายกพ่�นแดงผ้้สร้์างสร์ร์ค์

ท�าร์ำาจ้ังเล่อกใช้การ์กำาม่อหลวิมๆ นิ�วิหัวิ

แม�ม่อและนิ�วิชี�จัับบริ์เวิณร์อยจีับของผ้า

นุ�ง  เพ่�อส่�อให้เห็นถ้งร์ายละเอียดของผ้า

ยกที�มีลักษณะพ่�นสีแดงได้อย�างชัดเจัน

เชิุงปัก

บทร้์องกล� าวิ ถ้ง เชิ งของกาง เกงที�มี

ลักษณะการ์ป้ก ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ท�าร์ำาจ้ัง

เล่อกใช้จีับควิำ�าทั�งสองม่อ กดปลายจีับ

ลงไปยังบริ์เวิณเชิงกางเกงของผ้้แสดง 

เปรี์ยบเสม่อนการ์ใช้เข็มป้กลงไปยัง

ตำาแหน�งเชิงขอบกางเกง  เพ่�อส่�อให้เห็น

ถ้งร์ายละเอียดขอบกางเกงที�มีลักษณะ

การ์ป้กลวิดลายได้อย�างชัดเจัน 

เกร�ะ

บทร์้องกล�าวิถ้งเกร์าะกันอาวุิธของนักร์บ 

อย้�ในตำาแหน�งข้างลำาตัวิของผ้้แสดง ผ้้

สร้์างสร์ร์ค์จ้ังเล่อกใช้จีับควิำ�า ชี�บริ์เวิณ

ตำาแหน�งที�มีการ์สวิมเกร์าะ ค่อข้างลำา

ตัวิเพ่�อด้งด้ดควิามสนใจัไปยังบริ์เวิณนั�น 

และส่�อให้เห็นถ้งตำาแหน�งของเกร์าะได้

อย�างชัดเจัน

 ที�มา: (ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565,8)
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ต�ร�ง 4  ท�าร์ำาที�ผสมผสานการ์เคล่�อนไหวิร์�างกายลักษณะนาฏศิลป์มลาย้ 

ภ�พิกระบัวินำท่�รำ�
ลักษณะท่�รำ�

นำ�ฏศิลป์มล�ย้
แนำวิคิำดและลักษณะท่�รำ�

แปลพัิกต์ไปท�งพิระ

นิำเวิศ

 “แปลพักต์”มีควิามหมายวิ�า การ์ย้าย

ข้าง,แบ�งฝ่่าย,ย้ายสถานที� 

 “พร์ะนิเวิศ”มีควิามหมายวิ�า ที�อย้�,บ้าน, 

วัิง

 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานจ้ังได้เล่อกใช้ท�าทาง

การ์เคล่�อนที�จัากที�อาบนำ�าไปยังสถานที�ใหม�

ได้แนวิคิดท�าร์ำานาฏศิลป์ชวิา เพ่�อส่�อถ้งการ์

เคล่�อนที�หร่์อเดินทางของตัวิละคร์โดยใช้ม่อ 

งี�เต็ง (Ngiting) ค่อ การ์ใช้นิ�วิหัวิแม�ม่อกับนิ�วิ

กลางจิักตร์งปลายเล็บ ส�วินนิ�วิที�เหล่อทั�ง 3 

งองุ้มลง ข้อตั�งม่อข้�น (ลักษณะคล้ายล�อแก้วิ

ของไทย แต�ของไทยนิ�วิที�เหล่อทั�ง 3 นิ�วิต้ง) 

ส�วินเท้าใช้วิิธีการ์แตะเท้าและวิิ�งส่บเท้าแบบ

อย�างนาฏศิลป์ไทย 

ล้บัไล�

บทร้์อง “ล้บไล้”ได้แนวิคิดท�าร์ำาสิละ ศิลปะ

การ์แสดงของปร์ะเทศอินโดนีเซีีย,มาเลเซีีย 

และตอนล�างของปร์ะเทศไทย  โดยใช้ม่อทั�ง

สองข้างปร์ะสานกันโดยม่อทั�งสองข้างแบ

ออก 

ก��นำแย่ง 

บทร้์อง “ก้านแย�ง” ดัดแปลงท�าพวิงดอกไม้

หร่์อพวิงมาลา จัากการ์แสดงมะโย�งของชาวิ

มุสลิมและยังปร์ากฎอย้�ในการ์แสดงโนร์า

แขก ศิลปะการ์แสดงโนร์าร้์ปแบบมลาย ้ ที�มี

การ์ผสมผสานร์ะหวิ�างโนร์าและมะโย�ง โดย

ปฏิบัติท�าร์ำากดม่อจีับปร์ะสานข้อม่อกัน หัก

ข้อม่อทั�งสองลงให้มีลักษณะคล้างคล้งกับ

ดอกไม้หร่์อกิ�งก้านของดอกไม้นั�นเอง 

ที�มา: (ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565,9)
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4. โคำรงสร��งของเพิลงประกอบัก�รแสดง  

เพลงลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน  เป็นบทพร์ะร์าชนิพนธ์ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้หัวิ 

รั์ชกาลที� 6 จััดทำาบทโดยและบร์ร์จุัเพลงโดย ดร์. ธำามร์งค์ บุญร์าช นักวิิชาการ์ละคร์ดนตรี์ปฏิบัติการ์ สำานัก

การ์สังคีต กร์มศิลปากร์ ตร์วิจัสอบ/แก้ไขบทโดย อาจัาร์ย์ไชยยะ ทางมีศรี์ และ อาจัาร์ย์สุชีพ เพ็ชร์คล้าย 

ผ้้เชี�ยวิชาญด้านดนตรี์ไทย สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ โดยเล่อกใช้ทำานอง เพลงแขกไทร์ชั�นเดียวิ,เพลง

ลงสร์งแขก,เพลงเสมอ,และเพลงรั์วิ ปร์ะกอบการ์อาบนำ�าแต�งตัวิของ พญาร์าชวัิงสัน โดยมีร์ายละเอียด

โคร์งสร้์างของเพลงปร์ะกอบการ์แสดงดังนี�

ช�วิงที� 1 ผ้้แสดงร์ำาออกเข้าที�อาบนำ�า

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์เล่อกใช้ดนตรี์ปร์ะกอบทำานองเพลงแขกไทร์ชั�นเดียวิ มีจัังหวิะช้าเพ่�อ เป็นการ์เป่ดตัวินัก

แสดง เพ่�อส่�อถ้งการ์เดินทางมายังที�อาบนำ�า

ช�วิงที� 2 ผ้้แสดงร์ำาเพ่�อส่�อควิามหมายถ้งการ์อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกายและแต�งตัวิอย�างนักร์บ

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์เล่อกใช้ดนตรี์ปร์ะกอบทำานองเพลงสร์งแขก มีจัังหวิะช้าเหมาะสมกัน การ์ร์ำาที�ผสม

ผสานนาฏศิลป์มลาย ้ บทร้์องบร์ร์ยายการ์แต�งกายและถ้งลักษณะเคร่์�องแต�งกายของ ตัวิละคร์ โดยเล่อกใช้

เพลงออกภาษา สร้์อยเพลงลงสร์งแขก ทางการ์ขับร้์องแบบฉิบับของคุณคร้์ท้วิม ปร์ะสิทธิกุล  ศิลป่นแห�งชาติ  

สาขาการ์แสดง (คีตศิลป์) ปร์ะจัำาปี พุทธศักร์าช 2529 

ช�วิงที� 3 ผ้้แสดงร์ำาเพลงเสมอ

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ใช้ดนตรี์ปร์ะกอบทำานองเพลง เสมอ โดยมีดนตรี์จัังหวิะกร์ะชับปร์ะกอบการ์ร์ำาเพ่�อให้ผ้้

แสดงเข้าโร์ง 

- ปี�พิ�ทย์ทำ�เพิลงแขกไทรชัุ�นำเด่ยวิ - 

(พญาร์าชวัิงสันร์ำาเข้าห้องอาบนำ�า แต�งตัวิ)

- ร�องเพิลงลงสรงแขก -

   ชำาร์ะ  สร์ะสนาน  สำาร์าญร่์�น  ชุ�มช่�น  สร์ร์พางค์  เย่อกเย็นฉิำ�า

  นำ�าอบปรุ์ง  ชโลม  ทาซีำ�า    แป้งร์ำ�า  ล้บไล้  ทั�วิทั�งกาย

(สร้้อย)  โกมิิโนตุุร้ง    โนตุุร้งเว้้   เห่่เห้่โกมิิโนตุุร้ง   อะเดะปะปัง   อะนังมิะนียา

   ใส�กางเกง  เชิงป้กลาย  ก้านแย�ง  นุ�งผ้ายก  พ่�นแดง  ด้เฉิิดฉิาย

  เส่�อเข้มขาบ  สีม�วิง  พร์ร์ณร์าย   แล้วิผ้กเกร์าะ  ลงลาย  เลขยันตร์์

(สร้้อย)  โกมิิโยละมิา  โยล่ะมิาเว้้   เห่่เห้่โกมิิโยละมิา  อะเดะปะปัง อะนังมิะนียา

    ใส�สังวิาล  ปร์ะคำา  ศรี์สวัิสดิ�  คาดเข็มขัด  เหน็บกริ์ช  แข็งขัน

   ปร์ะคดแพร์  หนามขนุน  คาดพัน   ทร์งปร์ะพาส  เคร่์�องสุวิร์ร์ณ อัน

งามงอน

(สร้้อย)  โกมิิโนตุุร้ง    โนตุุร้งเว้้   เห่่เห้่โกมิิโนตุุร้ง   อะเดะปะปัง   อะนังมิะนียา
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- ร�องร่�ย -

    แปร์พักตร์์  ไปทาง  พร์ะนิเวิศน์  บังคม  พร์ะภ้ธเร์ศร์์  ธำาร์งศร์

   กุมดาบ  อาญาสิทธิ�  ฤทธิร์อน   กร์ายกร์  ไปยัง  ที�ตั�งทัพ

- ปี�พิ�ทย์ทำ�เพิลงเสมอ, รัวิ -

(พญาร์าชวัิงสันร์ำาตามกร์ะบวินท�าแล้วิเข้าโร์ง)

สำาหรั์บเพลงปร์ะกอบการ์แสดง อาจัาร์ย์สุชีพ เพ็ชร์คล้าย ผ้้เชี�ยวิชาญด้านดนตรี์ไทย สำานักการ์สังคีต 

กร์มศิลปากร์ ได้เสนอแนวิคิดเพลงปร์ะกอบการ์แสดง โดยให้ควิามเห็นวิ�า “ตัวิละคร์ที�มีควิามเป็นต�างเช่�อ

ชาติ ในละคร์ของไทย ควิร์ยด้เพลงตามชนชาติหร่์อภ้มิหลัง ของตัวิละคร์นั�นๆเป็นสำาคัญ ซ้ี�งเพลงลงสร์งแขก

มีท�อนการ์รั์บ ออกภาษาที�เหล�าคร้์บาอาจัาร์ย์ทางด้านดนตรี์ไทยและคีตศิลป์ได้ส่บทอดกันมาจันถ้งป้จัจุับัน 

สามาร์ถสะท้อนให้เห็นถ้งภ้มิป้ญญาทางวัิฒินธร์ร์มและภ้มิป้ญญาปร์ะดิษฐ์ของบุคคลรุ์�นหลัง ควิร์ที�จัะย้ดสิ�ง

นี�ไว้ิเป็นแนวิคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานในยุคป้จัจุับัน และยังช�วิยส่บทอดให้สิ�งเหล�านี�ยังคงอย้�ส่บไป  ”  (สุ

ชีพ เพ็ชร์คล้าย.การ์ส่�อสาร์ส�วินบุคคล.13  ธันวิาคม 2564 )

ภ�พิประกอบั 2 เคร่์�องแต�งกายเร่์�องพร์ะร์�วิง 

ท่�ม�: ภาพเขียนเร่์�องพร์ะร์�วิง, 2544, น.90
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5.  โคำรงสร��งเคำร่�องแต่งก�ยประกอบัก�รแสดง  

สำาหรั์บเคร่์�องแต�งกาย “พญาร์าชวัิงสัน” ได้แนวิคิดจัากการ์แต�งกายของพร์ะร์าชนิยม ในพร์ะบาท

สมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ โดยได้ค้นคว้ิาภาพเขียนสี เร่์�องพร์ะร์�วิง โดยนำามาเทียบเคียงกับบทละคร์ที�

กล�าวิถ้งเคร่์�องแต�งกายของพญาร์าชวัิงสันค่อ การ์แต�งกายด้วิยชุดนักร์บไทย มีการ์จััดสร้์างเคร่์�องแต�งกายข้�น

มาโดยเฉิพาะเพ่�อให้สอดคล้องตามที�ปร์ากฎใน  บทพร์ะร์าชนิพนธ์ ดังนี�  ใส�กางเกงเชิงป้กลายก้านแย�ง, นุ�ง

ผ้ายกพ่�นแดงด้เฉิิดฉิาย,เส่�อเข้มขาบสีม�วิงพร์ร์ณร์าย,  ผ้กเกร์าะลงลายเลขยันตร์์ , ใส�สังวิาลปร์ะคำาศรี์สวัิสดิ�, 

คาดเข็มขัดเหน็บกริ์ช  ปร์ะคดแพร์หนามขนุน,ทร์งปร์ะพาสเคร่์�องสุวิร์ร์ณ  โดยสรุ์ปและจัำาแนกร์ายละเอียด

ของเคร่์�องแต�งกายดังต�อไปนี� 

ภ�พิประกอบั 3 เคร่์�องแต�งกายพร์ะยาร์าชวัิงสันแบบร์�างกร์าฟีฟ่ีก 

ท่�ม�: ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565,12

1.หมวิกทร์งปร์ะพาส    11.ทองกร์

2.ผมปลอม    12.ปะวิะหลำ�า

3.สร้์อยคอปร์ะคำา   13.ล้กไม้ปลายม่อ

4.ทับทร์วิง    14.แหวิน

5.เส่�อเข้มขาบสีม�วิง   15.ผ้ายกพ่�นแดง

6.เส่�อตัวินอก    16.กางเกงเชิงป้กลายก้านแย้ง

7.เกร์าะลงลายเลขยันต์   17.กำาไลข้อเท้า

8.ผ้าปร์ะคตหนามขนุน   18.แหวินร์อบ

9.ป้�นเหน�งมลาย้    19.สังวิาลย์ปร์ะคำา

10.สายเข็มขัด    20.กริ์ชมลาย้
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โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ข้อม้ลจัากการ์สัมภาษณ์ ดร์.สุรั์ตน์ จังดา ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านการ์แต�งกายและ

การ์ใช้ผ้าในวัิฒินธร์ร์มไทย (อาจัาร์ย์วิิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิิตพัฒินศิลป์ กร์ะทร์วิงวัิฒินธร์ร์ม) 

“สำาหรั์บสีของเคร่์�องแต�งกาย การ์ย้ดสีที�ร์ะบุตามบทปร์ะพันธ์ ไม�ควิร์ลดทอนหร่์อปรั์บเปล่�ยนลักษณะให้

คลาดเคล่�อนหร่์อไม�สอดคล้องกับบทพร์ะร์าชนิพนธ์ โดยจัากการ์ตร์วิจัสอบในบทพร์ะร์าชนิพนธ์โทนสีส�วิน

ใหญ�จัะปร์ากฏแม�สีเป็นสีหลัก สอดคล้องตามแบบละคร์ไทย ที�ให้สีเคร่์�องแต�งกายของตัวิเอกเป็นแม�สี เช�น 

สีม�วิง สีแดง สีเขียวิ สีเหล่อง เพ่�อควิามโดดเด�นและสอดคล้องกับจัารี์ตของนาฏศิลป์ไทย ควิร์เน้นการ์ป้ก

ลวิดลายไทยที�มีควิามละเอียดแบบอย�างละคร์ไทย ในส�วินของเคร่์�องปร์ะดับควิร์จัะเพิ�มควิามวิิจิัตร์โดยการ์

ปร์ะดับปร์ะดาเพชร์พลอยหลากสี และเน้นร์ายละเอียดปร์าณีตอย�างละคร์ไทยเช�นเดียวิกัน” (สุรั์ตน์ จังดา 

การ์ส่�อสาร์ส�วินบุคคล.11 มกร์าคม 2565 )

ภ�พิประกอบั 4 เคร่์�องแต�งกายพร์ะยาร์าชวัิงสันแบบสมบ้ร์ณ์

ท่�ม�: ร์ณกฤต เพชร์เกลี�ยง, 2565, 13

โดยการ์ออกแบบสีของเคร่์�องแต�งกายได้แนวิคิดจัาก สมศักดิ� บัวิร์อด ได้กล�าวิไว้ิวิ�า “การ์แต�งกาย

ละคร์ไทยต้องให้ถ้กต้องตามลักษณะของตัวิละคร์ให้เหมาะสมกับฐานะและบทบาทที�ได้รั์บ เพ่�อให้การ์แสดง

เกิดควิามจัริ์ง เกิดควิามสมดุล กลมกล่นจุัดในการ์แสดง โดยค�านิยมในการ์ใช้ สีเคร่์�องแต�งกายในละคร์ไทย 

พร์ะเอก นางเอก ตัวิเอก นิยมใช้สีเขียวิ สีแดง สีเหล่อง เน่�องจัากเป็นค้�หลัก มีควิามโดดเด�น ถ้าเป็นละคร์

พันทางต้องแต�งกายตามเช่�อชาติบ้าง แต�งคล้ายละคร์ไทยบ้าง เพียงแต�เปลี�ยนเคร่์�องสวิมศีร์ษะ เช�นพร์ะลอ

แต�งย่นเคร่์�องสีแดง สวิมชฏา ยอดลาวิ,กษัตริ์ย์พม�า แต�งกาย แบบพม�าสวิมชฏายอดหงส์” (สมศักดิ� บัวิร์อด, 

2558,น. 208)
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กระบัวินำก�รของก�รผู้ลิตผู้ลง�นำสร��งสรรค์ำ

จัากการ์ศ้กษาเพ่�อให้ได้ข้อม้ลในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน การ์แสดงชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน 

สามาร์ถปร์ะมวิลข้อม้ลจัากการ์ศ้กษาและนำามาส้�การ์สร้์างสร์ร์ค์ตามวัิตถุปร์ะสงค์ได้ดังต�อไปนี�

1. การ์ศ้กษาปร์ะมวิลข้อม้ลนี�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานศ้กษาจัากเอกสาร์และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้องพญา

ร์าชวัิงสัน ,ชาติพันธ์ุวิิทยา,การ์ร์ำาลงสร์งแขก เพ่�อเป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน และยังใช้การ์สังเกต 

และการ์สัมภาษณ์จัากผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์และด้านดนตรี์ไทย  ร์วิมไปถ้งปร์ะสบการ์ณ์จัริ์งของผ้้

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานที�มีอย้�มาปร์ะมวิลเข้าด้วิยกัน จัากนั�นจ้ังทำาการ์ตร์วิจัสอบควิามเพียงพอและควิามถ้กต้อง

ของข้อม้ลทั�งหมดและต้องมีควิามสอดคล้องกับแนวิคิดของผลงานที�ต้องการ์สร้์างสร์ร์ค์  

2. กำาหนดแนวิคิดและกำาหนดร้์ปแบบของการ์แสดง “ชุดลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน”โดยผ้้

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้แนวิคิดจัากการ์ร์ำาลงสร์งแขก ซ้ี�งเป็นการ์ร์ำาที�แสดงท�าทางการ์อาบนำ�าและแต�งตัวิของ

ตัวิละคร์ที�มีสัญชาติแขกมลาย ้ โดยมีบทร้์องปร์ะกอบบร์ร์ยายลักษณะการ์อาบนำ�าและเคร่์�องแต�งกายของ

ตัวิละคร์พญาร์าชวัิงสัน นำามาออกแบบสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงให้ปร์ากฎเป็นท�าทางการ์เคล่�อนไหวิในร้์ปแบบ

นาฏศิลป์ไทยปร์ะเภทร์ำาดี�ยวิ ผสมผสานนาฎศิลป์มลาย้ลักษณะการ์ร์ำาออกภาษาการ์แสดงถ้กแบ�งออกเป็น 

3 ช�วิง ค่อ  ช�วิงที� 1 ผ้้แสดงร์ำาออกเข้าที�อาบนำ�าพญาร์าชวัิงสัน ร์ำาออก นำาเสนอท�วิงท�าลีลา การ์เดินทาง

มายังห้องอาบนำ�าของพญาร์าชวัิงสันเพ่�ออาบนำ�าแต�งตัวิไปออกสงคร์าม  ช�วิงที� 2 ผ้้แสดงร์ำาเพ่�อส่�อควิามหมาย

ถ้งการ์อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกายและแต�งตัวิอย�างนักร์บ “อาบนำ�าแต�งตัวิอย�างนักร์บ” นำาเสนอท�วิงท�าลีลาการ์

อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกาย ปร์ะทินร์�างกายด้วิยเคร่์�องหอม และแต�งกายตามลำาดับขั�นตอนและบ�งบอกลักษณะ

และตำาแหน�งของเคร่์�องแต�งกายแต�ละชนิด เม่�ออาบนำ�าแต�งตัวิเสร็์จัสิ�น ขั�นตอนสุดท้ายค่อ การ์อัญเชิญดาบ

อาญาสิทธิ� ช�วิงที� 3  ผ้้แสดงร์ำาเพลงเสมอ “เดินทาง” นำาเสนอท�วิงท�าลีลา ออกเดินทางเพ่�อทำาการ์ตร์วิจัไพล�

พลก�อนออกสงคร์ามของพญาร์าชวัิงสัน

3. กำาหนดโคร์งสร้์างเพลงลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานเล่อกใช้ดนตรี์ปร์ะกอบ

ทำานองเพลง  เพลงแขกไทร์ชั�นเดียวิ,เพลงลงสร์งแขก,เพลงเสมอ,และเพลงรั์วิ ปร์ะกอบการ์อาบนำ�าแต�งตัวิ

ของพญาร์าชวัิงสัน จััดทำาบทโดยและบร์ร์จุัเพลงโดย ดร์. ธำามร์งค์ บุญร์าช ได้รั์บการ์ตร์วิจัสอบควิามถ้กต้อง

และปรั์บแก้ไขจัาก อาจัาร์ย์ไชยยะ ทางมีศรี์ และอาจัาร์ย์สุชีพ เพ็ชร์คล้าย ผ้้เชี�ยวิชาญด้านดนตรี์ไทย สำานัก

การ์สังคีต กร์มศิลปากร์

4. กำาหนดเคร่์�องแต�งกายปร์ะกอบการ์แสดง พญาร์าชวัิงสัน ได้แนวิคิดจัากการ์แต�งกายละคร์ไทย

ค่อการ์เล่อกใช้แม�สีหลักในการ์กำาหนดสีเคร่์�องแต�งกายของตัวิละคร์เอก โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์เล่อกใช้สีม�วิงและสี

แดง เพ่�อให้สอดคล้องกับบทพร์ะร์าชนิพนธ์ ของพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้า 

5. คัดเล่อกและฝึ่กซ้ีอมนักแสดง การ์คัดเล่อกนักแสดงหลักปร์ะการ์แร์กได้ย้ด เพศชายหร่์อเพศ

หญิงที�มีบุคลิกที�สง�างาม ร้์ปร์�างส้งใหญ� ผิวิสีเข้ม ตามบทบาทของตัวิละคร์พญาร์าชวัิงสัน ปร์ะการ์ที�สองเล่อก

จัากทักษะวิ�าเหมาะสมกับบทบาทเน่�องจัากการ์ร์ำานาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์มลาย้ต้องใช้ผ้้แสดงที�มีทักษะ

พ่�นฐานการ์ร์ำาที�นิ�ง สง�างาม มีปฏิภาณไหวิพริ์บดี โดยในกร์ณีนี�นักแสดงเป็นนักศ้กษาสาขาวิิชานาฏยศิลป์

ศ้กษา คณะมนุษย์ศาสตร์์และสังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏบ้านสมเด็จัเจ้ัาพร์ะยา จัำานวิน 1 คน  ใน

ส�วินของการ์ฝึ่กซ้ีอมการ์แสดงนั�นจัะคำาน้งถ้งควิามรั์บผิดชอบต�อหน้าที�และควิามตร์งต�อเวิลา ในการ์ฝึ่กซ้ีอม
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เป็นสำาคัญ แบ�งเป็นการ์ซ้ีอมย�อย 50 ครั์�ง และการ์ซ้ีอมใหญ�กับสถานที�จัริ์ง 4 ครั์�งเพ่�อให้นักแสดงคุ้นเคย

กับการ์ใช้พ่�นที�ของเวิที

6. รั์บฟ้ีงข้อเสนอแนะจัากผ้้เชี�ยวิชาญจัากการ์นำาเสนอผลงานในร้์ปแบบการ์แสดงและวิิดีโอทาง

ไกล ได้แก� ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ผศ.ดร์.ป้ทมา วัิฒินบุญญา ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย

ผศ.เฉิลิมพล จัันทร์โชติ ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์มลาย้ เพ่�อให้ผลงานสร้์างสร์ร์ค์  มีการ์พัฒินาไปใน

ทิศทางที�ดีข้�น และมีคุณภาพสามาร์ถนำาไปเผยแพร์�ต�อสาร์ณชน

ผู้ลก�รศึกษ�

ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน เป็นนาฏศิลป์ไทยสร้์างสร์ร์ค์เชิงอนุรั์กษ์ ผลการ์

ศ้กษาพบวิ�าละคร์ร์ำาเร่์�องพญาร์าชวิังสัน ยังไม�ปร์ากฎการ์ร์ำาลงสร์งทร์งเคร์่�องหร่์อการ์ร์ำาออกภาษาโดยการ์

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานในครั์�งนี� ทำาให้เกิดแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานที�นำาเอา นาฏศิลป์ 2 สกุล ค่อ  1 

.นาฏศิลป์ไทย  เป็นท�าร์ำาที�ดัดแปลงมาจัากท�าทางในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน ร์วิมถ้งท�าร์ำาจัากแม�บทเล็กและร์ำาแม�บท

ใหญ� และท�าร์ำาที�ส่�อถ้งตำาแหน�งหร่์อลักษณะของเคร่์�องปร์ะดับและเคร่์�องแต�งกาย  2. นาฏศิลป์มลาย้ ซ้ี�ง

ปร์ะกอบด้วิย นาฏศิลป์มาเลเซีียและนาฏศิลป์อินโดนีเซีีย  ในส�วินของเคร่์�องแต�งกายนั�น ได้ย้ดร้์ปแบบที�

ปร์ากฎในบทพร์ะร์าชนิพนธ์ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ รั์ชกาลที� 6 โดยมีการ์สอดแทร์ก

กลิ�นอายควิามเป็นมลาย้เข้าไป สังเกตได้จัากการ์ใช้กริ์ชที�ได้นำามาเป็นส�วินปร์ะกอบหน้�งของเคร่์�องแต�งกาย

การ์แต�งหน้านักแสดงให้สอดคล้องกับร้์ปลักษณ์และชาติพันธ์ุของตัวิละคร์ และในส�วินของเพลงปร์ะกอบ

การ์แสดงนั�น พบวิ�ามีบทร้์องเป็นภาษาไทยทั�งหมด เพียงแต�ได้มีการ์ผสมผสานควิามเป็นมลาย้ในส�วินของ

สร้์อยเพลงรั์บ จัะเห็นได้วิ�าการ์สร้์างสร์ร์ค์นาฏยปร์ะดิษฐ์ ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสันเป็นผลงานที�ได้นำา

เอาการ์ผสมผสานนาฏศิลป์ต�างสกุลเข้าด้วิยกัน ซ้ี�งสามาร์ถนำาไปเป็นแนวิทางเพ่�อใช้ปร์ะกอบการ์เรี์ยนการ์

สอนในร์ายวิิชาต�าง ๆ ได้ อาทิ ร์ายวิิชาการ์ร์ำาเดี�ยวิ, การ์ปร์ะดิษฐ์การ์แสดงนาฏศิลป์ไทย ฯลฯ 

บัทสรุป 

จัากการ์ศ้กษาเพ่�อให้ได้ข้อม้ลในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน การ์แสดงชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสันโดย

ศ้กษาจัากเอกสาร์และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง และการ์สังเกตและสัมภาษณ์จัากผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์

และ   ด้านดนตรี์ไทย  โดยคำาน้งควิามสอดคล้องกับแนวิคิดของผลงานที�ต้องการ์สร้์างสร์ร์ค์  โดยได้รั์บการ์

ตร์วิจัสอบควิามถ้กต้องและปรั์บแก้ไขทำานองเพลง โดย อาจัาร์ย์ไชยยะ ทางมีศรี์ อาจัาร์ย์สุชีพ เพ็ชร์คล้าย

และดร์.ธำามร์งค์ บุญร์าช ผ้้เชี�ยวิชาญด้านดนตรี์ไทย สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ พบวิ�าการ์แสดงชุดนี�     จัะ

ต้องใช้ทำานอง เพลงแขกไทร์ชั�นเดียวิ,เพลงลงสร์งแขก,เพลงเสมอ,และเพลงรั์วิ เพ่�อสอดคล้องกับอากัปกิริ์ยา

การ์อาบนำ�าแต�งตัวิของพญาร์าชวัิงสันที�มีเช่�อชาติแขกมลาย ้  ในส�วินของเคร่์�องแต�งกายได้เก็บข้อม้ลจัาก

การ์สัมภาษณ์ ดร์.สุรั์ตน์ จังดา ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านการ์แต�งกายและการ์ใช้ผ้าในวัิฒินธร์ร์มไทย (อาจัาร์ย์

วิิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิิตพัฒินศิลป์ กร์ะทร์วิงวัิฒินธร์ร์ม) พบวิ�าการ์แต�งกายแบบพร์ะร์าชนิยมละคร์

แนวิสมจัริ์ง ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฏเกล้าเจ้ัาอย้�หัวินั�น ต้องการ์ยด้สีที�ร์ะบุตามบทปร์ะพันธ์ ไม�ลดทอน

หร่์อปรั์บเปล่�ยนลักษณะให้คลาดเคล่�อนหร่์อไม�สอดคล้องกับบทพร์ะร์าชนิพนธ์ โดยจัากการ์ค้นพบหลักฐาน

ในบทพร์ะร์าชนิพนธ์โทนสีส�วินใหญ�จัะปร์าฏแม�สีหลัก การ์ตร์วิจัสอบท�าร์ำาจัากผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์
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ไทย โดย ผศ.ดร์.ป้ทมา วัิฒินบุญญา ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ผศ.เฉิลิมพล จัันทร์โชติ ผ้้เชี�ยวิชาญ

ทางด้านนาฏศิลป์มลาย ้ เพ่�อให้ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุด ลงสร์งแขกพญาร์าชวัิงสัน  มีควิามสมบ้ร์ณ์มากยิ�งข้�น ผ้้

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้ใช้แนวิคิดหลักดังนี�  

1. แร์งบันดาลใจั ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แร์งบันดาลใจัจัาก จัากบทละคร์เร่์�องพญาร์าชวัิงสัน พร์ะร์าชนิพนธ์

ในพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ  โดยมีตัวิละคร์เอก ค่อ พญาร์าชวัิงสันในตอนอาบนำ�าแต�งตัวิเพ่�อ

ไปออกร์บ ซ้ี�งตัวิละคร์นี�เป็นพร์ะเอกที�มีเช่�อชาติ แขกมลาย้ 

2. แนวิควิามคิดการ์สร้์างสร์ร์ค์และร้์ปแบบการ์แสดง โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้แนวิคิดจัากการ์

ร์ำาลงสร์งแขก ซ้ี�งเป็นการ์ร์ำาที�แสดงท�าทางการ์อาบนำ�าและแต�งตัวิของตัวิละคร์ที�มีสัญชาติแขกมลาย ้ โดยมี

บทร้์องปร์ะกอบบร์ร์ยายลักษณะการ์อาบนำ�าและเคร่์�องแต�งกายของตัวิละคร์พญาร์าชวัิงสัน นำามาออกแบบ

สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงให้ปร์ากฎเป็นท�าทางการ์เคล่�อนไหวิในร้์ปแบบนาฏศิลป์ไทยปร์ะเภทร์ำาดี�ยวิ ผสมผสาน

นาฎศิลป์มลาย้ลักษณะการ์ร์ำาออกภาษาในสำาเนียงแขก

3. กร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์และศ้กษาหาข้อม้ลที�นำามาสร้์างสร์ร์ค์ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ โดยการ์ศ้กษา

จัากแหล�งควิามร้้์ต�าง ๆ โดยได้ข้อสรุ์ปดังนี� กำาหนดช�วิงการ์แสดงแบ�งออกเป็น 3 ช�วิง ช�วิงที� ๑ ผ้้แสดงร์ำาออก

เข้าที�อาบนำ�า ,ช�วิงที� ๒ ผ้้แสดงร์ำาเพ่�อส่�อควิามหมายถ้งการ์อาบนำ�าชำาร์ะร์�างกายและแต�งตัวิอย�างนักร์บ,ช�วิงที� 

3 ผ้้แสดงร์ำาเพลงเสมอ 

4. ท�าร์ำา ได้ย้ดหลักในการ์ออกแบบท�าร์ำาค่อแบบนาฏศิลป์ไทยผสม ลีลาท�าร์ำาออกภาษา เล่อกใช้วิิธี

การ์ร์ำาตีบทตามบทร้์อง, ดัดแปลงมาจัากท�าทางในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน ,กร์ะบวินท�าร์ำาที�ดัดแปลงจัากท�าร์ำาจัากร์ำา

แม�บทเล็กและร์ำาแม�บทใหญ� ,ท�าร์ำาที�ส่�อถ้งตำาแหน�งหร่์อลักษณะของเคร่์�องปร์ะดับและเคร่์�องแต�งกาย และ

ท�าร์ำาที�ผสมผสานการ์เคล่�อนไหวิร์�างกายลักษณะนาฏศิลป์มลาย ้

5. ทำานองเพลง  โดยเล่อกใช้ทำานอง เพลงแขกไทร์ชั�นเดียวิ,เพลงลงสร์งแขก,เพลงเสมอ,และเพลง

รั์วิ ปร์ะกอบการ์อาบนำ�าแต�งตัวิของพญาร์าชวัิงสัน  เคร่์�องแต�งกายของพญาร์าชวัิงสันตามที�ปร์ากฎในบท 

พร์ะร์าชนิพนธ์ ดังนี�  ใส�กางเกงเชิงป้กลายก้านแย�ง, นุ�งผ้ายกพ่�นแดงด้เฉิิดฉิาย,เส่�อเข้มขาบสีม�วิงพร์ร์ณร์าย 

,  ผ้กเกร์าะลงลายเลขยันตร์์ , ใส�สังวิาลปร์ะคำาศรี์สวัิสดิ�, คาดเข็มขัดเหน็บกริ์ช  ปร์ะคดแพร์หนามขนุน, ทร์ง

ปร์ะพาสเคร่์�องสุวิร์ร์ณ

6. จิันตนาการ์  การ์จิันตนาการ์เป็นสำาคัญเน่�องจัากบทละคร์เร่์�องนี�มีการ์สร้์างเม่องสมมุติข้�น เช�น 

เม่องเวินิส แปลงเป็น “เม่องศรี์วิิชัย” เกาะไซีปรั์ส แปลงเป็น “เกาะมะละกา”  จ้ังทำาให้ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

ต้องอาศัยการ์ใช้จิันตนาการ์ได้อย�างอิสร์ะมุ�งเน้นให้เกิดควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ เน่�องจัากเม่องที�กล�าวิมาข้างต้น

ไม�ได้มีอย้�จัริ์ง

สำาหรั์บป้ญหาอุปสร์ร์คของการ์ดำาเนินงานสร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี� ค่อขั�นตอนการ์สร้์างสร์ร์ค์ศิร์าภ

ร์ณ์และเคร่์�องปร์ะดับ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์เล่อกใช้การ์ตัดเย็บหมวิกทร์งปร์ะพาสข้�นด้วิยตนเอง ซ้ี�งเป็นวิิธีการ์จััด

สร้์างศิร์าภร์ณ์ที�มีควิามยาก เน่�องจัากหมวิกทร์งปร์ะพาสไม�เป็นที�นิยมในการ์แสดงละคร์ของไทย ขาดตัวิ

อย�างและต้นแบบร์วิมไปถ้งต้องคำาน้งถ้งขนาดที�เหมาะสมกับสรี์ร์ะของผ้้แสดง ผนวิกกับ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ยังขาด

องค์ควิามร้้์เกี�ยวิกับวัิสดุอุปกร์ณ์การ์ตัดเย็บ จ้ังทำาให้มีการ์ทดลองหลายครั์�ง และส้ญเสียงบปร์ะมาณในการ์
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จััดสร้์างศิร์าภร์ณ์หมวิกทร์งปร์ะพาส ไปกับการ์ลองผิดลองถ้กจัำานวินหลายครั์�ง 

ข�อเสนำอแนำะ 

จัากปร์ะสบการ์ณ์และการ์เรี์ยนร้้์ของผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานการ์แสดง โดยการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

นาฏศิลป์ไทยที�ผสมผสานนาฏศิลป์มลาย้ ในป้จัจุับันยังไม�ปร์ากฏการ์ศ้กษาค้นคว้ิามากนักหากมีการ์ศ้กษา

ค้นคว้ิาเพิ�มเติมอย�างจัริ์งจัังจัะก�อให้ปร์ะโชน์ต�อการ์ศ้กษาค้นคว้ิาและนำามาส้� การ์สร้์างสร์ร์ค์งานทางด้าน

นาฏศิลป์ต�อไปในอนาคต  การ์สร้์างสร์ร์ค์ศิร์าภร์ณ์ ปร์ะเภทหมวิกทร์งปร์ะพาส ควิร์ใช้กาวิสำาหรั์บติดหนัง

โดยเฉิพาะ และควิร์เป่าไล�ควิามช่�นด้วิยไดร์์เป่าผมเพ่�อป้องกันการ์เกิดเช่�อร์าและคงทนถาวิร์ของศิร์าภร์ณ์ 

และควิร์มีการ์ศ้กษา สร้์างสร์ร์ค์ ร่์�อฟืี�น พร์ะร์าชนิพนธ์บทละคร์ของพร์ะบาทสมเด็จัพร์ะมงกุฎเกล้าเจ้ัาอย้�หัวิ 

เพ่�อให้ผ้คนที�สนใจัได้เห็นถ้งคุณค�าของพร์ะร์าชนิพนธ์บทละคร์ และเห็นภาพร์วิมของพร์ะร์าชกร์ณียกิจัด้าน

การ์ทำานุบำารุ์งนาฎศิลป์ไทย สามาร์ถใช้เป็นข้อม้ลพ่�นฐานเกี�ยวิกับศิลปะอันเป็นแบบแผนของพร์ะร์าชนิพนธ์

บทละคร์ 
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E-mail: luckana.chula@gmail.com 

บัทคัำดย่อ 

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ ชุด ร์ำาพร์ะกรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญาปร์ะชาไทย มีวัิตถุปร์ะสงค์

เพ่�อค้นหาร้์ปแบบการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ โดยมีวิิธีดำาเนินการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานที�ผ�านกร์ะบวินการ์

วิิเคร์าะห์ข้อม้ลจัากเคร์่�องม่อที�ปร์ะกอบไปด้วิย ข้อม้ลทางเอกสาร์และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง การ์สัมภาษณ์

ผ้้เชี�ยวิชาญทางด้านนาฏยศิลป์ และผ้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้องกับงานสร้์างสร์ร์ค์ ปร์ะสบการ์ณ์ส�วินตัวิของผ้้

สร้์างสร์ร์ค์ การ์สังเกตการ์ณ์ และส่�อสาร์สนเทศ ส้�กร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ที�ให้

ควิามสำาคัญกับร้์ปแบบการ์แสดง

 ผลการ์สร้์างสร์ร์ค์พบวิ�าร้์ปแบบการ์แสดงปร์ะกอบไปด้วิยองค์ปร์ะกอบในการ์แสดงนาฏยศิลป์ทั�ง 7 

ปร์ะการ์ ได้แก� การ์ออกแบบบทการ์แสดง การ์คัดเล่อกนักแสดง การ์ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ การ์ออกแบบ

เสียง การ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย การ์ออกแบบพ่�นที�แสดง และการ์ออกแบบแสง ทั�งนี�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้

ให้ควิามสำาคัญกับการ์สร้์างสร์ร์ค์งานใหม� โดยการ์คำาน้งถ้งควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ในงานนาฏยศิลป์ ทฤษฎีด้าน

นาฏยศิลป์ ดุริ์ยางคศิลป์ และวิร์ร์ณศิลป์ ซ้ี�งผลที�ได้จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนั�นตร์งตามวัิตถุปร์ะสงค์ของ

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทุกปร์ะการ์

คำำ�สำ�คัำญ: สมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์,  

    การ์สร้์างสร์ร์ค์นาฏยศิลป์, นาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรั์กษ์ 
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Abstract 

The creation of a dance “Traditional Thai Dance for Commemorating Kind  

Valaya Alongkorn, Princess of Phetchaburi, the Founder of Wisdom” aims to find forms 

of dance performance. In this creation, the method conducted through the process of  

analyzing data with tools comprise the related documents information, interviews with dance  

experts and those involved in the creation, personal experiences of the creator, observation,  

information media, and artist standards to provide the process of creative work in dance 

that focuses on the style of the show.

The study indicated that the components in dance consists of 7 points as  

follows: designing of the show, casting dancing style, designing sounds, designing costume,  

designing the display area, and lighting. It primarily focused on creating new work, the dance  

theory related to music and literature. The results of the creation are in accordance with the  

objectives of the creation in all respects.

Keywords: Her Royal Highness Somdetch Phra Raja Pituchha Chao Fa Valaya Alongkorn,  

      Krom Luang, the Princess of Phetchaburi, The creativity of Thai Dance,  

      Conservative Thai Dance

 บัทนำำ� 

คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยแนวิอนุรั์กษ์ ชุด ร์ำาพร์ะกร์ุณาเจ้ัาฟ้ีาฯ 

สร้์างป้ญญาปร์ะชาไทย เพ่�อเป็นการ์ร์ำาล้กถ้งพร์ะกรุ์ณาธิคุณของสมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ 

กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์ ที�มีต�อการ์ศ้กษาของชาติไทย โดยทร์งปร์ะทานอาคาร์พร้์อมที�ดิน และก�อตั�ง

ข้�นเป็นโร์งเรี์ยนฝึ่กหัดคร้์เพชร์บุรี์วิิทยาลงกร์ณ์ หร่์อในป้จัจุับันค่อ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏวิไลยอลงกร์ณ์ ใน

พร์ะบร์มร์าช้ปถัมภ์ (วิิทยาลัยคร้์เพชร์บุรี์วิิทยาลงกร์ณ์ ในพร์ะบร์มร์าช้ปถัมภ์, 2536, น. 161) ร์วิมทั�งยังทร์ง

ให้ควิามสำาคัญกับการ์ศ้กษาของกุลสตรี์ไทย โดยทร์งสนับสนุนในทุกวิิถีทางที�จัะพัฒินาการ์ศ้กษาของสตรี์ 

ให้มุ�งไปส้�การ์ศ้กษาขั�นอุดมศ้กษา ทั�งการ์จััดสร้์างโร์งเรี์ยน การ์ซี�อมแซีม ตลอดจันสนับสนุนในด้านทุนการ์

ศ้กษาต�าง ๆ เพ่�อให้สตรี์มีการ์ศ้กษาทัดเทียมบุรุ์ษ (วิิทยาลัยคร้์เพชร์บุรี์วิิทยาลงกร์ณ์ ในพร์ะบร์มร์าช้ปถัมภ์, 

2536, น. 157) 
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วัิตถุประสงค์ำ 

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์แนวิอนุรั์กษ์ ชุด ร์ำาพร์ะกรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญาปร์ะชาไทย 

คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้กำาหนดวัิตถุปร์ะสงค์ในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานไว้ิดังนี�

1. ร้์ปแบบของการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ ชุด ร์ำาพร์ะกรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญาปร์ะชาไทย 

ได้แก� การ์ออกแบบบทการ์แสดง การ์คัดเล่อกนักแสดง การ์ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ การ์ออกแบบเสียง การ์

ออกแบบพ่�นที�แสดง การ์ออกแบบแสง และการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย

กรอบัแนำวิคิำด/ทฤษฎ่

คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้คำาน้งถ้งควิามสำาคัญของแนวิคิดในการ์ออกแบบองค์ปร์ะกอบการ์แสดง

ทั�ง 7 ปร์ะการ์  ได้แก� การ์ออกแบบบทการ์แสดง การ์คัดเล่อกนักแสดง การ์ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ การ์

ออกแบบเสียง การ์ออกแบบพ่�นที�แสดง การ์ออกแบบแสง และการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย 

ทั�งนี� การ์ออกแบบบทการ์แสดงมีควิามสำาคัญต�อการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ในครั์�งนี� 

เพร์าะบทของการ์แสดงจัะเป็นตัวิกำาหนดทิศทางการ์แสดง ให้บร์ร์ลุตามวัิตถุปร์ะสงค์ของคณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์

ผลงาน ทำาให้งานกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์มีควิามชัดเจัน

การ์คัดเล่อกนักแสดง เน่�องจัากนักแสดงจัะเป็นผ้้ส่�อสาร์ และถ�ายเร่์�องร์าวิของการ์แสดงไปส้�ผ้้ชม 

ซ้ี�งในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ครั์�งนี� คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้พิจัาร์ณาคุณสมบัติของนัก

แสดง ที�มีทักษะและศักยภาพด้านการ์แสดงนาฏยศิลป์ไทย ได้แก� ตัวิพร์ะ และตัวินาง

การ์ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ หร่์อการ์ออกแบบกร์ะบวินท�าร์ำา มีควิามสำาคัญต�อการ์สร้์างสร์ร์ค์ผล

งานทางด้านนาฏยศิลป์ในครั์�งนี� กล�าวิค่อ คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้ออกแบบกร์ะบวินท�าร์ำาโดยใช้ท�าร์ำา

มาตร์ฐาน จัากแม�ท�านาฏยศิลป์ไทยในร์ำาแม�บท ร์ำาเพลงช้าเพลงเร็์วิ ร์ำาซัีดชาตรี์ และการ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

นอกจัากนี�ยังมีการ์ออกแบบท�าหลักและท�าเช่�อม จัากนั�นจ้ังได้นำาท�าร์ำาต�าง ๆ มาร้์อยเรี์ยงข้�นเป็นกร์ะบวินท�า

ร์ำา ซ้ี�งการ์แสดงแบ�งออกเป็น 3 ช�วิง ได้แก� ช�วิงที� 1  ร์ำาออกตามทำานองเพลง ช�วิงที� 2  การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

และช�วิงที� 3  ร์ำาเข้าตามทำานองเพลง

การ์ออกแบบเสียงมีควิามสำาคัญต�อการ์สร์้างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ในครั์�งนี� กล�าวิค่อ มี

การ์ปร์ะพันธ์บทขับร้์องปร์ะกอบการ์แสดงข้�นใหม� โดยใช้ฉัินทลักษณ์กลอนสุภาพ และการ์บร์ร์จุัทำานองเพลง

ปร์ะกอบบทขับร้์องอย�างการ์แสดงละคร์ชาตรี์เคร่์�องใหญ� ได้แก� เพลงรั์วิชาตรี์  เพลงร์�ายชาตรี์ 3 เพลงชาตรี์ต

ลุง และท้ายเพลงร์ะบำาไกร์ลาสสำาเริ์ง ซ้ี�งการ์เล่อกใช้ทำานองเพลงดังกล�าวินี� มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อส่�อควิามหมาย

และแสดงให้ถ้งมร์ดกภ้มิป้ญญาทางวัิฒินธร์ร์ม “ละคร์ชาตรี์” ของจัังหวัิดเพชร์บุรี์ ตามพร์ะนามกร์มของ

สมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ ค่อ “กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์” ซ้ี�งเป็นจัังหวัิดที�มีควิาม

โดนเด�นทางด้านศิลปะการ์แสดงละคร์ชาตรี์
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การ์ออกแบบพ่�นที�แสดง  มีควิามสำาคัญต�อการ์สร์้างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ในครั์�งนี� กล�าวิ

ค่อ การ์ออกแบบพ่�นที�แสดงมีลักษณะการ์แปร์แถวิที�หลากหลาย แต�คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานยังคงมุ�งเน้น

เร่์�องควิามสมดุลของพ่�นที�แสดง เน่�องจัากเป็นการ์ร์ำาค้�ของนักแสดงจัำานวิน 2 คน โดยแบ�งพ่�นที�แสดงบนเวิที

ออกเป็น 4 ส�วิน ได้แก� พ่�นที�ด้านซ้ีาย ด้านขวิา ด้านหน้า และด้านหลัง โดยมีการ์แปร์แถวิในลักษณะต�าง ๆ 

บนพ่�นที�แสดง อาทิ การ์สลับที�ไปทางด้านซ้ีาย การ์สลับที�ไปทางด้านขวิา การ์แปร์แถวิที�จุัดก้�งกลางของพ่�นที�

แสดง การ์แปร์แถวิเป็นลักษณะแถวิตอนล้ก และแถวิหน้ากร์ะดาน เป็นต้น

การ์ออกแบบแสง ในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ครั์�งนี� คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานมิได้มี

การ์กำาหนดการ์ออกแบบแสงไว้ิอย�างเป็นมาตร์ฐาน เพ่�อเป็นแนวิทางสำาหรั์บการ์ออกแบบแสงในการ์จััดการ์

แสดงตามวิาร์ะโอกาสต�าง ๆ จ้ังมีแนวิทางในการ์ออกแบบแสงโดยการ์คำาน้งถ้งสถานที�จััดแสดงเป็นสำาคัญ 

อาทิ หากจััดแสดงในสถานที�กลางแจ้ัง ก็ถ้กกำาหนดด้วิยการ์ใช้แสงจัากธร์ร์มชาติของดวิงอาทิตย์ หร่์อหาก

จััดแสดงในโร์งละคร์ก็สามาร์ถออกแบบแสง โดยการ์เล่อกใช้เทคนิคของแสงที�มีควิามเหมาะสมกับการ์

แสดง แต�มีสิ�งที�ควิร์คำาน้งถ้งค่อ การ์ออกแบบแสงที�ไม�ทำาให้สีของเคร่์�องแต�งกายนักแสดงนั�นผิดเพี�ยนไปจัาก

ควิามเป็นจัริ์ง เน่�องจัากในการ์แต�งกายย่นเคร่์�องของนักแสดง จัะมีสีของเคร่์�องแต�งกายที�ถ้กกำาหนดไว้ิตาม

วัิตถุปร์ะสงค์ของการ์แสดง หร่์อสีที�ถ้กกำาหนดไว้ิเพ่�อบ�งบอกตัวิตนของตัวิละคร์นั�น ๆ 

การ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกายในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ครั์�งนี� คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผล

งานได้กำาหนดให้นักแสดงแต�งกายย่นเคร่์�องชาตรี์ตัวิพร์ะและตัวินาง เน่�องจัากการ์เเสดงชุดนี�มีร้์ปแบบและ

ลักษณะการ์แสดงตามแบบแผนของร์ำาซัีดชาตรี์ และมีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อส่�อควิามหมาย ตลอดจันการ์สะท้อน

ถ้งมร์ดกภ้มิป้ญญาทางวัิฒินธร์ร์ม “ละคร์ชาตรี์” ของจัังหวัิดเพชร์บุรี์ ตามพร์ะนามกร์มของสมเด็จัพร์ะร์าช

ป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ ค่อ “กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์” ซ้ี�งเป็นจัังหวัิดที�มีควิามโดนเด�นทางด้าน

ศิลปะการ์แสดงละคร์ชาตรี์

นอกจัากนี�ยังคำาน้งถ้งปร์ะเด็นควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ ในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยแนวิ

อนุรั์กษ์ข้�นใหม� แต�ยังมุ�งเน้นควิามสำาคัญของภ้มิป้ญญาทางด้านนาฏยศิลป์ไทย ซ้ี�งปร์มาจัาร์ย์ทางด้านนาฏย

ศิลป์ไทยได้วิางร์ากฐานองค์ควิามร้้์เป็นต้นแบบอันดีงาม ร์วิมทั�งขนบและจัารี์ตในการ์แสดงนาฏยศิลป์ไทย

ที�เป็นแบบแผน มาใช้เป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี� ตลอดจันการ์บ้ร์ณาการ์องค์ควิามร้้์ศาสตร์์

ด้านอ่�น ๆ  อาทิ ด้านวิร์ร์ณศิลป์ในการ์ปร์ะพันธ์บทขับร้์องปร์ะกอบการ์แสดง โดยมีอาจัาร์ย์ ดร์.ธำามร์งค์ บุญ

ร์าช นักวิิชาการ์ละคร์และดนตรี์ปฏิบัติการ์ สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ เป็นผ้้ปร์ะพันธ์บทขับร้์องปร์ะกอบ

การ์แสดง และดุริ์ยางคศิลป์ในการ์บร์ร์จุัทำานองเพลงไทย ได้แก� เพลงรั์วิชาตรี์  เพลงร์�ายชาตรี์ 3 เพลงชาตรี์ต

ลุง และท้ายเพลงร์ะบำาไกร์ลาสสำาเริ์ง โดยมีอาจัาร์ย์ ดร์.ธำามร์งค์ บุญร์าช นักวิิชาการ์ละคร์และดนตรี์ปฏิบัติ

การ์ สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ เป็นผ้้บร์ร์จุัทำานองเพลง ร์วิมทั�งการ์นำาวิงปี�พาทย์ชาตรี์และวิงปี�พาทย์

ไม้นวิม มาใช้เป็นดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง ซ้ี�งบร์ร์เลงโดยดุริ์ยางคศิลป่น สำานักการ์สังคีต  กร์มศิลปากร์ 
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ก�รออกแบับัและกระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำ

การ์ออกแบบและกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์ ในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยแนวิอนุรั์กษ์ ชุด 

ร์ำาพร์ะกรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญาปร์ะชาไทย ปร์ะกอบไปด้วิยโคร์งร์�างทั�ง 4 ส�วิน ได้แก� โคร์งร์�างของการ์

แสดง โคร์งร์�างของท�าทางที�นำามาใช้ โคร์งร์�างของเพลงปร์ะกอบการ์แสดง และโคร์งร์�างของเคร่์�องแต�งกาย

ปร์ะกอบการ์แสดง ดังร์ายละเอียดต�อไปนี�

ส�วินที� 1 โคร์งร์�างของการ์แสดง เป็นสิ�งที�กำาหนดทิศทางของการ์ออกแบบและกร์ะบวินการ์

สร้์างสร์ร์ค์ ในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยแนวิอนุรั์กษ์ ชุด ร์ำาพร์ะกรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญา

ปร์ะชาไทย ให้ดำาเนินไปตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี� โดยมีบทการ์แสดงที�กล�าวิถ้ง พร์ะ

กรุ์ณาธิคุณของ สมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์ ที�มีต�อการ์ศ้กษา

ของชาติไทย โดยทร์งปร์ะทานอาคาร์พร้์อมที�ดิน และก�อตั�งข้�นเป็นโร์งเรี์ยนฝึ่กหัดคร้์เพชร์บุรี์วิิทยาลงกร์ณ์ 

หร่์อในป้จัจุับันค่อ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏวิไลยอลงกร์ณ์ ในพร์ะบร์มร์าช้ปถัมภ์ ร์วิมทั�งยังทร์งให้ควิามสำาคัญ

กับการ์ศ้กษาของกุลสตรี์ไทย โดยทร์งสนับสนุนในทุกวิิถีทางที�จัะพัฒินาการ์ศ้กษาของสตรี์ ให้มุ�งไปส้�การ์

ศ้กษาขั�นอุดมศ้กษา ทั�งการ์จััดสร้์างโร์งเรี์ยน การ์ซี�อมแซีม ตลอดจันสนับสนุนในด้านทุนการ์ศ้กษาต�าง ๆ 

เพ่�อให้สตรี์มีการ์ศ้กษาทัดเทียมบุรุ์ษ 

ส�วินที� 2 โคร์งสร้์างของการ์ออกแบบท�าร์ำา คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้ออกแบบกร์ะบวินท�าร์ำาโดย

ใช้ท�าร์ำามาตร์ฐาน จัากแม�ท�านาฏยศิลป์ไทยในร์ำาแม�บท ร์ำาเพลงช้าเพลงเร็์วิ ร์ำาซัีดชาตรี์ และการ์ร์ำาตีบทตาม

คำาร้์อง นอกจัากนี�ยังมีการ์ออกแบบท�าหลักและท�าเช่�อม จัากนั�นจ้ังได้นำาท�าร์ำาต�าง ๆ มาร้์อยเรี์ยงข้�นเป็นก

ร์ะบวินท�าร์ำา การ์ออกแบบท�าร์ำาของ การ์เเสดงชุดนี� มีร้์ปแบบและลักษณะการ์แสดงตามแบบแผนของร์ำาซัีด

ชาตรี์ กล�าวิค่อ มีกร์ะบวินท�าร์ำาที�กร์ะชับ และมีลีลาที�หลากหลาย การ์ใช้เท้าที�มีทั�งการ์ซีอยเท้า การ์สะดุด 

การ์พลิกเท้า การ์ยำ�าเท้า และการ์เช็ดเท้า  เป็นต้น ลักษณะการ์ใช้ม่อมีทั�งการ์ใช้ท�าร์ำาตามท�าที�มีช่�อบัญญัติ

อย้� อาทิ ท�าสอดสร้์อย และท�าเจิัม เป็นต้น ร์วิมทั�งท�าอ่�นๆ อาทิ การ์ทำาม่อหยิบจีับสะบัดข้�นตั�งวิงบน เป็นต้น 

นอกจัากนี�ยังมีการ์ใช้ลีลายักเย่�อง อาทิ กล�อมตัวิ ตีไหล� กร์ะทายไหล� เป็นต้น ลักษณะที�กล�าวิมานี�จัะกร์ะทำา

อย�างต�อเน่�อง ตามจัังหวิะทำานองเพลงช้าและเร็์วิ ร์วิมทั�งมีการ์แปร์แถวิในลักษณะต�าง ๆ โดยมีอาจัาร์ย์

เสาวิรั์กษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลป่นอาวุิโส สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ เป็นอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาการ์แสดง และ

ตร์วิจัสอบมาตร์ฐานของกร์ะบวินท�าร์ำา ตลอดจันการ์พัฒินา ปรั์บปรุ์ง และแก้ไขผลงานสร้์างสร์ร์ค์ให้มีควิาม

สมบ้ร์ณ์ เพ่�อนำาเสนอต�อสาธาร์ณะชนต�อไป การ์แสดงแบ�งออกเป็น 3 ช�วิง ได้แก� ช�วิงที� 1  ร์ำาออกตามทำานอง

เพลง ช�วิงที� 2  การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง และช�วิงที� 3  ร์ำาเข้าตามทำานองเพลง
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ส�วินที� 3 โคร์งร์�างของเพลงปร์ะกอบการ์แสดง ปร์ะกอบไปด้วิย 1) บทขับร้์องปร์ะกอบการ์แสดง 

โดยมีอาจัาร์ย์ ดร์.ธำามร์งค์ บุญร์าช นักวิิชาการ์ละคร์และดนตรี์ปฏิบัติการ์ สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ เป็น

ผ้้ปร์ะพันธ์บทขับร้์องปร์ะกอบการ์แสดง 2) การ์บร์ร์จุัทำานองเพลงไทย ได้แก� เพลงรั์วิชาตรี์  เพลงร์�ายชาตรี์ 

3 เพลงชาตรี์ตลุง และท้ายเพลงร์ะบำาไกร์ลาสสำาเริ์ง โดยมีอาจัาร์ย์ ดร์.ธำามร์งค์ บุญร์าช นักวิิชาการ์ละคร์

และดนตรี์ปฏิบัติการ์ สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ เป็นผ้้บร์ร์จุัทำานองเพลง และ 3) วิงดนตรี์ที�ใช้บร์ร์เลง

ปร์ะกอบการ์แสดง ค่อ วิงปี�พาทย์ชาตรี์ และวิงปี�พาทย์ไม้นวิม บร์ร์เลงโดยดุริ์ยางคศิลป่น สำานักการ์สังคีต  

กร์มศิลปากร์ ทั�งนี�บทขับร้์องปร์ะกอบการ์แสดงและทำานองเพลงที�ได้ปร์ะพันธ์บทและบร์ร์จุัเพลงข้�นใหม� 

โดยใช้ฉัินทลักษณ์กลอนสุภาพ และบร์ร์จุัทำานองเพลงปร์ะกอบบทขับร้์องอย�างการ์แสดงละคร์ชาตรี์เคร่์�อง

ใหญ� ได้แก� เพลงรั์วิชาตรี์  เพลงร์�ายชาตรี์ 3 เพลงชาตรี์ตลุง และท้ายเพลงร์ะบำาไกร์ลาสสำาเริ์ง ซ้ี�งการ์เล่อก

ใช้ทำานองเพลงดังกล�าวินี� มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อส่�อควิามหมายและแสดงให้ถ้งมร์ดกภ้มิป้ญญาทางวัิฒินธร์ร์ม 

“ละคร์ชาตรี์” ของจัังหวัิดเพชร์บุรี์ ตามพร์ะนามกร์มของสมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ ค่อ 

“กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์” ซ้ี�งเป็นจัังหวัิดที�มีควิามโดนเด�นทางด้านศิลปะการ์แสดงละคร์ชาตรี์ที�ได้รั์บ

การ์ส่บทอดมาอย�างยาวินาน (ธำามร์งค์ บุญร์าช, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2565)

- ปี�พาทย์ทำาเพลงรั์วิชาตรี์ -
- เป่ดม�าน -

(ผ้้แสดงพร์ะ - นาง แต�งกายย่นเคร่์�องซัีดชาตรี์ออกร์ำา)
- ร้์องร์�ายชาตรี์ 3 -

 สมเด็จั พร์ะร์าช ป่ตุจัฉิา     เจ้ัาฟ้ีา วิไลย อลงกร์ณ์
กร์มหลวิง เพชร์บุรี์ร์าช สิริ์นธร์     ทร์งอาทร์ ก�อเก่�อ เพ่�อปร์ะชา
พร์ะกรุ์ณา ก้องหล้า สาร์ทิศ     ชุบชีวิิต อิสตรี์ ให้ศ้กษา
ล้วินศิลป์ศาสตร์์ ร์ำ�าเรี์ยน เขียนตำาร์า    มีป้ญญา พาธานี ศิวิิไลซ์ี

- ร้์องเพลงชาตรี์ตลุง -
 ธร์ณี ที�ปร์ะทาน คงคุณค�า    แหล�งศ้กษา เลิศลำ�า นำาสมัย
ยุทธศาสตร์์ ร์าชภัฏ ก้องเกรี์ยงไกร์    นาม “วิไลยอลงกร์ณ์” ก้องธานี
สร้์างบัณฑิิต มีจิัต คิดรั์กชาติ     ผดุงศาสน์ กษัตร์า พาสุขศรี์
ร์ำ�าเรี์ยนเด�น เน้นนำา ทำาควิามดี     ให้สมที� เป็นปร์าชญ์ ของชาติไทย

- ปี�พาทย์ทำาเพลงท้ายร์ะบำาไกร์ลาสสำาเริ์ง -
จับการ์แสดง

ส�วินที� 4 โคร์งร์�างของเคร่์�องแต�งกายปร์ะกอบการ์แสดง คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้ออกแบบเคร่์�อง

แต�งกายของนักแสดง โดยกำาหนดให้มีนักแสดงชาย 1 คน หญิง 1 คน แต�งกายด้วิยชุดย่นเคร่์�องชาตรี์ตัวิพร์ะ

และตัวินาง 
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ทั�งนี� กร์ะบวินการ์ผลิตผลงานสร้์างสร์ร์ค์ของการ์สร้์างสร์ร์ค์นาฏยศิลป์ไทยแนวิอนุรั์กษ์ ชุด ร์ำาพร์ะ

กรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญาปร์ะชาไทย มีดังต�อไปนี�
1. การ์ศ้กษา ค้นคว้ิา และเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากเอกสาร์ ตำาร์า หนังส่อ และงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้อง
2. การ์ศ้กษา ค้นคว้ิา และเก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลภาคสนาม เช�น การ์สัมภาษณ์ผ้้เชี�ยวิชาญทาง

ด้านนาฏยศิลป์ ดุริ์ยางคศิลป์ วิร์ร์ณศิลป์ และผ้้ที�มีส�วินเกี�ยวิข้อง ตลอดจันการ์ศ้กษาผลงาน
ต้นแบบทั�งการ์แสดงนาฏยศิลป์ไทย และการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรั์กษ์ที�มีมา
ตั�งแต�อดีตจันถ้งป้จัจุับัน

3. การ์ทดลองปฏิบัติการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ โดยการ์ออกแบบองค์ปร์ะกอบการ์แสดง
ทั�ง 7 ปร์ะการ์ ได้แก� การ์ออกแบบบทการ์แสดง การ์คัดเล่อกนักแสดง การ์ออกแบบลีลานาฏย
ศิลป์ การ์ออกแบบเสียง การ์ออกแบบพ่�นที�แสดง การ์ออกแบบแสง และการ์ออกแบบเคร่์�อง
แต�งกาย เพ่�อค้นหาร้์ปแบบการ์แสดงที�สมบ้ร์ณ์ที�สุด

4. การ์พัฒินา ปรั์บปรุ์ง และแก้ไข ตลอดร์ะยะเวิลาในการ์ออกแบบและกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์
ผลงานนาฏยศิลป์ โดยมีอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาการ์แสดง ค่อ อาจัาร์ย์เสาวิรั์กษ์ ยมะคุปต์ นาฏ
ศิลป่นอาวุิโส สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์ ให้ข้อเสนอแนะแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

5. การ์นำาเสนอผลงานสร้์างสร์ร์ค์ทางด้านนาฏยศิลป์ต�อสาธาร์ณะชน บนเวิทีร์ะดับชาติหร่์อ
นานาชาติ โดยการ์ปร์ะเมินผลงานสร้์างสร์ร์ค์จัากผ้้ทร์งคุณวุิฒิิ (Peer Review)

6. การ์เผยแพร์�ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ทางด้านนาฏยศิลป์ในร้์ปแบบอ่�น ๆ อาทิ การ์ตีพิมพ์บทควิาม
วิิชาการ์ในวิาร์สาร์ทางวิิชาการ์ต�าง ๆ การ์ถ�ายทอดการ์แสดงในร้์ปแบบการ์เรี์ยนการ์สอนของ
หลักส้ตร์ เป็นต้น 

ผู้ลก�รศึกษ� 

คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้นำาเสนอตัวิอย�างภาพปร์ะกอบพอสังโขป ซ้ี�งเป็นส�วินหน้�งของผลการ์

ศ้กษา ดังต�อไปนี�

ร �ปท่� 1: การ์แต�งกายย่นเคร่์�องชาตรี์ของนักแสดงตัวิพร์ะและตัวินาง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 2: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน อาจัาร์ย์เสาวิรั์กษ์ ยมะคุปต์ ดร์.ธำามร์งค์ บุญร์าช และนักแสดง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 3: ท�าสอดสร้์อยมาลา ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 1 ร์ำาออกตามทำานองเพลง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 4: ท�าโลม (จัับส้ง) ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 1 ร์ำาออกตามทำานองเพลง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 5: ท�าเชยคาง ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 1 ร์ำาออกตามทำานองเพลง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 6: ท�าป้องหน้า ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 1 ร์ำาออกตามทำานองเพลง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 7: ท�าไหว้ิ ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“สมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 8: ท�ากร์ะต�ายชมจัันทร์์ ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 9: ท�าบัวิช้ฝ้่ก ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“ชุบชีวิิต”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 10: ท�าม่อขวิาจีับและม่อซ้ีายแบม่อ ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“เขียนตำาร์า”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 11: ท�าเฉิิดฉิิน ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“มีป้ญญา”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 11: ท�าพร์หมสี�หน้า ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“ศิวิิไลซ์ี”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 12: ท�าสอดส้ง ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“ยุทธศาสตร์์ร์าชภัฏก้องเกรี์ยงไกร์”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 13: ท�าผาลา ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“ยุทธศาสตร์์ร์าชภัฏก้องเกรี์ยงไกร์”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ร้ปท่� 14: ท�าเจิัม ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 2 การ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง 

“ให้สมที�เป็นปร์าชญ์”

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
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ร้ปท่� 15: ท�าเพียงไหล� ซ้ี�งปร์ากฏอย้�ในช�วิงที� 3 ช�วิงที� 3  ร์ำาเข้าตามทำานองเพลง

ท่�ม�: คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ถ�ายเม่�อวัินที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

บัทสรุป 

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลง านนาฏยศิลป์ไทยแนวิอนุรั์กษ์ ชุด ร์ำาพร์ะกรุ์ณาเจ้ัาฟ้ีาฯ สร้์างป้ญญาปร์ะชา

ไทย คณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้คำาน้งถ้งการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงนาฏยศิลป์ไทย ที�สร้์างจิัตสำาน้กและควิาม

ตร์ะหนักถ้งควิามสำาคัญของสถาบันการ์ศ้กษา อันเป็นร์ากฐานของการ์พัฒินาปร์ะเทศชาติบ้านเม่อง โดย

สะท้อนให้เห็นถ้งพร์ะกรุ์ณาธิคุณของสมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิ

ริ์นธร์ ที�มีต�อการ์ศ้กษาของชาติไทย โดยทร์งปร์ะทานอาคาร์พร้์อมที�ดิน และก�อตั�งข้�นเป็นโร์งเรี์ยนฝึ่กหัดคร้์

เพชร์บุรี์วิิทยาลงกร์ณ์ หร่์อในป้จัจุับันค่อ มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏวิไลยอลงกร์ณ์ ในพร์ะบร์มร์าช้ปถัมภ์ ร์วิมทั�ง

ยังทร์งให้ควิามสำาคัญกับการ์ศ้กษาของกุลสตรี์ไทย โดยทร์งสนับสนุนในทุกวิิถีทางที�จัะพัฒินาการ์ศ้กษาของ

สตรี์ ให้มุ�งไปส้�การ์ศ้กษาขั�นอุดมศ้กษา ทั�งการ์จััดสร้์างโร์งเรี์ยน การ์ซี�อมแซีม ตลอดจันสนับสนุนในด้านทุน

การ์ศ้กษาต�าง ๆ เพ่�อให้สตรี์มีการ์ศ้กษาทัดเทียมบุรุ์ษ ด้วิยทร์งมีพร์ะวิิสัยทัศน์อันก้าวิไกลและทันสมัย ที�ทร์ง

เล็งเห็นถ้งการ์พัฒินาปร์ะชาชนชาวิไทยทุกหม้�เหล�า จัากการ์ให้ป้ญญาควิามร้้์อันนำาไปส้�การ์สร้์างชาติบ้าน

เม่องให้มีควิามเจัริ์ญก้าวิหน้ามั�นคงต�อไป  

ควิามโดดเด�นของการ์แสดงชุดนี�ค่อ การ์นำาควิามสำาคัญของพร์ะนามกร์มของสมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา 

เจ้ัาฟ้ีาวิไลยอลงกร์ณ์ ค่อ “กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์” ซ้ี�งมีควิามงดงามทางวิร์ร์ณศิลป์ สะท้อนผ�านการ์

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรั์กษ์ เพ่�อส่�อควิามหมายและแสดงให้ถ้งมร์ดกภ้มิป้ญญาทาง

วัิฒินธร์ร์ม “ละคร์ชาตรี์” ของจัังหวัิดเพชร์บุรี์ ตามพร์ะนามกร์มของสมเด็จัพร์ะร์าชป่ตุจัฉิา เจ้ัาฟ้ีาวิไลย

อลงกร์ณ์ ค่อ “กร์มหลวิงเพชร์บุรี์ร์าชสิริ์นธร์” ซ้ี�งเป็นจัังหวัิดที�มีควิามโดนเด�นทางด้านศิลปะการ์แสดงละคร์

ชาตรี์ที�ได้รั์บการ์ส่บทอดมาอย�างยาวินาน ทั�งในการ์ปร์ะพันธ์บทขับร้์องปร์ะกอบการ์แสดงและการ์บร์ร์จุั

ทำานองเพลง โดยใช้ฉัินทลักษณ์กลอนสุภาพ และบร์ร์จุัทำานองเพลงปร์ะกอบบทขับร้์องอย�างการ์แสดงละคร์

ชาตรี์เคร่์�องใหญ� ได้แก� 
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เพลงรั์วิชาตรี์  เพลงร์�ายชาตรี์ 3 เพลงชาตรี์ตลุง และท้ายเพลงร์ะบำาไกร์ลาสสำาเริ์ง ร์วิมทั�งการ์ออกแบบ

ลีลานาฏยศิลป์ และการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย ซ้ี�งเป็นการ์ออกแบบร้์ปแบบการ์แสดงที�สะท้อนให้เห็นถ้ง

อิทธิพลของละคร์ชาตรี์ได้อย�างเด�นชัด

ทั�งนี� แม้วิ�าคณะผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานจัะได้สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดนี�ข้�นใหม� แต�ยังคงรั์กษาไว้ิซ้ี�งขนบ

จัารี์ตการ์แสดงตามแบบแผนนาฏยศิลป์ไทยอันดีงามไว้ิ โดยมุ�งเน้นการ์ส่บสาน รั์กษา และต�อยอดภ้มิป้ญญา

ของปร์มาจัาร์ย์ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยให้คงอย้�ส่บไปมิส้ญหาย และสามาร์ถนำามาเป็นต้นแบบในการ์เป็น

แหล�งศ้กษา ค้นคว้ิา วิิเคร์าะห์ข้อม้ล การ์ออกแบบ และกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน เพ่�อเป็นแนวิทางใน

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรั์กษ์ชุดอ่�น ๆ ต�อไปในอนาคต 

เอกส�รอ��งอิง 

ธ ำามร์งค์ บุญร์าช. นักวิิชาการ์ละคร์และดนตรี์ปฏิบัติการ์ สำานักการ์สังคีต กร์มศิลปากร์. สัมภาษณ์วัินที� 1 

มีนาคม 2565.

วิิทยาลัยคร้์เพชร์บุรี์วิิทยาลงกร์ณ์ ในพร์ะบร์มร์าช้ปถัมภ์. (2536). สมเด็จพิระราชปิตุ จฉา เจ้าฟ้้าวิไลย

อลงกิรณ์ กิรมหลวิงเพิชรบุรีราชสิรินธุร. กรุ์งเทพฯ: บริ์ษัทอัมริ์นทร์์พริ์�นติ�ง แอนด์ พับลิชชิ�ง จัำากัด 

(มหาชน)
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บัทคัำดย่อ

บทควิามนี�มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษาการ์ส่บทอดควิามเช่�อของคร้์หมอโนร์าในบร์ิบทชุมชนบ้านบน

เขานำ�าน้อย ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา โดยร์วิบร์วิมข้อม้ลจัากร์�างทร์งในตร์ะก้ลที�เก�าแก� 

จัำานวิน 6 ตร์ะก้ล ด้วิยวิิธีการ์สัมภาษณ์แบบเชิงล้ก ซ้ี�งมีปร์ะเด็นในการ์ศ้กษา 3 ปร์ะเด็น ได้แก� ปร์ะเด็นที�

หน้�งการ์ส่บทอดคร้์หมอโนร์า ปร์ะเด็นที�สองควิามเช่�อคร้์หมอโนร์า และปร์ะเด็นที�สามการ์เล่�อนไหลของ

ควิามเช่�อคร้์หมอโนร์า ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ปร์ะเด็นที�หน้�งการ์ส่บทอดคร้์หมอ เป็นการ์ส่บทอดมาแต�ครั์�ง

บร์ร์พบุรุ์ษโดยร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติผ�านร์�างทร์งปร์ะจัำาตร์ะก้ล ปร์ะเด็นที�สองควิามเช่�อคร้์หมอ

โนร์า เป็นการ์นับถ่อคร้์หมอโนร์าในชุมชนซ้ี�งมีควิามเช่�ออย้� 2 ปร์ะการ์ ได้แก� 1.ควิามเช่�อเร่์�องการ์ส่บทอด

เช่�อสายโนร์า  2.ควิามเช่�อเกี�ยวิกับไสยศาสตร์์ และปร์ะเด็นที�สามการ์เล่�อนไหลของควิามเช่�อคร้์หมอโนร์า 

หิ�งคร้์หมอโนร์าแต�ละตร์ะก้ลจัะลักษณะที�เหม่อนกัน มีร์�างทร์งปร์ะจัำาตร์ะก้ลเพียงคนเดียวิเป็นผ้้ชายต�อมาผ้้

หญิงได้รั์บการ์เล่อกให้เป็นร์�างทร์งและได้รั์บอำานาจัจัากคร้์หมอในการ์เปลี�ยนผ�านให้ทำาหน้าที�เป็นร์�างทร์ง ซ้ี�ง

อำานาจั บทบาทของร์�างทร์งผ้้หญิงล้กหลานก็ให้ควิามสำาคัญในการ์เคาร์พนับถ่อต�อควิามเช่�อคร้์หมอโนร์าไม�

ต�างกันกับร์�างทร์งผ้้ชายและสามาร์ถสร้์างสันติสุขให้แก�ล้กหลานในตร์ะก้ลได้อย�างเหนียวิแน�น

คำำ�สำ�คัำญ : คร้์หมอโนร์า,การ์ส่บทอด,ควิามเช่�อ 
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Abstract  

This article aims to study the beliefs of Khrumornora in the context of Ban Bon 

Khao Nam Noi, Nam Noi Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province. Data were  

collected from six ancient families by in-depth interview. The results based on case  

studies revealed three issues; the first is the succession of the Khrumornora inherited from  

parentage to their successor. The second is the belief of Khrumornora, the Khrumornora  

respected by local people, who has their own belief  about succession and occult. Finally, it 

is the changing in belief in Khrumornora. the flow of Khrumornora, the Nora’s shelf was same a  

characteristic. In the past, it was a man only to be successor, but in the present, women 

can also act as Khrumornora, receiving the same importantce and to be respected as a man 

does bring about harmony and peacefulness in a family.

Keywords : Krumornora, Inheritance, Belief  

บัทนำำ� 

ควิามเช่�อ ค่อสิ�งที�มนุษย์เช่�อวิ�าเกิดข้�นจัากการ์มีป้ญหาในการ์ดำาร์งชีวิิตแต�ละวัิน เช�น เม่�อชีวิิตถ้ง

คร์าวิวิิบัติ เกิดโร์คภัยไข้เจ็ับเกิดภัยพิบัติทางธร์ร์มชาติ ป้ญหาเหล�านั�นเกินควิามสามาร์ถที�คนธร์ร์มดาจัะ

แก้ไขได้ มนุษย์จ้ังคิดวิ�าน�าจัะมีอำานาจัล้กลับเหน่อธร์ร์มชาติบันดาลให้เป็นไปเช�นนั�น อำานาจัเหล�านั�นอาจั

จัะเป็นภ้ตผีปีศาจั วิิญญาณหร่์อเทพเจ้ัา เป็นต้น ดังนั�น เพ่�อป้องกันภัยพิบัติที�เกิดข้�น มนุษย์จ้ังวิิงวิอนขอ

ควิามช�วิยเหล่อจัากอำานาจัล้กลับ โดยเช่�อวิ�าถ้าบอกกล�าวิหร่์อทำาให้อำานาจัเหน่อธร์ร์มชาติพอใจัจัะช�วิยให้

ปลอดภัยและเม่�อพ้นภัยก็ยินดีแสดงควิามกตัญญู้กตเวิทีด้วิยการ์เซี�นสร์วิงบ้ชาหร่์อปร์ะกอบพิธร์กร์ร์มต�างๆ 

คร้์หมอโนร์า ในควิามหายอาจัแตกต�างกันบ้าง แต�มีควิามหมายที�ร์วิมถ้งวิิญญาณอันศักดิ�สิทธิ� ที�ล้กหลาน

ให้ควิามเคาร์พนับถ่อ มีพลังอำานาจัในการ์ดลบันดาลให้เกิดสุขหร่์อทุกข์แก�บร์ร์ดาล้กหลานในตร์ะก้ล ซีี�งมี

นักวิิชาการ์หลายท�าน ได้ให้ควิามหมายไว้ิวิ�า (ภิญโญ จิัตต์ธร์ร์ม,2542, น.924) ให้ควิามหมายคร้์หมอโนร์า

ไว้ิวิ�า ค่อคร้์โนร์าที�เก�งหร่์อบร์ร์พบุรุ์ษของโนร์า บางทีคำานี�จัะเรี์ยกวิ�า “คร้์หมอตายาย” ค่อโนร์าจัะนับถ่อทั�ง

คร้์หมอหร่์อคร้์โนร์าและนับถ่อบร์ร์พบุรุ์ษของตน ซ้ี�งเรี์ยกวิ�า “ตายาย” คนภาคใต้ส�วินใหญ�ก็มีตายายเป็น

โนร์า เพร์าะสมัยก�อนนิยมโนร์ากันมาก คนดีคนเก�งต้องสามาร์ถร์ำาโนร์าได้ ผ้้ที�ร์ำาโนร์าถ่อวิ�ามีคร้์แร์ง ใคร์ทำา

ผิดจัารี์ตหร่์อทำาสิ�งหน้�งสิ�งใดไม�เหมาะสมก็ถ้กคร้์หมอกร์ะทำาให้มีอันเป็นไปต�างๆ เวิลาได้รั์บควิามทุกข์ยาก

ลำาบากก็จัะบนคร้์หมอ ซ้ี�งถ่อเป็นเทพที�ศักดิ�สิทธิ� ซ้ี�งสอดคล้องกับ (พิทยา บุษร์ารั์ตน์,2535, น.65) ได้ให้

ควิามหมายคร้์หมอโนร์าไว้ิวิ�า ค่อบ้ร์พาจัาร์ย์หร่์อคร้์ต้นโนร์า และบร์ร์พบุรุ์ษที�ล�วิงลับไปแล้วิ บางแห�งเรี์ยก

คร้์หมอโนร์าวิ�า “ตายายโนร์า” คร้์หมอโนร์ามีหลายองค์ แตกต�างกันไปตามที�บร์ร์พบุรุ์ษนับถ่อ นอกจัาก

นี� (สันติชัย แย้มใหม� และจิัรั์ชยา เจีัยวิก๊ก,2559, น.132) ให้ควิามหมายไว้ิวิ�า คร้์หมอโนร์าค่อ วิิญญาณของ

คร้์โนร์าที�เช่�อวิ�ามีควิามศักดิ�สิทธิ� สามาร์ถแบ�งออกได้ 2 กลุ�ม กลุ�มแร์กค่อวิิญญาณของคร้์ดนร์าที�เป็นชนชั�น

ศักดินาตามตำานานการ์ก�อเกิดโนร์ากล�าวิวิ�า วิิญญาณกลุ�มนี�เป็นผ้้ให้กำาเนิดโนร์าข้�นมา เช่�อวิ�ามีฤทธานุภาพ

มาก จ้ังเป็นที�เคาร์พนับถ่อกันอย�างกว้ิางขวิางทั�วิภาคใต้ และอีกกลุ�มค่อวิิญญาณของคร้์โนร์าที�เคยมีชีวิิตอย้�

จัริ์งเคยเป็นผ้้ส่บทอดและมีควิามเกี�ยวิข้องกับโนร์า
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บทควิามนี�นำาเสนอการ์ส่บทอด ควิามเช่�อคร้์หมอโนร์าในชุมชน แนวิคิดที�ผ้้ศ้กษานำามาใช้ปร์ะกอบ

เพ่�อการ์เรี์ยนร้้์และการ์ทำาควิามเข้าใจักับเน่�อหาปร์ะกอบด้วิย 3 แนวิคิด ค่อ แนวิคิดแร์กเร่์�อง อัตลักษณ์ ของ

เอมิล เดอร์์ไคม์ ( Emile Durkheim) ซ้ี�งได้กล�าวิไว้ิวิ�า ในสังคมมีแร์งย้ดเหนี�ยวิโดยธร์ร์มชาติซ้ี�งอย้�เหน่อกวิ�า

และมีอำานาจับังคับป้จัเจัก แร์งย้ดเหนี�ยวิที�เป็นจิัตวิิญญาณร์�วิมหร่์ออัตลักษณ์ร์�วิมของสังคมมิอาจัทอนลงไป

เป็นจิัตสำาน้กของป้จัเจักคนใดคนหน้�ง หร่์ออีกนัยหน้�ง อัตลักษณ์ร์�วิมของสังคมไม�ใช�ผลร์วิมของอัตลักษณ์

ของป้จัเจัก แนวิคิดที�สองเร่์�องสัญลักษณ์พิธีกร์ร์ม ของเทอร์์เนอร์์ Turner (Turner,1976,19 อ้างใน นภสมน 

นิจัรั์นดร์์,2550, น.13) กล�าวิวิ�า ควิามสำาคัญของพิธีกร์ร์มค่อสัญลักษณ์ ซ้ี�งถ่อวิ�าเป็นหน�วิยที�เล็กที�สุดของ

พิธีกร์ร์มที�ยังคงสงวินไว้ิซ้ี�งคุณลักษณะพิเศษของพฤติกร์ร์มของคนในสังคม เม่�อพิจัาร์ณาควิามหมายของคำา

วิ�า สัญลักษณ์ ตามพจันานุกร์มอ็อกฟีอร์์ด (Concise Oxforn Dictionary) วิ�าสิ�งที�ได้รั์บการ์เอาใจัใส�และการ์

แสดงควิามเคร์าพนับถ่อ โดยเอกฉัินท์ของคนในสังคมซ้ี�งเหม่อนกับเป็นตัวิอย�างโดยทั�วิไปหร่์อการ์นำาเสนอ

นัยยะของควิามหมายดังกล�าวิ กล�าวิค่อเป็นเร่์�องของสิ�งที�มีลักษณะเชิงปร์ะจัักษ์แต�ในขณะเดียวิกันก็เป็น

นามธร์ร์มที�จัับต้องได้ยาก อาจัเป็นการ์แสดงออก เป็นควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างกัน เป็นเหตุการ์ณ์ใดเหตุการ์ณ์

หน้�ง เป็นร้์ปแบบของการ์แสดงสีหน้าท�าทาง หร่์อสัญลักษณ์ต�างๆ เป็นต้น และแนวิคิดที�สาม เร่์�องการ์

ส่บทอดคร้์หมอโนร์า ของ เร่์อนแก้วิ ภัทร์านุปร์ะวัิติ (2554) ให้คำานิยามการ์ส่บทอดพิธีกร์ร์มในกร์ะบวินการ์

ทางสังคม (Socialization) วิ�าหมายถ้ง การ์ถ�ายทอดวัิฒินธร์ร์มจัากคนรุ์�นพ�อแม� ป่้ย�า ตายาย ที�ส่บต�อให้คน

รุ์�นหลังด้วิยการ์ส�งควิามคิด ควิามเช่�อ ร้์ปแบบการ์กร์ะทำาที�นำาไปส้�พิธีกร์ร์ม อาจัมีควิามหมายเดียวิกับการ์

ปล้กฝ้่งทางวัิฒินธร์ร์ม ที�หมายถ้งการ์ถ�ายทอดพฤติกร์ร์มของคนรุ์�นเก�า ให้เกิดข้�น ในคนรุ์�นใหม�ที�เกิดข้�นมาใน

สังคมหน้�ง ๆ  โดยมีการ์ส่บทอด 2 ลักษณะ ค่อ การ์ส่บทอดทางตร์ง (Direct Socialization) มีเจัตนาให้บุคคล

ได้รั์บร้้์ในร้์ปแบบ การ์พด้คุย บอกเล�า อบร์บ สั�งสอน จัากพ�อแม�ส้�ล้ก ป่้ย�า ตายายส้�ล้กหลานโดยตร์ง ร้์ปแบบ

นี�จัะปร์ากฏในคร์อบครั์วิ โร์งเรี์ยนและวัิดเป็นสำาคัญ และการ์ส่บทอดทางอ้อม (Indirect Socialization) 

เป็นการ์ส่บทอดที�มิได้เจัตนาจัะก�อให้เกิดพฤติกร์ร์มอย�างใดอย�างหน้�ง แก�บุคคลใดบุคคลหน้�งโดยตร์ง เช�น 

การ์แสดงควิามคิดเห็น ทัศนคติ การ์พ้ดคุยอย�างไม�เป็นทางการ์ แต�ควิามคิด ควิามเช่�อ ค�านิยม อุดมการ์ณ์

ตลอดจัน พฤติกร์ร์มหร่์อจัากการ์ค�อย ๆ ซ้ีมซัีบลักษณะหร่์อบุคลิกภาพบางอย�างโดยที�ตนเองไม�ร้้์ตัวิจันเกิด 

เป็นสำาน้กหร่์อจิัตสำาน้กควิามรั์บผิดชอบบางอย�าง

ผ้้วิิจััยใช้แนวิคิดอัตลักษณ์ แนวิคิดสัญลักษณ์พิธีกร์ร์ม และแนวิคิดการ์ส่บทอดคร้์หมอเป็นกร์อบใน

การ์มองภาพเพ่�อทำาควิามเข้าใจักับการ์ส่บทอด ควิามเช่�อคร้์หมอในชุมชน ซ้ี�งในแต�ละตร์ะก้ลมีการ์รั์บช�วิง

ต�อจัากรุ์�นบร์ร์พบุรุ์ษ บทควิามนี�นำาเสนอข้อม้ลภาคสนาม ปร์ะกอบด้วิย 3 ปร์ะเด็น ค่อ ปร์ะเด็นที�หน้�งการ์

ส่บทอดคร้์หมอโนร์า ปร์ะเด็นที�สองควิามเช่�อคร้์หมอโนร์า และปร์ะเด็นที�สามการ์เล่�อนไหลของควิามเช่�อคร้์

หมอโนร์า ที�ปร์ากฏในพ่�นที�ชุมชนบนเขา ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา ดังต�อไปนี�
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ก�รส่บัทอดคำร้หมอโนำร�

ชาวิบ้านชุมชนบนเขา มีการ์ส่บทอดการ์นับถ่อคร้์หมอโนร์ามาแต�ครั์�งบร์ร์พบุรุ์ษโดยมีร์�างทร์ง

ปร์ะจัำาตร์ะก้ลซ้ี�งในการ์ส่บทอดนั�นมีลักษณะอย้� 2 ลักษณะ ลักษณะแร์กเป็นการ์ส่บทอดในร์ะบบคร์อบครั์วิ

และเคร่์อญาติที�เป็นโนร์า ลักษณะที�สองเป็นการ์ส่บทอดในร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติที�ไม�ได้เป็นโนร์า 

ดังนี�

ลักษณะแร์ก การ์ส่บทอดในร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติที�เป็นโนร์า หมายถ้ง การ์รั์บช�วิงต�อการ์

นับถ่อคร้์หมอโนร์า จัากบร์ร์พบุรุ์ษที�เป็นโนร์า ซ้ี�งแต�ละรุ์�นการ์ส่บทอดในร์ะบบเคร่์อญาติโนร์า เกิดจัากเหตุ

ที�มีบร์ร์พบุรุ์ษเป็นโนร์าหร่์อนายโร์งโนร์าที�เป็นต้นสายของตร์ะก้ล มีควิามร้้์ควิามสามาร์ถเกี�ยวิกับพิธีกร์ร์ม

โนร์า ซ้ี�งต้องการ์ให้โนร์ายังคงอย้�ในสายตร์ะก้ลและเคร่์อญาติ ไม�ต้องการ์ให้โนร์าส้ญหายไป จ้ังพยายยาม

ปล้กฝ้่งให้บร์ร์ดาล้กหลานได้คลุกคลีไปกับโนร์ามาตั�งแต�วัิยเยาว์ิ เม่�อโตพอที�จัะสามาร์ถร์ำาโนร์าได้ ให้เรี์ยนร้้์

วิิถีการ์ปฏิบัติแสดงควิามเคาร์พบ้ชาต�อคร้์หมอโนร์า

 

ภ�พิท่� 1 : ภาพหิ�งคร้์หมอโนร์า บ้านโนร์าจัอน ไชยวิร์ร์ณ

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 11 พฤศจิักายน  2563 

ดังนั�น การ์ส่บทอดคร้์หมอโนร์าในคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติที�เป็นโนร์า จ้ังมีเร่์�องเล�าที�ปร์ากฏอย้�ใน

ชุมชนบนเขาวิ�า ครั์�งโนร์าจัอน ซ้ี�งเป็นโนร์าใหญ�ผ�านพิธีผ้กผ้าตัดจุัก สามาร์ถปร์ะกอบพิธีกร์ร์มโนร์าโร์งคร้์

ได้อย�างสมบ้ร์ณ์ ครั์�งโนร์าจัอนรั์บงานแสดงโนร์าโร์งคร้์ในชุมชน ก็พยายามปล้กฝ้่�งควิามเช่�อในการ์ส่บทอด

ควิามเป็นโนร์าของตนแก�ล้กหลานในคร์อบคร์ัวิ จันกร์ะทั�งมีล้กหลานผ�านพิธีผ้กผ้าตัดจุักสามาร์ถปร์ะกอบ

พิธีกร์ร์มโนร์าโร์งคร้์ส่บต�อจัากตนได้ เม่�อครั์�งโนร์าจัอนเสียชีวิิตควิามเป็นโนร์าในตัวิตนที�ไม�อาจัละจัากสิ�งนี�ได้

จ้ังกลับมาเป็นคร้์หมอและจัับทร์งที�ล้กของตนเอง ให้อำานาจัในการ์ทำาหน้าที�ส่บทอดโนร์าต�อจัากบร์ร์พบุรุ์ษ 

สร้์างควิามรั์ก สามัคคีกลมเกลียวิกันในคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติเม่�อถ้งวัินไหว้ิคร้์หมอปร์ะจัำาปี บร์ร์ดาล้ก

หลานต�างพากันมาร์�วิมพิธีอย�างพร้์อมเพรี์ยง (ฝ้่าย ไชยวิร์ร์ณ (ผ้้ให้สัมภาษณ์) ณัฐพงศ์ กร์ะจั�ายโภชน์ (ผ้้

สัมภาษณ์), บ้านบนเขา หม้�ที� 10 ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา. เม่�อวัินที� 11 พฤศจิักายน 

2563.) 
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ลักษณะที�สองเป็นการ์ส่บทอดในร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติที�ไม�ได้เป็นโนร์า หมายถ้ง การ์

ส่บทอดที�ไม�ได้มีควิามเกี�ยวิข้องกันทางสายเล่อดของควิามเป็นโนร์า แต�เกิดจัากการ์เกี�ยวิดองกันในสาย

สัมพันธ์ของตร์ะก้ลหร่์อเคร่์อญาติ ซ้ี�งอาจัจัะมีควิามสนใจัในการ์แสดงโนร์าหร่์อพิธีกร์ร์มที�เกี�ยวิข้องกับโนร์า 

แต�กลับกลายให้เป็นผ้้ส่บทอดโนร์าอย�างเต็มตัวิ

ควิามสัมพันธ์ร์ะหวิ�างคนในคร์อบครั์วิและสายตร์ะก้ลที�ไม�ได้ส่บทอดควิามเป็นโนร์ามาแต�บร์ร์พบุรุ์ษ 

หากเกิดจัากควิามชอบ และหลงในในโนร์าจ้ังทำาให้ได้รั์บการ์วิางใจัให้ทำาหน้าที�ส่บคร้์หมอ จัากการ์ไปร์�วิม

งานไหว้ิคร้์หมอโนร์าของญาติ แต�ในร์ะหวิ�างที�นั�งชมการ์เรี์ยกคร้์หมอปร์ะทับทร์งนั�น (หาร์�างทร์งใหม�) ตัวิเอง

ก็มีอาการ์ผิดปกติในร์�างกาย ในควิามร้้์ส้กมีควิามต่�นตันใจั ร้์องไห้ แต�ไม�สามาร์ถควิบคุมตนเองได้จ้ังเข้าไปนั�ง

ในโร์งพิธีให้คร้์หมอผ�านร์�างเพ่�อปร์ะทับทร์งและยอมรั์บการ์เป็นร์�างทร์งให้คร้์หมอส่บทอดจัากญาติ เม่�อถ้ง

กำาหนดพิธีไหว้ิคร้์หมอจัะมีบร์ร์ดาล้กหลานมาร์�วิมพิธีจัำานวินมากแม้ตนไม�ได้ส่บทอดควิามเป็นโนร์ามาจัาก

บร์ร์พบุรุ์ษก็ตาม (เซีี�ยง ศรี์มุณี (ผ้้ให้สัมภาษณ์) ณัฐพงศ์ กร์ะจั�ายโภชน์ (ผ้้สัมภาษณ์), บ้านบนเขา หม้�ที� 10 

ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา. เม่�อวัินที� 11 พฤศจิักายน 2563.) 

ดังนั�น การ์ส่บทอดคร้์หมอโนร์า ทั�งที�เป็นการ์ส่บทอดในร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติที�เป็นโนร์า

และไม�เป็นโนร์า การ์สานควิามสัมพันธ์ในร์ะบบสายตร์ะก้ลที�เกี�ยวิดอง ก็สร้์างควิามรั์ก ควิามสามัคคี ให้แก�

กันได้อย�างเหนียวิแน�น การ์ส่บทอดผ�านรุ์�นต�อรุ์�นนับวิ�ายังคงปร์ากฏให้เห็นในชุมชนไม�ขาดสาย การ์ร์�วิมพิธี

ไหว้ิคร้์หมอแต�ละตร์ะก้ลจ้ังเป็นวิิถีปล้กฝ้่�งให้ส่บทอดคร้์หมอโนร์ายังคงดำาเนินส่บไปอย�างต�อเน่�อง

คำวิ�มเชุ่�อคำร้หมอโนำร� 

คร้์หมอโนร์ามีปร์ากฏฝ้่�งแน�นกับวิิถีชีวิิตคนในชุมชนบนเขานำ�าน้อย ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� 

จัังหวัิดสงขลา เป็นพ่�นที�หน้�งในตำาบลนำ�าน้อย ที�มีการ์อพยพการ์ตั�งถิ�นฐานมานานทั�งคนไทยนับถ่อศาสนา

พุทธและคนไทยเช่�อสายจีัน ก�อนการ์แบ�งเขตการ์ปกคร์อง ตาม พ.ร์.บ. ลักษณะการ์ปกคร์องท้องที� 

พ.ศ.2457 ป้จัจุับันมี 10 หม้�บ้าน ชุมชนบนเขา ปร์ะกอบด้วิย หม้�ที� 4 และหม้�ที� 10 จัากคำาบอกเล�าของ นาย

บุญห้อง ไชยภักดี ผ้้อาวุิโสในชุมชนกล�าวิวิ�าตร์ะก้ลแร์กที�ได้ย้ายถิ�นฐานเข้ามาตั�งคร์อบครั์วิที�ชุมชนบนเขา น�า

จัะปร์ะมาณช�วิงสมัยรั์ชกาลที� 5 มีการ์ขยายการ์สร้์างคร์อบครั์วิ จันในสมัยรั์ชกาลที� 6 มีการ์ตั�งนามสกุล “จิั

นนา คุณ” เป็นตร์ะก้ลแร์กที�อาศัยในชุมชนบนเขา โดยมีอาชีพทำานา ทำาสวิน ขายนำ�า ซ้ี�งคนในชุมชนบนเขา

มีควิามสัมพันธ์กันภายในชุมชนและมีการ์ส่บทอดควิามเช่�อมาเป็นรุ์�นจันถ้งป้จัจุับัน ตร์ะก้ลในชุมชนบนเขามี

การ์ ปฏิบัติส่บทอดควิามเช่�อร์�วิมกันในชุมชน เพ่�อสร้์างควิามเข้มแข็งในตร์ะก้ลให้ดำาร์งอย้�วิิถีชีวิิตได้ซ้ี�งปร์าก

ฎวิ�าในชุมชนมีควิามเช่�อเกี�ยวิกับไสยศาสตร์์อย้� 3 ปร์ะการ์ ได้แก�
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ภ�พิท่� 2 : การ์ไหว้ิคร้์หมอโนร์า บ้านนางคิ�นห้วิน จิันนาคุณ

ท่�ม� : วิชิร์วิิทย์ เส้งนนท์ เม่�อวัินที� 12 พฤษภาคม 2563

ควิามเช่�อเร่์�องการ์รั์กษาอาการ์เจ็ับป่วิย ในบางคร์อบครั์วิไม�ได้มีการ์เซี�นไหว้ิคร้์หมอ หร่์อขาดการ์ส่บ

ช�วิงต�อการ์นับถ่อคร้์หมอมาหลายๆรุ์�น เม่�อถ้งรุ์�นล้กหร่์อรุ์�นหลานก็จัะปร์ากฏอาการ์ป่วิยบางปร์ะการ์ให้เห็น

เช�น การ์เป็นเสน การ์ไม�สบาย หร่์อการ์ได้ยินเสียงดนตรี์โนร์าก็จัะมีอาการ์ปวิดหัวิ ร้์องไห้ อาการ์เหล�านี�บ�ง

บอกถ้งการ์เต่อนหร่์อให้โทษของคร้์หมอ อันมีเหตุให้ต้องส่บเสาะหาควิามเป็นโนร์าในคร์อบครั์วิหร่์อเคร่์อ

ญาติหากมีบร์ร์พบุรุ์ษที�เป็นคร้์หมอโนร์าหร่์อมีบร์ร์พบุรุ์ษที�นับถ่อคร้์หมอโนร์า อาการ์เหล�านี�ก็ขอให้หายไป

ในเร็์วิพลัน และล้กหลานจ้ังทำาพิธีตั�งหิ�งคร้์หมอให้ตามธร์ร์มเนียมโนร์า โดยต้องรั์บโนร์าใหญ�มาปร์ะกอบ

พิธีกร์ร์ม

บางคนมีอาการ์เจ็ับป่วิย เม่�อได้ยินเสียงดนตรี์โนร์าก็จัะเกิดอาการ์ทันที เม่�อส่บหาควิามเป็นโนร์า

จัากเคร่์อญาติเม่�อครั์�งบร์ร์พบุรุ์ษพบวิ�ามีการ์นับถ่อเม่�อครั์�งทวิดแต�ไม�มีผ้้ส่บทอดจ้ังปร์ากฎในรุ์�นล้ก จัำาต้อง

ไปรั์บโนร์ามาปร์ะกอบพิธีกร์ร์มตั�งหิ�งคร้์หมอให้ที�บ้านและให้บร์ร์ดาล้กหลานมาร์�วิมในพิธีและส่บปฎิบัติ จัน

ตนได้รั์บเล่อกจัากคร้์หมอให้เป็นร์�างทร์งปร์ะจัำาตร์ะก้ลคนต�อมา (ห้อง เกียร์ติขวัิญ (ผ้้ให้สัมภาษณ์) ณัฐพงศ์ 

กร์ะจั�ายโภชน์ (ผ้้สัมภาษณ์), บ้านบนเขา หม้�ที� 10 ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา. เม่�อวัินที� 

24 ตุลาคม2563.)

ควิามเช่�อเร่์�องการ์แก้บน เป็นสิ�งอันพ้งปร์ะสงค์จัากล้หลานที�ต้องการ์ หร่์อปลดจัากควิามทุกข์ต�อ

คร้์หมอโนร์า โดยเกิดข้�นจัากสาเหตุสำาคัญ ค่อ การ์ขอควิามช�วิยเหล่อจัากคร้์หมอโนร์าและเม่�อสำาเร็์จัจ้ังต้อง

แก้บน และอีกปร์ะการ์ค่อเกิดจัากการ์ถ้กลงโทษจัากคร้์หมอโนร์าอาจัมาจัากสาเหตุต�าง ๆ เช�น การ์ไม�เคาร์พ

นับถ่อ การ์ไม�เซี�นไหว้ิตามธร์ร์มเนียม ปฏิบัติ หร่์ออาจัเกิดจัากการ์ปฏิเสธไม�รั์บการ์ส่บทอดเช่�อสายโนร์า ซ้ี�ง

การ์ขอให้คร้์หมอโนร์าช�วิยเหล่อหากสำาเร็์จัจัะต้องแก้บนหากไม�แก้บนจัะทำาให้เกิดเร่์�องร์าวิไม�ดีกับชีวิิตได้ 

เช�น การ์ขอให้อาการ์ป่วิยไข้ ทุเลาหายลง ก็จัะแก้บนด้วิยการ์ตั�งเคร่์�องบวิงสร์วิง ปร์ะกอบด้วิยของ 12 อย�าง 

หัวิหม้ ไก� หมาก พล้ ดอกไม้ ข้าวิตอก เหล้า บุหรี์� ธ้ป เทียน อาหาร์คาวิ อาหาร์หวิาน มะพร้์าวิอ�อน กล้วิย 

อ้อย หร่์ออ่�นๆ ตามที�บนไว้ิ เม่�อคร้์หมอมาปร์ะทับทร์งก็จัะทำาพิธีตัดเหมร์ยให้แก�ผ้้ที�บนบานสานกล�าวิไว้ิให้

ถ่อวิ�าตัดขาดจัากพันธะต�อกันแล้วิ   
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ควิามเช่�อเร่์�องการ์ไว้ิคร้์หมอโนร์าปร์ะจัำาปี นับได้วิ�าการ์ย้ดถ่อปฎิบัติส่บทอดพิธีไหว้ิคร้์หมอมาจัน

บร์ร์ดาล้กหลานผ้้มาร์�วิมพิธีในแต�ละตร์ะก้ล รั์บร้้์และพร้์อมใจักันมาอย�างพร้์อมเพรี์ยง และให้ย้ดถ่อปฏิบัติ

เป็นปร์ะจัำา ในวัินพฤหัสบดีแร์ก ของเด่อนหก (ตามปฎิทินจัันทร์คตติ) และเด่อนสิบ บุญแร์ก หากล้กหลาน

คนใดบนบานไว้ิก็จัักจััดเตรี์ยมสิ�งของมาแก้บนตามที�สัญญาไว้ิในวัินนั�น หร่์อล้กหลานคนใดจัะขอให้ตน

ปร์ะสบควิามสำาเร็์จัในวัินหน้าก็ใช้พิธีนี�เป็นพิธีใหญ�ในตร์ะก้ลเพร์าะได้กล�าวิต�อคร้์หมอโดยตร์งในขณะที�

ปร์ะทับทร์งอย้� หร่์อล้หลานคนหน้�งคนใดไม�สามาร์ถมาร์�วิมพิธีไหว้ิคร้์หมอได้ ก็ให้นำาป้จัจััยจััดเตรี์ยมของเซี�น

มาร์�วิมในพิธีแทน เพ่�อการ์สำานักในควิามเป็นล้กหลานคร้์หมอโนร์า ไม�ขาดสายสัมพันธ์และกลัวิวิ�าถ้าตั�งใจัไม�

มาร์�วิมอาจัเกิดเหตุไม�ดีแก�ตนเองหร่์อคร์อบครั์วิก็ได้ (กิ�มยี� เส้งนนท์ (ผ้้ให้สัมภาษณ์) ณัฐพงศ์ กร์ะจั�ายโภชน์ 

(ผ้้สัมภาษณ์), บ้านบนเขา หม้�ที� 10 ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิดสงขลา. เม่�อวัินที� 21 พฤศจิักายน 

2563.)

ก�รเล่�อนำไหลของคำวิ�มเชุ่�อคำร้หมอโนำร� 

ภ�พิท่� 3 หิ�งคร้์หมอโนร์า ตร์ะก้ล “จิันนาคุณ” 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 11 พฤศจิักายน 2563

ควิามเช่�อและศรั์ทธาในคร้์หมอโนร์า ถ่อวิ�าเป็นผ้้ที�มีควิามศักดิ�สิทธิ�สามาร์ถช�วิยเหล่อให้พบกับควิาม

สุขควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์�องหร่์อรั์กษาอาการ์เจ็ับป่วิยได้ การ์ดำาเนินชีวิิตของคนในชุมชนบนเขา ครั์�งอดีตของการ์

ย้ายมาตั�งถิ�นฐานนั�นมีโนร์าคนแร์กค่อ นายเส้ง หร่์อโนร์าเส้ง โนร์าใหญ�คนแร์กที�ส่บทอดโนร์าและเป็นร์�าง

ทร์งคร้์หมอในสายตร์ะก้ล “จิันนาคุณ” ในขณะที�มีชีวิิตอย้� ครั์�งแม�ของโนร์าเส้งเดินทางไปค้าขายที�บ้านบาง

ดาน ก็ได้มีโอกาสชมโนร์าแสดง จ้ังเกิดควิามช่�นชอบ จ้ังกลับมาให้โนร์าเส้งไปฝึ่กหัดและเรี์ยนร้้์การ์ร์ำาโนร์า 

กลับมาจ้ังเล�นโนร์ากันที�บ้านในสายตร์ะก้ลเป็นครั์�งแร์ก โนร์าเส้งได้รั์บเล่อกจัากคร้์หมอให้ทำาหน้าที�เป็นร์�าง

ทร์ง เพ่�อส่บทอดโนร์าให้คงอย้�ในชุมชน
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ภ�พิท่� 4 นางคิ�นห้วิน จิันนาคุณ ร์�างทร์งปร์ะจัำาตร์ะก้ล “จิันนาคุณ” รุ์�นที� 3

ท่�ม� : วิชิร์วิิทย์ เส้งนนท์ เม่�อวัินที� 12 พฤษภาคม 2563

เม่�อปร์ะมาณปี 2483 โนร์าเส้งเสียชีวิิต หน้าที�ส่บต�อคร้์หมอโนร์าจ้ังถ�ายทอดส้�นายลอย ซ้ี�งเป็นน้อง

ชายของโนร์าเส้ง นับเป็นรุ์�นที� 2 ของร์�างทร์งคร้์หมอในสายตร์ะก้ล อย้�มาหลังจัากนั�นนายลอยได้เสียชีวิิต  ผ้้

ที�คร้์หมอได้เล่อกให้ทำาหน้าที�เป็นร์�างทร์งคนต�อมาค่อ นางห้วิน ซ้ี�งเป็นล้กสาวิของ นายลอย นับเป็นร์�างทร์ง

คนที� 3 ในตร์ะก้ลจัะมีร์�างทร์งปร์ะจัำาตร์ะก้ลเพียงคนเดียวิ แต�นางห้วินนั�นเป็นร์�างทร์งที�เป็นผ้้หญิง ซ้ี�งการ์

รั์บช�วิงส่บทอดคร้์หมอในรุ์�นนี� พบวิ�า ล้กหลานที�เป็นผ้้ชายไม�ได้มีส�วินกับการ์เรี์ยนร้้์หร่์อได้รั์บการ์ปล้กฝ้่�งให้

เข้าใจัในร์ะบบวิิถีควิามเช่�อคร้์หมอมาแต�แร์ก ปร์ะกอบกับล้กหลานผ้้ชายบางคนมีการ์ด่�มเหล้าของม้นเมา

ทำาให้การ์ปร์ะทับทร์งไม�มควิามน�าเช่�อถ่อ ศักดิ�สิทธิ� เป็นเหตุให้คร้์หมอต้องเปลี�ยนผ้้ทำาหน้าที�จัากร์�างทร์ง

ผ้้ชายเปลี�ยนเป็นร์�างทร์งผ้้หญิงแทน ในขณะที�ควิามเช่�อ ควิามศรั์ทธา ที�มีต�อคร้์หมอผ�านร์�างทร์งผ้้หญิงก็ยัง

คงฝ้่�งล้กในจิัตใต้สำาน้กของบร์ร์ดาล้กหลานในสายตร์ะก้ลอย�างเด�นชัด (คิ�นห้วิน จิันนาคุณ (ผ้้ให้สัมภาษณ์) 

ณัฐพงศ์     กร์ะจั�ายโภชน์ (ผ้้สัมภาษณ์), บ้านบนเขา หม้�ที� 10 ตำาบลนำ�าน้อย อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัิด สงขลา. 

เม่�อวัินที� 21 พฤศจิักายน 2563.)
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บัทสรุป

บทควิามเร่์�อง คร้์หมอโนร์า : การ์ส่บทอด ควิามเช่�อ การ์เล่�อนไหลในชุมชน พบปร์ะเด็นสำาคัญ  

2 ปร์ะเด็น ค่อ ปร์ะเด็นแร์ก การ์ส่บทอดควิามเช่�อคร้์หมอโนร์าในร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติ ปร์ะเด็นที�

สอง การ์เล่�อนไหลของควิามเช่�อร์�างทร์งคร้์หมอโนร์า ดังนี� ปร์ะเด็นแร์ก การ์ส่บทอดควิามเช่�อคร้์หมอโนร์า

ในร์ะบบคร์อบครั์วิและเคร่์อญาติ ในตร์ะก้ลที�เป็นโนร์าหร่์อตร์ะก้ลที�ไม�ได้ส่บสายโนร์ามาก็ตาม บทบาทของ

คร้์หมอโนร์านั�นมีควิามสำาคัญต�อวิิถีชีวิิตของชาวิบ้านในชุมชนมาแต�ครั์�งอดีตเป็นการ์เสริ์มสร้์างควิามสัมพันธ์

ทั�งในร์ะบบคร์อบครั์วิ เคร่์อญาติและชุมชนทำาหน้าที�เป็นเคร่์�องม่อในการ์สร้์างควิามเข้มแข็งในสังคมได้ร้้์จััก

คำาวิ�า “ผ้้มีพร์ะคุณ” ที�มีควิามรั์ก สามัคคีส่บทอดกันมาในสายตร์ะก้ล ไม�ให้ขาดช�วิงหร่์อหายไป จัากรุ์�นส้�

รุ์�น เป็นกลไกการ์ควิบคุมวิินัยของล้กหลานในปร์ะพฤติตนในทางที�ถ้กต้อง ซ้ี�งหากไม�ปฏิบัติตนในแนวิทางที�

ดีหร่์อไม�เคาร์พต�อคร้์หมออาจัเกิดสิ�งไม�ดีแก�ตน ปร์ะเด็นที�สอง การ์เล่�อนไหลของควิามเช่�อร์�างทร์งคร้์หมอ

โนร์า ควิามเข้มแข็งของคร้์หมอที�ส่�อสาร์ผ�านร์�างทร์งไม�วิ�าจัะเป็นผ้้ชายหร่์อผ้้หญิงทำาให้เห็นถ้งการ์เปลี�ยน

ผ�านควิามเช่�อ เพียงเพ่�อต้องการ์ให้ล้กหลานได้ร้้์จัักวิิถีปฏิบัติตนที�ดีต�อการ์ดำาร์งชีวิิตในสังคมทุกมิติ ให้เห็นถ้ง

ควิามดีที�ไม�วิ�าชายหร่์อหญิงหากไม�อย้�ในศีลธร์ร์ม การ์ทำาหน้าที�ให้คร้์หมอบร์ร์พบุรุ์ษก็อาจัมีการ์เปลี�ยนแปลง

ได้เหม่อนกัน อีกปร์ะการ์ล้กหลานเช่�อวิ�าหากร์�างทร์งมีคุณธร์ร์ม ปร์ะพฤติตนในทางที�ดีงาม ถ้กต้อง เม่�อเกิด

อาการ์เจ็ับป่วิย หร่์อทุกข์ใจั การ์ขอให้คร้์หมอช�วิยป้ดเป่าให้คลี�คลายดีข้�นจ้ังเป็นป้จัจััยหน้�งที�มีอิทธิพลต�อการ์

ปร์ะคับปร์ะคองจิัตใจัของล้กหลานให้ร้้์ส้กปลอดภัยจัากอาการ์ป่วิยเหล�านั�นและเสริ์มสร้์างสภาวิะควิามแข็ง

แร์งทางจิัตใจัได้ดี
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บัทคัำดย่อ 

บทควิามผลงานสร้์างสร์ร์ค์นี� มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อศ้กษา ร์วิบร์วิมและนำาองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของ

เพชร์ ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดงมาบ้ร์ณาการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�ง

ศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี สถาปนามหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ดำาเนินการ์

วิิจััยโดย ศ้กษาจัากเอกสาร์ สัมภาษณ์ เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา จัำานวิน 10 ท�าน มีขั�นตอนการ์สร้์างสร์ร์ค์

การ์แสดง บันท้กกร์ะบวินท�าฟ้ีอนและนำาเสนอ ผลงาน ผลการ์ศ้กษาพบวิ�า ขั�นตอนการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงมี 

7 ขั�นตอนค่อ 1) การ์สร้์างแนวิคิดการ์แสดงจัากเพชร์ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนา 2) สร้์างสร์ร์ค์ทำานองเพลง ดนตรี์

ปร์ะกอบการ์แสดง เพลงฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� 3) คัดเล่อกผ้้แสดง ทั�งหมด 15 คน 4) 

ออกแบบกร์ะบวินท�าฟ้ีอน ท�าหลักทั�งหมด 28 ท�า 5) ออกแบบสร้์างสร์ร์ค์เคร่์�องแต�งกาย เคร่์�องปร์ะดับ ใช้ชุด

พ่�นเม่องภาคเหน่อโทนสีเหล่องทอง 6) นำาเสนอผลงานสร้์างสร์ร์ค์ต�อผ้้เชี�ยวิชาญ ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิเพชร์ร์าชภัฏ - 

เพชร์ล้านนา 7) เผยแพร์�การ์แสดงส้�สาธาร์ณชน ร้์ปแบบการ์แสดงแบ�งออกเป็น 3 ช�วิงค่อ ช�วิงที� 1 นำาเสนอ

ถ้งการ์ตีกลองสะบัดชัย เพ่�อควิามเป็นสิริ์มงคลในการ์แสดง มีทั�งหมด 8 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ช�วิงที� 2 นำาเสนอ

ถ้งการ์ฟ้ีอนตามบทขับจ๊ัอย กล�าวิถ้งมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ซ้ี�งเป็นมหาวิิยาลัยที�ผลิตคร้์ทางภาคเหน่อ

ของไทย แหล�งกำาเนิด เพชร์ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนา มีท�าหลักทั�งหมด 8 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ช�วิงที� 3 นำาเสนอ

ถ้งการ์ฟ้ีอนตามบทขับร้์อง ที�กล�าวิถ้งการ์เชิดช้เกียร์ติของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนาสาขาดนตรี์และศิลปะ

การ์แสดง และการ์เฉิลิมฉิลองในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปีมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ส่�ออาร์มณ์ถ้งควิาม

สนุกสนาน มีทั�งหมด 12 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน

คำำ�สำ�คัำญ : ฟ้ีอน, หน้�งศตวิร์ร์ษ, เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม�
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Abstract 

This creative article aims to study the local wisdom of Phet Rajabhat and Phet  

Lanna on music and performance art in order to integrate and create the performance  

titled “Thai Dance Performance” on the occasion of the Celebration of the Century of Phet  

Rajabhat Chiang Mai. The research was conducted by studying documents and interviewing 10  

winners of Phet Rajabhat and Phet Lanna. The procedures consisted of the creation of a 

performance, recording dance moves, and presenting it to qualified people. The results  

revealed that there were 7 procedures for the creation of this performance, including:  

1) creating the concept of the performance from Phet Rajabhat–Phet Lannaa; 2) creating  

melody and music for the Thai Dance Performance for the Celebration of the Century of 

Phet Rajabhat Chiang Mai.; 3) selecting 15 performers; 4) designing 18 major dance moves;  

5) designing and creating costume and jewelry by applying Northern traditional dress 

with a golden yellow tone; 6) presenting the performance to some experts and qualified  

persons; and 7) publishing the performance to the public. The performance was divided into 

3 parts, i.e., Part 1 – presenting the Klong Sabud Chai performance for the auspiciousness 

of this performance consisted of 8 major dance moves; Part 2 – presenting dance moves 

along with the poem mentioning Chiang Mai Rajabhat University, the source of teachers in 

the north of Thailand as well as the origin of Phet Rajabhat– Phetch Lanna, consisting of  

major dance moves; and Part 3 – presenting dance moves along with the lyric honoring Phet  

Rajabhat–PhetLanna in the music and performance art field and a celebration of the  

century of Chiang Mai Rajabhat University, conveying fun emotion, with 12 dance moves.

Keywords :  Dance, century, Phet Rajabhat Chiang Mai 
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บัทนำำ� 

มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ได้พัฒินามาจัากโร์งเรี์ยนฝึ่กหัดคร้์กสิกร์ร์มปร์ะจัำามณฑิลพายัพ ซ้ี�ง

สถาปนาข้�นเม่�อ พ.ศ.2467 โดยได้มีการ์พัฒินาและปรั์บเปลี�ยนสถาบันมาโดยลำาดับ เม่�อวัินที� 14 กุมภาพันธ์ 

2535 พร์ะบาทสมเด็จัพร์ะเจ้ัาอย้�หัวิฯ ทร์งพร์ะกรุ์ณาโปร์ดเกล้าฯ พร์ะร์าชทานนาม วิิทยาลัยคร้์ทั�วิปร์ะเทศ

วิ�า “ สถาบันร์าชภัฏ “ แปลวิ�าผ้้ที�อย้�ใกล้พร์ะร์าชา แต�หลายท�านให้ควิามหมายเป็นนัยวิ�า “ นักปร์าชญ์ของ

พร์ะร์าชา “ โดยมีตร์าสัญลักษณ์ปร์ะจัำาสถาบันเป็นตร์าพร์ะร์าชลัญจักร์ปร์ะจัำาพร์ะองค์ของ พร์ะบามสมเด็จั

พร์ะเจ้ัาอย้�หัวิฯ แต�ละสีมีควิามหมายดังนี� สีนำ�าเงิน แทนสถาบันพร์ะมหากษัตริ์ย์ สีเขียวิ แทนแหล�งที�ตั�งของ

สถาบัน 36 แห�ง ที�อย้�ในแหล�งธร์ร์มชาติและสิ�งแวิดล้อมที�สวิยงาม  สีทอง แทนควิามรุ์�งเร่์องทางป้ญญา สี

ส้ม แทนควิามรุ์�งเร่์องทางศิลปวัิฒินธร์ร์มท้องถิ�น สีขาวิ แทนควิามคิดอันบริ์สุทธิ�ของนักปร์าชญ์แห�งพร์ะบาท

สมเด็จัพร์ะเจ้ัาอย้�หัวิ มีภาร์กิจัหลัก 6 ปร์ะการ์ พร์ะร์าชบัญญัติสถาบันร์าชภัฏ พ.ศ.2538 ที�ร์ะบุให้สถาบัน

ร์าชภัฏเป็นสถาบันอุดมศ้กษาเพ่�อการ์พัฒินาท้องถิ�น ทำานุบำารุ์งศิลปวัิฒินธร์ร์ม พร์ะบาทสมเด็จัพร์ะเจ้ัาอย้�หัวิ 

ทร์งพร์ะกรุ์ณาโปร์ดเกล้า โปร์ดกร์ะหม�อมลงพร์ะปร์มาภิไธย ในพร์ะร์าชบัญญัติมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏ เม่�อวัิน

ที� 10 มิถุนายน 2547 อันมีผลให้สถาบันร์าชภัฏ เปลี�ยนช่�อเป็นมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏ และมีสถานภาพเป็น

นิติบุคคลโดยสมบ้ร์ณ์ (มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�, 2564)

โดยหน้�งวัิตถุปร์ะสงค์ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�ที�น้อมนำาแนวิพร์ะร์าชดำาริ์เพ่�อให้นักศ้กษา 

บุคลากร์ และผ้้สนใจั มีควิามร้้์ควิามเข้าใจัในคุณค�า ควิามสำาน้กและควิามภ้มิใจัในศิลปะและวัิฒินธร์ร์ม

ของท้องถิ�นและของชาติ มีหน�วิยงาน สำานักศิลปะและวัิฒินธร์ร์มที�ดำาเนินภาร์กิจัด้านศิลปวัิฒินธร์ร์มหลาก

หลายโคร์งการ์ หน้�งในนั�น ได้ดำาเนินการ์ในโคร์งการ์ “ เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนา” ซ้ี�งได้ดำาเนินการ์ตั�งแต�

ปีพุทธศักร์าช 2545 โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อสร์ร์หา คร้์ภ้มิป้ญญา ปร์าชญ์ชาวิบ้านที�มีควิามร้้์ ควิามสามาร์ถ

และควิามเชี�ยวิชาญทางด้านศิลปวัิฒินธร์ร์ม ในสาขาต�าง ๆ ยกย�องเชิดช้เกียร์ติเป็น “เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์

ล้านนา” และตอบสนองนโยบายของรั์ฐบาลในการ์ส�งเสริ์ม สนับสนุน บุคลากร์ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานด้านศิลป

วัิฒินธร์ร์มให้เผยแพร์�และเป็นที�ปร์ะจัักษ์แก�สังคม ปร์ะกอบกับการ์ตร์ะหนักถ้งคุณค�าและควิามสำาคัญของ

ภ้มิป้ญญาในท้องถิ�น  เป็นผ้้มีผลงานที�ได้รั์บการ์เผยแพร์�ต�อสาธาร์ณชนอย�างต�อเน่�องจันถ้งป้จัจุับัน มีผลงาน

ในสาขาที�ส�งเข้าพิจัาร์ณา ไม�น้อยกวิ�า 10 ปี และป้จัจุับันยังมีผลงานหร่์อการ์ทำางานอย�างต�อเน่�อง เป็นผ้้มี

คุณธร์ร์มและจัริ์ยธร์ร์ม มีผลงานที�ได้รั์บร์างวัิลหร่์อเกียร์ติคุณในร์ะดับท้องถิ�นหร่์อร์ะดับชาติ สาขาในการ์คัด

เล่อก “เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนา” ดังนี�  สาขามนุษยศาสตร์์ ภ้มิป้ญญา ส่�อสาร์มวิลชน พัฒินาสังคม การ์

จััดการ์พิพิธภัณฑ์ิพ่�นถิ�น กีฬาและนันทนาการ์ คหกร์ร์มศาสตร์์ การ์จััดการ์ทางวัิฒินธร์ร์ม สาขาส�งเสริ์มศิลป

วัิฒินธร์ร์มและสาขาศิลปะ  ( มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�, สำานักศิลปะและวัิฒินธร์ร์ม , 2562)

สำานักศิลปะและวัิฒินธร์ร์ม มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ได้เล็งเห็นถ้งควิามสำาคัญของศิลป

วัิฒินธร์ร์มไทยที�เป็นศิลปวัิฒินธร์ร์มปร์ะจัำาชาติไทย ซ้ี�งศิลปวัิฒินธร์ร์มป้จัจุับันมีหลากหลายด้าน หน้�งใน

นั�นค่อศิลปะการ์แสดงนาฏศิลป์ โดยป้จัจุับันผลงานนาฏศิลป์มีทั�งที�เป็นแบบดั�งเดิมและปรั์บปรุ์งสร้์างสร์ร์ค์

ข้�นใหม� กร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์นาฏศิลป์เป็นองค์ปร์ะกอบสำาคัญที�ช�วิยพัฒินาควิามงอกงามทางวัิฒินธร์ร์ม

อันหลากหลายให้เกิดควิามเป็นอันหน้�งอันเดียวิกัน นอกจัากนี�ควิามหมายของการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานด้าน

นาฏศิลป์ มีผ้้เชี�ยวิชาญด้านนาฏศิลป์หลายท�าน ได้ให้คำาจัำากัดควิามไว้ิดังนี� ศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สุร์พล วิิรุ์ฬห์

รั์กษ์ ร์าชบัณฑิิต ได้ให้ควิามหมายของ Choreography หร่์อ นาฏยปร์ะดิษฐ์ ที�หมายควิามร์วิมถ้งการ์
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สร้์างสร์ร์ค์นาฏศิลป์ ไว้ิวิ�า “นาฏยปร์ะดิษฐ์ หมายถ้ง การ์คิด การ์ออกแบบและการ์สร้์างสร์ร์ค์ แนวิคิด ร้์ป

แบบและกลวิิธีแนวินาฏยศิลป์ชุดหน้�ง ที�แสดงโดยผ้้แสดงคนเดียวิหร่์อหลายคน ทั�งนี�ร์วิมถ้งการ์ปรั์บปรุ์งผล

งานในอดีต นาฏยปร์ะดิษฐ์จ้ังเป็นการ์ทำางานที�คร์อบคลุม ปรั์ชญา เน่�อหา ควิามหมาย ท�าร์ำา ทำาเต้น การ์แปร์

แถวิ การ์ตั�งซุ้ีม  การ์แสดงเดี�ยวิ การ์แสดงหม้� การ์กำาหนดดนตรี์ เพลง เคร่์�องแต�งกาย ฉิากและส�วินปร์ะกอ

บอ่�นๆที�สำาคัญในการ์ทำาให้นาฏยศิลป์ชุดหน้�งสมบ้ร์ณ์ตามที�ตั�งใจัไว้ิ ผ้้ออกแบบนาฏยศิลป์ เรี์ยกกันโดยทั�วิไป

วิ�า ผ้้อำานวิยการ์ฝึ่กซ้ีอม หร่์อ ผ้้ปร์ะดิษฐ์ท�าร์ำา แต�ในที�นี�ขอเสนอคำาใหม� วิ�า นักนาฏยปร์ะดิษฐ์ ซ้ี�งตร์งกับ

ภาษาอังกฤษวิ�า Choreography” มาลินี อาชายุทการ์ (2547, น. 3) ได้กล�าวิถ้ง ควิามหมายของคำาวิ�า Cho-

reography มีร์ากศัพท์มาจัากภาษากรี์ก ดังนี� Chores – Dance , Graphy – Write และกล�าวิถ้งนาฏศิลป์

สร้์างสร์ร์ค์วิ�านาฏศิลป์สร้์างสร์ร์ค์หมายถ้ง การ์แสดงการ์ฟ้ีอนร์ำาให้แปลกใหม� ไม�เหม่อนใคร์ การ์ทำาการ์ฟ้ีอน

ร์ำาให้วิิจิัตร์พิสดาร์ในแนวิทางหร่์อ หลักการ์ที�เป็นข้อม้ลใหม� แปลกใหม� ไม�ซีำ�าแบบใคร์ (มาลินี อาชายุทธการ์, 

2556, น. 25) พีร์พงศ์ เสนไสย (2546, น. 2) ได้กล�าวิถ้งควิามหมายของคำาวิ�า Choreography หมายถ้ง 

การ์จััดการ์ทางสรี์ร์ะร์�างกายให้เกิดเป็นร์ะบบ โดยกร์ะบวินการ์เรี์ยงร้์อยท�าทางอย�างเป็นร์ะบบโดยมีเจัตนา

ร์มย์และวัิตถุปร์ะสงค์ชัดเจัน ดังนั�นจ้ังสรุ์ปควิามหมายของการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ได้วิ�า การ์

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานนาฏศิลป์หร่์อเรี์ยกวิ�านาฏยปร์ะดิษฐ์ เกิดจัากผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางนาฏศิลป์กำาหนด

แนวิคิด ร้์ปแบบจัากการ์สั�งสมปร์ะสบการ์ณ์ข้�นในชุดการ์แสดงที�ใหม�อย�างเป็นร์ะบบ ผ�านนักแสดงที�ถ�ายทอด

เร่์�องร์าวิ อาจัเป็นผลงานเดี�ยวิ หร่์อกลุ�มก็ได้โดยอาศัยองค์ปร์ะกอบในงานศิลปะในการ์สร้์างสร์ร์ค์งานให้ตร์ง

เจัตนาของผ้้สร้์างสร์ร์ค์  (ป่�นเกศ วัิชร์ปาณ, 2559)

จัากข้อม้ลดังกล�างข้างต้น มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�เป็นมหาวิิทยาลัยที�มีพันธกิจัและ

วัิตถุปร์ะสงค์ในการ์อนุรั์กษ์ ส�งเสริ์ม สนับสนุน ด้านศิลปวัิฒินธร์ร์มมาอย�างต�อเน่�องโดยเห็นได้จัากการ์จััด

ทำาโคร์งการ์ เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนา โดยเป็นการ์รั์กษาภ้มิป้ญญาของปร์าชญ์ชาวิบ้านให้คงอย้� และ

จัากการ์ศ้กษาข้อม้ลเบ่�องต้น ยังไม�พบผลงานการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงที�มาจัากการ์นำาองค์ควิามร้้์ ภ้มิป้ญญา

ของปร์าชญ์ที�ได้รั์บการ์ยกย�องเป็น เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนา สาขาดนตรี์และศิลปะการ์แสดงนาฏศิลป์ 

ดังนั�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังมีแนวิคิดในการ์ศ้กษาปร์ะวัิติ ผลงานและแนวิคิดกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง

ของปร์าชญ์ ด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง โดยนำาองค์ควิามร้้์ ด้านกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงของ

เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนาด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง  อัตลักษณ์ด้านทักษะการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์และสี

ที�เป็นสัญลักษณ์ ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ร์วิมถ้งนำาอัตลักษณ์ของสำานักศิลปะและวัิฒินธร์ร์ม 

ค่อ“รั์กษ์ศิลปวัิฒินธร์ร์ม”และเอกลักษณ์ของสำานักศิลปะและวัิฒินธร์ร์มที�วิ�า “อนุรั์กษ์ ส่บสาน ต�อยอด ศิลป

วัิฒินธร์ร์มท้องถิ�น”มาสังเคร์าะห์และบ้ร์ณาการ์สร้์างสร์ร์ค์ การ์แสดง ชุดฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏ

เชียงใหม� เพ่�อเป็นการ์ร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ ส่บสานและถ�ายทอดศิลปวัิฒินธร์ร์ม ภ้มิป้ญญาด้านการ์แสดง 

ในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี การ์สถาปนามหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� อีกทั�งเพ่�อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์์

มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเพ่�อการ์พัฒินาท้องถิ�น ร์ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้กร์อบคิดที�สำาคัญ ค่อ 

การ์มุ�งพัฒินามหาวิิทยาลัยให้เป็น “มหาวิิทยาลัยเพ่�อการ์พัฒินาท้องถิ�น” ยุทธศาสตร์์ที� 3 ในการ์สร้์างสร์ร์ค์

องค์ควิามร้้์และถ�ายทอดองค์ควิามร้้์ด้านศิลปวัิฒินธร์ร์มการ์แสดงเพ่�อเป็นปร์ะโยชน์แก�บุคลากร์ทางด้านการ์

ศ้กษา วิงการ์วิิชาการ์ด้านนาฏศิลป์ ศิลป่น ปร์าชญ์ชาวิบ้าน ชุมชน ท้องถิ�น สังคมและปร์ะเทศต�อไป 
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วัิตถุประสงค์ำ 

1. เพ่�อศ้กษาและร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และ

ศิลปะการ์แสดง มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�

2. เพ่�อนำาองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง

มาบ้ร์ณาการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี 

มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� 

กรอบัแนำวิคิำด/ทฤษฎ่

การ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ใช้แนวิคิด 

ทฤษฎีและกร์อบแนวิคิดการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานการ์แสดงดังต�อไปนี�

แนำวิคิำด ทฤษฎ่

นาฏศิลป์สร้์างสร์ร์ค์ ค่อ กร์ะบวินการ์ที�คร้์นาฏศิลป์หร่์อศิลป่นคิดวิิธีดำาเนินการ์คิดปร์ะดิษฐ์ ท�าร์ำา

ให้สอดคล้องกับจัังหวิะทำานอง เพลง จัากควิามคิดและควิามร้้์ส้กผ�านกร์ะบวินการ์ที�ต้องใช้ทักษะและควิาม

ชำานาญจันได้ผลงานที�ตนพ้งพอใจั (ฉัินทนา เอี�ยมสกุล, 2554, น. 4)

นาฏยปร์ะดิษฐ์ หมายถ้ง การ์คิด การ์ออกแบบ และการ์สร้์างสร์ร์ค์ แนวิคิดและร้์ปแบบกลวิิธีของ

นาฏยศิลป์ชุดหน้�ง ที�แสดงโดยผ้้แสดงคนเดียวิ หร่์อหลายคน ทั�งนี�ร์วิมถ้งการ์ปรั์บปรุ์งผลงานในอดีต นาฏย

ปร์ะดิษฐ์จ้ังเป็นการ์ทำางานที�คร์อบคลุม ปรั์ชญา เน่�อหา ควิามหมาย ท�าร์ำา ท�าเต้น การ์ตั�งซุ้ีม การ์แสดงเดี�ยวิ 

การ์แสดงหม้� การ์กำาหนด ดนตรี์เพลง เคร่์�องแต�งกาย ฉิาก และส�วินปร์ะกอบอ่�น ๆที�สำาคัญในการ์ทำาให้นาฏย

ศิลป์ชุดหน้�งสมบ้ร์ณ์ตามที�ตั�งใจัไว้ิ (สุร์พล วิิรุ์ฬห์รั์กษ์, 2547, น. 225)

ทฤษฎีทัศนศิลป์ กล�าวิถ้ง องค์ปร์ะกอบต�าง ๆ และวิิธีนำาองค์ปร์ะกอบเหล�านั�นมาบร์ร์จุัไว้ิในภาพ

ทำาให้เกิดควิามงาม และมีควิามหมาย นาฏยศิลป์ต้องอาศัยหลักทัศนศิลป์เป็นส�วินหน้�งในการ์แสดงออก เช�น 

ท�าร์ำา การ์แปร์แถวิ การ์ตั�งซุ้ีม ร้์ปแบบ สีสันของเคร่์�องแต�งกาย และ แสง สี หากนักนาฏยปร์ะดิษฐ์มีควิาม

ร้้์และควิามเข้าใจัในทฤษฎีทัศนศิลป์ไม�เพียงพอ ผลงานที�สร้์างสร์ร์ค์ ก็อาจัด้อยคุณค�าทางศิลปะ โดยทฤษฎี

ทัศนศิลป์แบ�งออกเป็น 2 ส�วิน ค่อ องค์ปร์ะกอบทางทัศนศิลป์ และการ์จััดองค์ปร์ะกอบทางทัศนศิลป์ (สุร์พล 

วิิรุ์ฬห์รั์กษ์, 2547, น. 246)
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กรอบัแนำวิคำวิ�มคิำด ก�รสร��งสรรค์ำก�รแสดง ชุุด ฟ้อนำหนึำ�งศตวิรรษ เพิชุรร�ชุภัฏเชุ่ยงใหม่

ก�รออกแบับัและกระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำ

การ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด  ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ใช้วิิธีการ์เก็บ

ข้อม้ลด้วิยวิิธีการ์สัมภาษณ์ เคร่์�องม่อที�ใช้ในการ์เก็บข้อม้ลค่อแบบสัมภาษณ์แบบมีโคร์งสร้์าง โดยผ้้ให้ข้อม้ล

ค่อ  เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านสาขาดนตรี์และศิลปะการ์แสดง มหาวิิทยาลัยร์าชภัฎเชียงใหม� ตั�งแต�ปี

พุทธศักร์าช 2545 - 2564  จัำานวิน 63  ท�าน ใช้วิิธีการ์เล่อกกลุ�มตัวิอย�างผ้้ให้ข้อม้ลแบบเจัาะจังโดยใช้เกณฑ์ิ

การ์คัดเล่อกจัากปร์าชญ์ชาวิบ้านที�มีควิามสามาร์ถ ควิามถนัดและมีเอกลักษณ์ทางด้านการ์แสดงที�ต�างกัน 3 

กลุ�ม จัำานวิน 10 ท�าน ได้แก�  กลุ�มที� 1 ผ้้ให้ข้อม้ลด้านการ์ฟ้ีอน จัำานวิน 5 ท�าน กลุ�มที� 2 ผ้้ให้ข้อม้ลด้านการ์

ขับซีอ จัำานวิน 2 ท�าน กลุ�มที� 3 ผ้้ให้ข้อม้ลด้านดนตรี์พ่�นเม่อง จัำานวิน 3 ท�าน ลักษณะการ์เก็บข้อม้ลใช้การ์

บันท้กด้วิยเคร่์�องบันท้กเสียงการ์สัมภาษณ์ สมุดจัดบันท้ก ภาพถ�าย และการ์สังเกต แล้วินำาผลที�ได้มาทำาการ์

สรุ์ปเพ่�อจัะนำาข้อม้ลทั�งหมดมาวิิเคร์าะห์ สังเคร์าะห์เพ่�อนำาองค์ควิามร้้์มาบ้ร์ณาการ์เป็นผลงาน สร้์างสร์ร์ค์

การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� เพ่�อเป็นการ์เฉิลิมฉิลองในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี ของ

การ์สถาปนามหาวิิทยาลัยร์าชภัฎเชียงใหม�

กระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำก�รแสดง

1. ศ้กษาวิิเคร์าะห์เอกสาร์ที�เกี�ยวิข้องกับกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ  

เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ปร์ะกอบด้วิย แนวิคิดและทฤษฎีนาฏยปร์ะดิษฐ์ แนวิคิดและทฤษฎีทัศนศิลป์ ดนตรี์

ปร์ะกอบการ์แสดง การ์ออกแบบการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แต�งกาย 

2. ศ้กษากร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ดังนี� 
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(2.1) สัมภาษณ์ผ้้มีส�วินเกี�ยวิข้องกับการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏ

เชียงใหม� ปร์ะกอบด้วิย กลุ�มที� 1 ผ้้ให้ข้อม้ลด้านการ์ฟ้ีอน จัำานวิน 5 ท�าน กลุ�มที� 2 ผ้้ให้ข้อม้ล ด้านการ์

ขับซีอ จัำานวิน 2 ท�าน กลุ�มที� 3 ผ้้ให้ข้อม้ลด้านดนตรี์พ่�นเม่อง จัำานวิน 3 ท�าน

(2.2) ศ้กษาขั�นตอนการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ปร์ะกอบด้วิยลำาดับขั�นตอน ดังนี� 

ขั�นตอนที� 1 การ์สร้์างแนวิคิดของการ์แสดง โดยดำาเนินการ์การ์สัมภาษณ์ เพชร์ร์าชภัฏ – 

เพชร์ล้านนา โดยใช้ข้อคำาถาม 1) หลักการ์สร้์างแนวิคิดและแร์งบันดาลใจัในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง   2) 

หลักการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์กร์ะบวินท�าฟ้ีอน 3) หลักการ์คัดเล่อกนักแสดง  4) หลักการ์สร้์างสร์ร์ค์ เคร่์�องแต�งกาย

เคร่์�องปร์ะดับปร์ะกอบการ์แสดง 5) หลักการ์สร้์างสร์ร์ค์เพลง ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง 6) มุมมองของเพชร์

ร์าชภัฏต�อการ์อนุรั์กษ์ศิลปวัิฒินธร์ร์มการ์แสดงและดนตรี์พ่�นบ้านล้านนา 7) ข้อเสนอแนะในการ์สร้์างสร์ร์ค์

การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ร์วิมถ้งนำาอัตลักษณ์ของสำานักศิลปะและวัิฒินธร์ร์ม 

อัตลักษณ์ด้านทักษะการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์และสีที�เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�มาเป็น

แนวิคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง

ขั�นตอนที� 2 การ์สร้์างสร์ร์ค์ทำานองเพลง ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ใช้ทำานอง

เพลงพ่�นเม่องล้านนาปร์ะกอบการ์แสดง เป็นเพลงที�แต�งข้�นมาใหม� ค่อเพลงหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏ

เชียงใหม� ปร์ะพันธ์บทร้์องโดย นายพิษณุการ์ณ์ ทร์ายแก้วิ

ขั�นตอนที� 3 การ์คัดเล่อกผ้้แสดง คัดเล่อกจัากมีควิามร้้์ควิามสามาร์ถ ในการ์แสดงการ์

ฟ้ีอน โดยพิจัาร์ณาจัากควิามส้งและสรี์ร์ะของนักแสดง ที�เหมาะสมกับท�าฟ้ีอนและเคร่์�องแต�งกาย กำาหนด

คุณลักษณะดังนี� 1) ผ้้แสดงหญิงพิจัาร์ณาจัากควิามส้งและสรี์ร์ะของนักแสดง ที�เหมาะสมกับท�าฟ้ีอนและ

เคร่์�องแต�งกาย ร้์ปร์�างได้สัดส�วิน ร์ะดับส�วินส้งอย้�ในร์ะดับเดียวิกัน 2) เป็นผ้้มีควิามสามาร์ถในการ์ปฏิบัติท�า

ฟ้ีอนพ่�นเม่องภาคเหน่อได้อย�างงดงาม 3) มีควิามเพียร์ พยายาม มุ�งมั�น อดทนและและเสียสละเวิลาในการ์

ฝึ่กซ้ีอมที�เข้มงวิด 4) มีวิินัย ควิามตร์งต�อเวิลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที�ดี รั์บฟ้ีงควิามคิดเห็นจัากผ้้สร้์างสร์ร์ค์การ์

แสดง

ขั�นตอนที� 4 การ์ออกแบบกร์ะบวินท�าฟ้ีอน มีหลักคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์กร์ะบวินท�าฟ้ีอน

เพ่�อให้สอดคล้องกับวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน  ค่อการ์ร์ำาตีบทแบบนาฏศิลป์ไทยและการ์ศ้กษา

กร์ะบวินท�าฟ้ีอนที�เป็นเอกลักษณ์เฉิพาะของปร์าชญ์ เพชร์ร์าชภัฏ  - เพชร์ล้านนาด้านดนตรี์และศิลปะการ์

แสดงมาบ้ร์ณาการ์กับควิามถนัดด้านนาฏศิลป์ไทยของผ้้สร้์างสร์ร์ค์ โดยท�าฟ้ีอนเป็นการ์ฟ้ีอนตีบทตามคำาร้์อง

ที�กล�าวิถ้งการ์ยกย�องเชิญช้เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง ร์วิมถ้งการ์เฉิลิมฉิลอง

ในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�

ขั�นตอนที� 5 การ์ออกแบบสร้์างสร์ร์ค์เคร่์�องแต�งกายและเคร่์�องปร์ะดับ การ์แต�งกายหญิงได้

รั์บแร์งบันดาลใจัจัากการ์แต�งกายของแม�เจ้ัาทิพเกสร์ ชายาเจ้ัาหลวิงเชียงใหม� องค์ที� 7 ในลักษณะสวิมชุดพ่�น

เม่องภาคเหน่อ สวิมเส่�อแขนยาวิ สวิมสไบ และผ้าถุง นักแสดงชายได้รั์บแร์งบันดาลใจัจัากชุดปร์ะกอบการ์ตี

กลองสะบัดชัย โดยสวิมเส่�อแขนกร์ะบอกยาวิ กางเกงพับขาให้สั�นเหน่อเข�า ผ้กผ้าคาดเอวิและโพกศีร์ษะ
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ขั�นตอนที� 6 นำาเสนองานสร้์างสร์ร์ค์ต�อผ้้ทร์งคุณวุิฒิิเพชร์ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนา ในการ์ให้คำา

แนะนำา ปรั์บปรุ์งแก้ไขการ์แสดงให้มีควิามสมบ้ร์ณ์

 ั�นตอนที� 7  เผยแพร์�การ์แสดง ส้�สาธาร์ณชนด้วิยการ์แสดง ในงานปร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับชาติ

3. ดำาเนินการ์บันท้กกร์ะบวินท�าฟ้ีอน ดังนี� 

(3.1) บันท้กท�าฟ้ีอนเป็นลายลักษณ์อักษร์และภาพนิ�ง 

(3.2) บันท้กวีิดีทัศน์การ์แสดงชุดฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม�

4. เผยแพร์�การ์แสดง ในงานปร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับชาติ

 ผู้ลก�รศึกษ�

กร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ

ศ้กษาและร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง 

มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�และเพ่�อนำาองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์

และศิลปะการ์แสดงมาบ้ร์ณาการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด  ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ใน

วิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี การ์สถาปนามหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�  สรุ์ปผลการ์ศ้กษา มีขั�นตอนวิิธีการ์ในการ์

สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง 7 ขั�นตอน ดังต�อไปนี�

ขั�นำตอนำท่� 1 การ์สร้์างแนวิคิดของการ์แสดง โดยดำาเนินการ์การ์สัมภาษณ์เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้าน

นา สรุ์ปเป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ดังนี� 

1) หลักการ์สร้์างแนวิคิดและแร์งบันดาลใจัในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้าน

นา ค่อ สิ�งที�ต้องมีค่อควิามช่�นชอบและช่�นชมทั�งด้านดนตรี์และการ์แสดง สามาร์ถนำากิจัวัิตร์ในชีวิิตปร์ะจัำาวัิน

หร่์อการ์ปร์ะกอบอาชีพต�างๆมาสร้์างสร์ร์ค์เป็นการ์แสดงได้ 

2) หลักการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ค่อ เป็นท�าฟ้ีอนที�ถ้กต้อง หากเป็นการ์ร์ำาตีบทตามคำาร้์อง

ต้องมีลักษณะของท�าฟ้ีอนที�ถ้กต้องตามบทร้์อง เป็นผ้้ที�มีควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ ท�าฟ้ีอนต้องถ้กต้องตามจัังหวิะ

ของเพลง 

3) หลักการ์คัดเล่อกนักแสดง ต้องเป็นนักแสดงที�มีใจัรั์กต�อการ์เล�นดนตรี์และการ์ฝึ่กซ้ีอมการ์แสดง 

มีควิามมุ�งมั�น มานะและอดทน สามาร์ถจัดจัำาท�าฟ้ีอนร์ำาได้เป็นอย�างดี ในอดีต มักนิยมจััดตั�งการ์แสดงเป็น

คณะของตนเอง ดังนั�นแต�ละคณะการ์แสดงจ้ังมีนักแสดงเป็นกลุ�มของตนเอง และต้องได้รั์บการ์ฝึ่กฝ่นอย�าง

หนัก ร์ำาให้สวิยงามถ้งจัะสามาร์ถออกแสดงในงานต�างๆได้

4) หลักการ์สร้์างสร์ร์ค์ เคร่์�องแต�งกายเคร่์�องปร์ะดับปร์ะกอบการ์แสดง เป็นการ์แต�งกายที�เหมาะสม

กับชุดการ์แสดง โอกาสในการ์แสดง และเวิลาในช�วิงการ์แสดง ทั�งผ้้ชายและผ้้หญิง โดยส�วินใหญ�จัะสวิมชุด

พ่�นเม่องภาคเหน่อ นิยมตัดเย็บเอง สีสันสดใส สวิยงาม
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5) หลักการ์สร้์างสร์ร์ค์เพลง ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง ใช้เพลงที�เหมาะสมกับโอกาสของการ์แสดง 

การ์สร้์างสร์ร์ค์เพลงควิร์มีจัังหวิะทั�ง เพลงชั�นเดียวิ สองชั�น และสามชั�น เพร์าะจัะทำาให้คนด้การ์แสดงไม�ร้้์ส้ก

เบ่�อหน�ายในการ์รั์บชม 

6) มุมมองของเพชร์ร์าชภัฏต�อการ์อนุรั์กษ์ศิลปวัิฒินธร์ร์มการ์แสดงและดนตรี์พ่�นบ้านล้านนา ค่อ 

ควิร์มีการ์อนุรั์กษ์และส่บทอดเป็นอย�างยิ�ง ทั�งทางด้านของการ์ศ้กษา โดยมีการ์สร้์างหลักส้ตร์ดนตรี์และการ์

แสดงพ่�นบ้านในสถาบันการ์ศ้กษา เพ่�อเป็นการ์อนุรั์กษ์ ถ�ายทอด ส่บทอดควิามร้้์ ต�อไปให้กับเยาวิชน สถาบัน

การ์ศ้กษา ศ้นย์ส�งเสริ์มด้านศิลปวัิฒินธร์ร์มควิร์เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนกลุ�มศิลป่นและการ์แสดงพ่�น

บ้านอย�างจัริ์งจััง ก�อนที�ศิลปวัิฒินธร์ร์มเหล�านี�จัะส้ญหายไป

7) ข้อเสนอแนะในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด  ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� ควิร์มีการ์

แสดงเพ่�อเป็นการ์เชิดช้และยกย�องเกียร์ติปร์ะวัิติของเพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนา การ์แสดงควิร์มีการ์ผสม

ผสานวัิฒินธร์ร์มการ์แสดงของแต�ละชนิด มีการ์ใช้ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดงทั�งเพลงชั�นเดียวิ สองชั�น และ 

สามชั�น 

ดังนั�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานจ้ังได้นำาแนวิคิดและข้อเสนอแนะจัากเพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนา มา

บ้ร์ณาการ์กับองค์ควิามร้้์ของผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏ

เชียงใหม�

ขั�นำตอนำท่� 2 การ์สร้์างสร์ร์ค์ทำานองเพลง ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง เพลงที�ใช้ปร์ะกอบการ์แสดงชุด 

ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� เป็นเพลงมีบทร้์อง ปร์ะกอบการ์แสดงแบ�งเป็น 3 ช�วิง ค่อ ช�วิงที� 

1 อาร์มณ์เพลงส่�อถ้ง ควิามฮ้กเหิมในการ์ตีกลองสะบัดชัย เพ่�อควิามเป็นสิริ์มงคล ช�วิงที� 2 เป็นการ์จ๊ัอยตาม

บทร้์องเน่�อหาบร์ร์ยายถ้งมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ช�วิงที� 3 เป็นการ์ร้์องตามบท เน่�อหากล�าวิถ้ง เพชร์

ร์าชภัฏ- เพชร์ล้านนา และการ์เฉิลิมฉิลองในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปีของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�  โดยมี

เน่�อเพลงดังต�อไปนี� 

เพชร์สยาม นามร์าชภัฎ ชัดงามซีองแจ้ัง แสดงแสงใส สถานก�อกำ�าเลิศลำ�าสมัย เป็นหน้�งแนวิ

ในเม่องเจีัยงใหม�แก้วิ แหล�งฝึ่กหัดคร้์ ฟืี�นฟ้ีผ�องแผ้วิ ตอนเริ์�มสร้์างแนวิ แร์กเก๊า เป๋นวิิทยาลัยคร้์ต�อเต๋า ส้�

มหาวิิทยาลัย ร์าชภัฎนี� จีั�ตางสวิ�างใส เขตล้านนาไทย ล่อใจัเล�าอ้าง ร์าชภัฏนี� ชี�ตางสวิ�างใส แหล�งเจีัยร์ะไน

เพชร์งามนำ�าเกลี�ยง 

แดนล้านนา แขวินเขต มีคุณพิเศษ ควิร์ค�าฮักษา ยอดยิ�งค่อเพชร์ล้านนา แสวิงหา มาปร์ะดับ

ไว้ิ คร้์แห�งศาสตร์์ ปร์าชญ์แห�งศิลป์  ค้�แผ�นดิน ส่บมาแต�ไท้ ผ้้ก�อเก่�อ ปร์ะโยชน์ยิ�งใหญ� ปร์ะจัักษ์ได้กอยแยง 

เพชร์งาม ร์าชภัฎล้านนา งามภ้มิป้ญญา จัรั์สส�องแสง คร้์ฟ้ีอนขับขานบร์ร์เลงแสดง มากนักแขนง เก�าเก่�อ

เป๋นหากแก้วิเจัริ์ญงอกงาม วัิฒินธร์ร์ม ฮีตฮอยจัาติเจ่ั�อ

เพชร์เม็ดงามปร์ากฏ ใสสวิ�างหมดจัด ส�องแวิวิปร์ะก๋าย งามบร์ร์เจิัด เฉิิดฉิาย สานต�อส่บสายไป

หน้า ด้วิยเกียร์ติ ศักดิ�ศรี์ กวิ�าร้์อยปี�มีคุณค�า ก�อตั�งสร้์างสร์ร์ค์ ฟ้ีนฝ่่า นำาควิามก้าวิหน้าต�อไป เฉิลิมฉิลอง ป้อง

ป่าวิ คร์บร์อบก�อเก๊า ร่์�นเร้์าสุขใจ๋ั เปล�งวิะศุภะสมัย ร์าชภัฎเชียงใหม� เร่์องไร์ผ�องแผ้วิ คร์บร์อบวิาร์ะ คร์บร์อบ

ร้์อยปี� มงคลสะหรี์ ทีฆ่าเลิศแล้วิ 
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ขั�นำตอนำท่� 3 การ์คัดเล่อกผ้้แสดง  กำาหนดผ้้แสดงทั�งหมด 15 คน ผ้้แสดงแบ�งเป็น ผ้้แสดงหญิง 10 

คน ผ้้แสดงชาย 5 คน 

ขั�นำตอนำท่� 4 การ์ออกแบบกร์ะบวินท�าฟ้ีอน โดยมีกร์ะบวินท�าฟ้ีอนหลักทั�งหมด 28 ท�า เริ์�มตั�งแต�การ์

ตีกลองสะบัดชัย ส่�อถ้งควิามเป็นสิริ์มงคลในการ์แสดง จันถ้งท�าฟ้ีอนที�ส่�อถ้งการ์เฉิลิมฉิลอง โดยมีกร์ะบวินท�า

ฟ้ีอนหลักดังต�อไปนี�

ช�วิงที� 1 นำาเสนอถ้งการ์ตีกลองสะบัดชัย เพ่�อส่�อถ้งควิามเป็นสิริ์มงคลในการ์แสดง มีทั�งหมด 8 

กร์ะบวินท�าฟ้ีอน โดยท�าฟ้ีอนสร้์างสร์ร์ค์ข้�นจัากการ์ศ้กษากร์ะบวินท�าการ์ตีกลองสะบัดชัยจัากปร์าชญ์ เพชร์

ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนาด้านการ์ตีกลองสะบัดชัย เริ์�มจัากการ์ทำาควิามเคาร์พผ้้ชมเพ่�อเป็นการ์เป่ดการ์แสดง 

ขอขมากลอง ไหว้ิคร้์ ฟ้ีอนเชิง จัับไม้ตีข้�นฟ้ีอนในลีลาการ์ฟ้ีอนเชิง ตีจัังหวิะช้าและเร็์วิข้�น จับแล้วิทำาควิาม

เคาร์พผ้้ชมอีกครั์�ง โดยมีท�าหลักในการ์ฟ้ีอน ดังนี� 1.ท�าเตรี์ยม 2.ท�าทำาควิามเคาร์พ 3.ท�าเริ์�ม 4.ท�าศอกเดี�ยวิ 

5.ท�าหัวิโหม�ง 6. ท�าเข�าขวิา 7.ท�าเข�าซ้ีาย 8.ท�าทำาควิามเคาร์พ

1. ท� าเตรี์ยม 2. ท�าทำาควิามเคาร์พ 3. ท�าเร์ิ�ม 4. ท�าศอกเดี�ยวิ

5. ท�าหัวิโหม�ง 6. ท�าเข�าขวิา 7. ท�าเข�าซี้าย 8. ท�าทำาควิามเคาร์พ

ร้ปท่� 1 : ท�าหลักการ์แสดงช�วิงที� 1

ท่�ม�: ถ �ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 10 กุมภาพันธ์ 2565

ช�วิงที� 2 นำาเสนอถ้งการ์ฟ้ีอนตามบทขับจ๊ัอย ท�าฟ้ีอนสอดคล้องกับเน่�อหาของการ์แสดงกล�าวิถ้ง

มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ซ้ี�งเป็นมหาวิิยาลัยที�ผลิตคร้์ทางภาคเหน่อของไทย แหล�งกำาเนิด เพชร์ร์าชภัฏ 

เพชร์ล้านนา มีท�าฟ้ีอนหลักที�เป็นลักษณะเฉิพาะทั�งหมด 8 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ดังต�อไปนี� ดังนี� 1.เพชร์สยาม 

2.นามร์าชภัฏ 3.เม่องเจีัยงใหม�แก้วิ 4.แหล�งฝึ่กหัดคร้์ 5.มหาวิิทยาลัย 6.ร์าชภัฏนี� 7.ล่อจััยเล�าอ้าง 8.เพชร์

งามนำ�าเกลี�ยง

1.เพชร์สยาม 2.นามร์าชภัฏ 3.เม่องเจีัยงใหม�แก้วิ 4.แหล�งฝึ่กหัดคร้์
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5.มหาวิิทยาลัย 6.ร์าชภัฏนี�

7.ล่อจััยเล�าอ้าง 8.เพชร์งามนำ�าเกลี�ยง

ร้ปท่� 2: ท�าหลั กการ์แสดงช�วิงที� 2

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 10 กุมภาพันธ์ 2565

ช�วิงที� 3 นำาเสนอถ้งการ์ฟ้ีอนตามบทขับร้์อง ที�กล�าวิถ้งการ์เชิดช้เกียร์ติของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์

ล้านนาสาขาดนตรี์และศิลปะการ์แสดง และการ์เฉิลิมฉิลองในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปีมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏ

เชียงใหม� การ์สร้์างสร์ร์ค์ท�าฟ้ีอนเป็นการ์ฟ้ีอนตีบทตามคำาร้์องและท�าฟ้ีอนที�ศ้กษาจัากเอกลักษณ์ของปร์าชญ์ 

เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ได้แก� ท�าฟ้ีอนตบมะผาบ ท�าฟ้ีอนแบบไทยใหญ� ท�าฟ้ีอนแง้น และท�าฟ้ีอนสาวิ

ไหม ส่�ออาร์มณ์ถ้งควิามสนุกสนาน มีท�าหลักทั�งหมด 12 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ดังนี� 1.แดนล้านนาแควินเขต 

2.เพชร์ล้านนา 3.คร้์แห�งศาสตร์์ปร์าชญแห�งศิลป์ 4.คร์บร์อบวิาร์ะคร์บร์อบร้์อยปีมงคลสะหรี์ทีฆ่าเลิศแล้วิ 

5.เตรี์ยมตบมะผาบ 6.ตบม่อ 7.ตบศอก 8.ตบเท้า 9.ท�าฟ้ีอนไทใหญ� 10.ท�าฟ้ีอนแง้น 11.ท�าฟ้ีอนสาวิไหม 

12.ท�าจับ

1.แดนล้านนาแควินเขต 2.เพชร์ล้านนา

3.คร้์แห�งศาสตร์์ปร์าชญแห�งศิลป์ 4.คร์บร์อบวิาร์ะคร์บร์อบร้์ อยปีมงคลสะหรี์ทีฆ่าเลิศแล้วิ
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5.เตรี์ยมตบมะผาบ 6.ตบม่อ  7.ตบศอก

8.ตบเท้า 9.ท�าฟ้ีอนไทใหญ�

 10.ท�าฟ้ีอนแง้น 11.ท�าฟ้ีอนสาวิไหม

12.ท�าจับ

ร้ปท่�  3: ท�าหลักการ์แสดงช�วิงที� 3

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อ วัินที� 10 กุมภาพันธ์ 2565

ขั�นำตอนำท่� 5 การ์ออกแบบสร้์างสร์ร์ค์เคร่์�องแต�งกายและเคร่์�องปร์ะดับ โดยแบ�งลักษณะของเคร่์�อง

แต�งกายและลักษณะการ์เกล้าผม ดังนี� 1.เคร่์�องแต�งกายและเคร่์�องปร์ะดับของนักแสดงหญิง 2.การ์เกล้าผม

ของนักแสดงหญิง 3.เ คร่์�องแต�งกายนักแสดงชาย
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ต�ร�งท่� 1: 1. เคร่์�องแต�งกายและเคร่์�องปร์ะดับของนักแสดงหญิง

ก�รแต่งก�ยนัำกแสดงหญิง

 

การ์แต�งกายของแม�เจ้ัาทิพเกสร์ 

ชายาเจ้ัาหลวิงเชียงใหม� องค์ที� 7

ที�มา: วิิลักษณ์ ศรี์ป่าสาง, 2547.

การ์แต�งกายนักแสดงหญิง 

การ์แสดงชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม�

เคำร่�องแต่งก�ยและเคำร่�องประดับัหญิง

         1)เส่�อ                    2)ผ้าสไบ               3)ผ้าซิี�น               4)ดอกไ ม้ไหวิสีทอง

            5)ต�างห้  6)สร้์อย       7)กำาไลข้อม่อ             8)เข็มขัดทอง         9)สังวิาล

ที�มา: ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 10 กุมภาพันธ์ 2565

1) เส่�อ จัากการ์ศ้กษาเอกสาร์และการ์สัมภาษณ์เพชร์ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนาได้ข้อม้ลค่อ การ์แต�ง

กายของนักแสดงพ่�นเม่องภาคเหน่อ มักจัะสวิมเส่�อแขนกร์ะบอกยาวิเพ่�อสร้์างควิามอบอุ�นให้แก�ร์�างกายเน่�อง

ด้วิยภาคเหน่อมีภ้มิอากาศที�หนาวิเย็น ดังนั�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์ จ้ังได้ออกแบบการ์แต�งกายของนักแสดงหญิงเป็น

เส่�อแขนกร์ะบอกสีเหล่องทอง เน่�องจัากสีเหล่องเป็นสีสัญลักษณ์ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� สีทอง

เป็นหน้�งในสีของพร์ะร์าชลัญจักร์ แทนควิามรุ์�งเร่์องทางป้ญญา ใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 10 ตัวิ 2)สไบ การ์

แสดงชุดนี�ใช้ผ้าสไบสีส้ม โอร์ส เน่�องด้วิย สีส้มเป็นหน้�งในสีของพร์ะร์าชลัญจักร์ แทนควิามรุ์�งเร่์องทางศิลป

วัิฒินธร์ร์มท้องถิ�น โดยใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 10 ผ่น 3)ผ้าซิี�น การ์แสดงชุดนี�ใช้ผ้าซิี�นคำาเคิบ สีนำ�าตาลทอง 

เน่�องด้วิยสีทอง เป็นหน้�งในสีของพร์ะร์าชลัญจักร์ แทนควิามรุ์�งเร่์องทางป้ญญา โดยใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 

10 ผ่น 4)ดอกไม้ไหวิสีทอง การ์แสดงชุดนี�ใช้เคร่์�องปร์ะดับศีร์ษะค่อ ดอกไม้ไหวิสีทองเป็นลักษณะดอกเสี�ยวิ
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ขาวิ ซ้ี�งเป็นดอกไม้ปร์ะจัำามหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� โดยใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 10 ช�อ 5)ต�างห้ ใช้ต�าง

ห้สีทอง จัำานวิน 10 ค้� 6)สร้์อยคอ ใช้สร้์อยคอสีทอง จัำานวิน 10 เส้น 7)กำาไลข้อม่อ ใช้กำาไลข้อม่อร้์ปดอกไม้ 

จัำานวิน 10 ค้� 8)เข็มขัดทอง ใช้เข็มขัดสีทอง จัำานวิน 10 เส้น 9)สังวิาล ใช้สังวิาลสีทอง จัำานวิน 10 เส้น

ต�ร�งท่� 2: 2. การ์เกล้าผมของนักแสดงหญิง

ก�รเกล��ผู้มของนัำกแสดงหญิง

       จัากการ์ศ้กษาเอกสาร์ และการ์สัมภาษณ์ เพชร์

ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนา การ์แสดงพ่�นเม่องภาคเหน่อมักนิยม

เกล้าผมในการ์แสดง นิยมใช้ดอกไม้ปร์ะดับศีร์ษะ เพ่�อ

ควิามสวิยงาม ดังนั�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังออกแบบทร์งผมใน

ลักษณะการ์เกล้าผมและปร์ะดับดอกไม้ไหวิสีทอง เป็น

ลักษณะของดอกเสี�ยวิขาวิ

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 10 กุมภาพันธ์ 2565

ตาร์างที� 3: 3. การ์แต�งกายนักแสดงชาย

ก�รแต่งก�ยนัำกแสดงชุ�ย

 

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้รั์บแร์งบันดาลใจัมาจัาก

การ์แต�งกายชาย ในการ์ตีกลองสะบัดชัยของ

ชาวิล้านนา โดยนำามาสร้์างสร์ร์ค์เป็นเคร่์�องแต�ง

กายปร์ะกอบการ์แสดง

เคำร่�องแต่งก�ยนัำกแสดงชุ�ย

   

          1) เส่�อแขนกร์ะบอก           2)กางเกงสะดอ              3) ผ้าคาดเอวิ          4) ผ้าโพกศีร์ษะ

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้วิิจััย เม่�อวัินที� 10 กุมภาพันธ์ 2565
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1) เส่�อแขนกร์ะบอก การ์ออกแบบชุดเคร่์�องแต�งกายนักแสดงชาย ใช้เส่�อแขนกร์ะบอกสีเหล่องทอง

ลักษณะเดียวิกันกับของนักแสดงหญิง เน่�องจัากสีเหล่องเป็นสีสัญลักษณ์ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� สี

ทองเป็นหน้�งในสีของพร์ะร์าชลัญจักร์ แทนควิามรุ์�งเร่์องทางป้ญญา โดยใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 5 ผ่น 2)กาง

เกงสะดอ โดยใช้กางเกงขายาวิทร์งหลวิมพับข้�นมาเหน่อเข�าเพ่�อควิามทะมัดทะแมงในการ์ตีกลองและการ์

แสดง ใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 5 ผ่น 3)ผ้าคาดเอวิ ใช้เป็นผ้าสีดำาและสีเหล่อง เน่�องจัากสีดำาและสีเหล่องเป็น

สีสัญลักษณ์ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ใช้ในการ์แสดงทั�งหมด 5 ผ่น 4)ผ้าโพกศีร์ษะ ใช้เป็นผ้าฝ้่ายสี

ขาวิ เน่�องด้วิยสีขาวิ เป็นหน้�งในสีของพร์ะร์าชลัญจักร์ แทนควิามคิดอันบริ์สุทธิ�ของนักปร์าชญ์แห�งพร์ะบาท

สมเด็จัพร์ะเจ้ัาอย้�หัวิ

ขั�นำตอนำท่� 6 นำาเสนอผลงานสร้์างสร์ร์ค์ต�อ ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิเพชร์ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนา ในการ์ให้คำา

แนะนำา ปรั์บปรุ์งแก้ไขการ์แสดงให้มีควิามสมบ้ร์ณ์

ขั�นำตอนำท่� 7 เผยแพร์�การ์แสดง ส้�สาธาร์ณชน ด้วิยการ์แสดง ในงานปร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับชาติ 

สถาบันการ์ศ้กษา ชุมชน ท้องถิ�น และทางมีเดีย เพ่�อเป็นการ์อนุรั์กษ์และส�งเสริ์มศิลปวัิฒินธร์ร์มต�อไป

บัทสรุป 

กร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ชุดฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� มีวัิตถุปร์ะสงค์

เพ่�อศ้กษาและร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และศิลปะการ์

แสดง มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม�และเพ่�อนำาองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา ด้าน

ดนตรี์และศิลปะการ์แสดงมาบ้ร์ณาการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏ

เชียงใหม� การ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงนี� ได้ศ้กษาวิิเคร์าะห์เอกสาร์ที�เกี�ยวิข้องกับกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์

แสดง ปร์ะกอบด้วิย แนวิคิดและทฤษฎีนาฏยปร์ะดิษฐ์ แนวิคิดและทฤษฎีทัศนศิลป์ ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง 

การ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย สัมภาษณ์ผ้้มีส�วินเกี�ยวิข้องกับการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ปร์ะกอบด้วิย กลุ�มที� 1 

ผ้้ให้ข้อม้ลด้านการ์ฟ้ีอน จัำานวิน 5 ท�าน กลุ�มที� 2 ผ้้ให้ข้อม้ลด้านการ์ขับซีอ จัำานวิน 2 ท�าน กลุ�มที� 3 ผ้้ให้

ข้อม้ลด้านดนตรี์พ่�นเม่อง จัำานวิน 3 ท�าน โดยมีขั�นตอนการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง ดังนี�  ขั�นตอนที� 1 การ์สร้์าง

แนวิคิดของการ์แสดงจัากเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา และการ์เฉิลิมฉิลองวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี มหาวิิทยาลัย

ร์าชภัฏเชียงใหม� ขั�นตอนที� 2 การ์สร้์างสร์ร์ค์ทำานองเพลง ดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง เพลงที�ใช้ปร์ะกอบการ์

แสดงชุดนี� ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ใช้ทำานองเพลงพ่�นเม่องล้านนา เป็นเพลงที�แต�งข้�นมาใหม� ช่�อเพลงหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์

ร์าชภัฏเชียงใหม� ปร์ะพันธ์บทร้์องโดย นายพิษณุการ์ณ์ ทร์ายแก้วิ เพลงมีบทร้์อง ปร์ะกอบการ์แสดงแบ�ง

เป็น 3 ช�วิง ค่อ ช�วิงที� 1 อาร์มณ์เพลงส่�อถ้งควิามฮ้กเหิมในการ์ตีกลองสะบัดชัย เพ่�อควิามเป็นสิริ์มงคล ช�วิง

ที� 2 เป็นการ์จ๊ัอยตามบทร้์องเน่�อหาบร์ร์ยายถ้งมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ช�วิงที� 3 เป็นการ์ร้์องตามบท 

เน่�อหากล�าวิถ้ง เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนาและการ์เฉิลิมฉิลองในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปีของมหาวิิทยาลัย

ร์าชภัฏเชียงใหม� ขั�นตอนที� 3 การ์คัดเล่อกผ้้แสดง เล่อกผ้้แสดงที�มีควิามร้้์ควิามสามาร์ถ ในการ์แสดงการ์

ฟ้ีอน โดยพิจัาร์ณาจัากควิามส้งและสรี์ร์ะของนักแสดง ที�เหมาะสมกับท�าฟ้ีอนและเคร่์�องแต�งกาย ใช้ผ้้แสดง

ทั�งหมด 15 คน ผ้้แสดงหญิง 10 คน ผ้้แสดงชาย 5 คน ขั�นตอนที� 4 การ์ออกแบบกร์ะบวินท�าฟ้ีอน มีหลัก

คิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์กร์ะบวินท�าฟ้ีอนเพ่�อให้สอดคล้องกับวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน ค่อการ์ร์ำา

ตีบทแบบนาฏศิลป์ไทยและการ์ศ้กษากร์ะบวินท�าฟ้ีอนที�เป็นเอกลักษณ์เฉิพาะของปร์าชญ์ เพชร์ร์าชภัฏ - 
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เพชร์ล้านนาด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดงมาบ้ร์ณาการ์กับควิามถนัดด้านนาฏศิลป์ไทยของผ้้สร้์างสร์ร์ค์ มี

กร์ะบวินท�าฟ้ีอนหลักทั�งหมด 28 ท�า เริ์�มตั�งแต�การ์ตีกลองสะบัดชัยเพ่�อเป็นสิริ์มงคลในการ์แสดง จันถ้งท�า

ฟ้ีอนที�ส่�อถ้งการ์เฉิลิมฉิลองทั�งหมด 3 ช�วิง ช�วิงที� 1 นำาเสนอถ้งการ์ตีกลองสะบัดชัย เพ่�อควิามเป็นสิริ์มงคลใน

การ์แสดง มีทั�งหมด 8 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ช�วิงที� 2 นำาเสนอถ้งการ์ฟ้ีอนตามบทขับจ๊ัอย กล�าวิถ้งมหาวิิทยาลัย

ร์าชภัฏเชียงใหม� ซ้ี�งเป็นมหาวิิยาลัยที�ผลิตคร้์ทางภาคเหน่อของไทย แหล�งกำาเนิด เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา 

มีท�าหลักทั�งหมด 8 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ช�วิงที� 3 นำาเสนอถ้งการ์ฟ้ีอนตามบทขับร้์อง ที�กล�าวิถ้งการ์เชิดช้เกียร์ติ

ของเพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนาสาขาดนตรี์และศิลปะการ์แสดง และการ์เฉิลิมฉิลองในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี

มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ส่�ออาร์มณ์ถ้งควิามสนุกสนาน มีทั�งหมด 12 กร์ะบวินท�าฟ้ีอน ขั�นตอนที� 5 การ์

ออกแบบสร้์างสร์ร์ค์เคร่์�องแต�งกาย และเคร่์�องปร์ะดับ ได้รั์บแร์งบันดาลใจัจัาก การ์แต�งกายของแม�เจ้ัาทิพ

เกสร์ ชายาเจ้ัาหลวิงเชียงใหม� องค์ที� 7 ในลักษณะสวิมชุดพ่�นเม่องภาคเหน่อ สวิมเส่�อแขนยาวิ สวิมสไบ และ

ผ้าถุง และนักแสดงชาย สวิมเส่�อแขนกร์ะบอกยาวิ กางเกงพับขาให้สั�นเหน่อเข�า ผ้กผ้าคาดเอวิและโพกศีร์ษะ  

ขั�นตอนที� 6 นำาเสนองานสร้์างสร์ร์ค์ต�อผ้้เชี�ยวิชาญ ผ้้ทร์งคุณวุิฒิิเพชร์ร์าชภัฏ เพชร์ล้านนาเพ่�อปรั์บแก้ไขให้

สมบ้ร์ณ์  ขั�นตอนที� 7 เผยแพร์�การ์แสดง ส้�สาธาร์ณชน ในงานปร์ะชุมวิิชาการ์ร์ะดับชาติ

การ์แสดงชุด ฟ้ีอนหน้�งศตวิร์ร์ษ เพชร์ร์าชภัฏเชียงใหม� เป็นการ์แสดงที�สร้์างสร์ร์ค์เพ่�อเป็นการ์

ร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ ส่บสานและถ�ายทอดศิลปวัิฒินธร์ร์ม ภ้มิป้ญญาด้านการ์แสดง ของปร์าชญ์ผ้้มีควิามร้้์

ควิามสามาร์ถทางด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง ในวิาร์ะคร์บร์อบ 100 ปี การ์สถาปนามหาวิิทยาลัยร์าชภัฏ

เชียงใหม� ซ้ี�งองค์ควิามร้้์นี� เป็นแร์งพลักดันและเป็นแร์งบันดาลใจัให้ผ้้สร์ร์ค์สร้์าง สร้์างสร์ร์ค์ผลงานเพ่�อ

เป็นการ์เชิญช้เกียร์ติ เพชร์ร์าชภัฏ - เพชร์ล้านนา อันเป็นบุคคลที�มีคุณค�าทางด้านศิลปวัิฒินธร์ร์มเป็นอย�างยิ�ง 

ซ้ี�งจัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานครั์�งนี�ได้ศ้กษากร์ะบวินการ์สร์้างสร์ร์ค์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเน่�อหาใน

การ์สร้์างสร์ร์ค์หลายๆปร์ะเด็น ทั�งศ้กษา สัมภาษณ์การ์ใช้ทำานองเพลงและดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง หลักใน

การ์คัดเล่อกนักแสดง การ์ออกแบบกร์ะบวินท�าฟ้ีอน ซ้ี�งกร์ะบวินท�าฟ้ีอนเหล�านี� ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำาเอกลักษณ์

เฉิพาะของท�าฟ้ีอนปร์าชญ์เพชร์ร์าชภัฏ – เพชร์ล้านนาแต�ละท�าน นำามาเป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ท�า

ฟ้ีอน ทร์าบหลักในการ์ใช้เคร่์�องแต�งกายและเคร่์�องปร์ะดับปร์ะกอบการ์แสดง ซ้ี�งองค์ควิามร้้์เหล�านี�ล้วินเป็น

องค์ควิามร้้์สำาคัญและมีคุณค�ายิ�ง การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานครั์�งนี�ได้พบป้ญหาและอุปสร์ร์คค่อ กร์ะบวินการ์ใน

การ์ฝึ่กซ้ีอมการ์แสดงเน่�องจัากเป็นช�วิงที�มีการ์ร์ะบาดของไวิรั์ส Covid 19 จ้ังมีป้ญหาเร่์�องการ์ฝึ่กซ้ีอมนัก

แสดง นักแสดงไม�สามาร์ถมาฝึ่กซ้ีอมได้ตามร์ะยะเวิลาที�กำาหนด ซ้ี�งอีกข้อค้นพบค่อ การ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง

ชุดนี� มีควิามแตกต�างจัากการ์แสดงชุดอ่�นๆค่อเป็นการ์แสดงที�ร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ของปร์าชญ์เพชร์ร์าชภัฏ 

- เพชร์ล้านนาของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� เพ่�อเป็นการ์ต�อยอดองค์ควิามร้้์ของบร์ร์พชน ก�อนที�คุณค�า

ทางศิลปวัิฒินธร์ร์มเหล�านี�จัะส้ญหายไป อีกทั�งเป็นการ์เตรี์ยมควิามพร้์อมวิาร์ะสำาคัญในการ์เฉิลิมฉิลอง

คร์บร์อบ 100 ปี ของมหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� ดังนั�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์หวัิงเป็นอย�างยิ�งวิ�าการ์แสดงชุดนี�จัะ

เป็นส่�อหน้�งในการ์ส่บทอด ยกย�องและเคาร์พ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์วัิฒินธร์ร์มอันงดงามให้ดำาร์งถ้งล้กหลานจัวิบจัน

ป้จัจุับัน อีกทั�งหวัิงวิ�าการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี� จัะเป็นปร์ะโยชน์และเป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์งานด้าน

ศิลปวัิฒินธร์ร์มการ์แสดง แก�บุคลากร์ทางด้านการ์ศ้กษา วิงการ์วิิชาการ์ด้านนาฏศิลป์ ศิลป่น ปร์าชญ์ชาวิ

บ้าน ชุมชน ท้องถิ�น สังคมและปร์ะเทศต�อไป
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 ข�อเสนำอแนำะ 

1. ข้อเสนอแนะในการ์นำางานวิิจััยไปใช้

การ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงครั์�งนี�เพ่�อศ้กษาและร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏ

เพชร์ล้านนา ด้านดนตรี์และศิลปะการ์แสดง มหาวิิทยาลัยร์าชภัฏเชียงใหม� การ์สร้์างสร์ร์ค์มีกร์ะบวินการ์

และขั�นตอนในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานที�สำาคัญ ซ้ี�งอาจัเป็นแนวิทางในการ์นำากร์ะบวินการ์ขั�นตอนของการ์

สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงไปใช้ในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานอ่�นได้ในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะในการ์ทำาวิิจััยต�อไป

มีการ์ศ้กษาและร์วิบร์วิมองค์ควิามร้้์ภ้มิป้ญญาของเพชร์ร์าชภัฏหร่์อปร์าชญ์ ผ้้มีควิามร้้์ควิาม

สามาร์ถในมหาวิิยาลัยอ่�นๆ หร่์อภ้มิภาคอ่�น สามาร์ถศ้กษาและนำาองค์ควิามร้้์มาเป็นแนวิคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์

การ์แสดงเพ่�ออนุรั์กษ์และส่บทอดศิลปวัิฒินธร์ร์มพ่�นถิ�นได้ต�อไป 
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บัทคัำดย่อ

ผลงานสร์้างสร์ร์ค์ชุดยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ เป็นการ์แสดงปร์ะเภทนาฏศิลป์ไทยแนวิโบร์าณคดีมี

วัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อนำานาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์ภาคใต้ผสมกับนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์บาหลีส่�อสาร์

สุนทรี์ยภาพและอร์ร์ถร์สของควิามงามและเจัริ์ญรุ์�งเร่์องของเม่องยะรั์งซ้ี�งอย้�ในช�วิงของอาณาจัักร์ศรี์วิิชัย

และอาณาจัักร์ลังกาสุกะ โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาค้นคว้ิาข้อม้ลต�างๆแล้วินำามาวิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์

เน่�อหาสาร์ะต�างๆแล้วินำาไปออกแบบโคร์งเร่์�องของการ์แสดง โคร์งร์�างของท�าร์ำา โคร์งร์�างของเพลง โคร์ง

ร์�างของเคร่์�องแต�งกาย และโคร์งร์�างของอุปกร์ณ์ปร์ะกอบการ์แสดง เพ่�อที�จัะส่�อสาร์ผลงานการ์แสดงตาม

วัิตถุปร์ะสงค์ดังกล�าวิข้างต้น จัากการ์ดำาเนินงานดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แบ�งโคร์งเร่์�องของการ์แสดงออก

เป็น 2 ช�วิงค่อ ช�วิงที� 1 ส่�อให้เห็นถ้งลักษณะของเม่องโบร์าณ ช�วิงที� 2 นำาเสนอลักษณะท�าร์ำาสะท้อนให้เห็น

ถ้งควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์องของเม่องยะรั์งโดยนำากริ์ชซ้ี�งเป็นอาวุิธปร์ะจัำากายของปร์ะชาชนมาสอดแทร์กเพ่�อสร้์าง

ควิามสนุกสนานในส�วินของท�าร์ำาได้นำาลักษณะท�าร์ำาของโนร์าและลักษณะท�าร์ำาของนาฏศิลป์บาหลีมาปรั์บ

แต�งให้มีเอกลักษณ์เฉิพาะของการ์แสดง ส�วินเพลงได้นำาลักษณะของเคร่์�องดนตรี์บาหลีมาผสมผสานเคร่์�อง

ดนตรี์ภาคใต้และเคร่์�องแต�งกายได้นำาร้์ปแบบของร์ะบำาศรี์วิิชัยและร์ะบำาลังกาสุกะมาปร์ะยุกต์ให้เกิดเป็นร้์ป

แบบใหม�ของเคร่์�องแต�งกายชุดนี�

จัากผลงานสร์้างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดนี� ทำาให้สามาร์ถนำาเสนอควิามงดงามและควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์อง

ของเม่องยะรั์งผ�านในร้์ปแบบของการ์แสดงนาฏศิลป์แบบโบร์าณคดี เพ่�อเผยแพร์�ให้คนด้ได้ร์ะล้กถ้งเม่อง

โบร์าณคดีควิามสำาคัญทางปร์ะวัิติศาสตร์์ได้อีกทางหน้�ง

คำำ�สำ�คัำญ : ยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ, งานสร้์างสร์ร์ค์แนวิโบร์าณคดี 

Abstract

The creation of the works of Creation Rayang Buri Sri Thaksin is a type of Thai dance 

in archeological style. The purposes is to bring the Southern dance into Balinese dance to 

convey the beauty and enjoyment and prosperity of Yarang City during the period of the 

Kingdom of Srivichaya and the kingdom of Langkasuka.The researchers have studied various 

knowledge and analyzed it, then design the plot of the show, the structure of the platform, 

the layout of the music, the layout of the costumes, and the layout of the show equipment to 
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accompany the show in order to achieve the above purpose. The operation of the storyline 

of the show was divided into two parts.The first part shows the characteristics of the ancient 

city and the second part presents the characteristics of the dance that reflects the prosperity 

of Yarang city by dagge, the weapon of the people’s body, to intervene to creations of this 

show, brought the characteristics of Nora’s dance and the characteristics of Balinese dance. 

It was then adapted to be unique. The Balinese musical instruments were used with to a  

combination of Southern instruments, applied with the styles of Srivijaya and Langkasuka 

dances to create a new form of costume.This creation of the work presents the beauty and 

prosperity of Yarang City through in the form of archaeological dance performances in order 

to disseminate the knowledge of the city of archeology, the importance of Another way of 

history.

Keywords: Yarang Buri Sri Thaksin, Ancient Performance

 บัทนำำ�

อาณาจัักร์ลังกาสุกะ เป็นอาณาจัักร์ที�เก�าแก�และเจัริ์ญรุ์�งเร่์องที�สุดแห�งหน้�งในคาบสมุทร์มลาย้ ทำาให้

มีการ์ติดต�อค้าขายและมีอิทธิพลของวัิฒินธร์ร์มตะวัินตกและตะวัินออกเข้ามาเกี�ยวิข้อง ปร์ะชาชนปร์ะกอบ

อาชีพปร์ะมงและค้าขาย มีโบร์าณวัิตถุโบร์าณสถานที�สวิยงามควิบค้�กับ อาณาจัักร์ศรี์วิิชัยที�มีอำานาจัทางการ์

เม่องมั�นคง เป็นศ้นย์กลางการ์ค้าขายสินค้าข้ามสมุทร์ทางฝ้่�งทะเลตะวัินตกและตะวัินออก ผ�านช�องแคบ

มะละกา  มีควิามรุ์�งเร่์องทางวัิฒินธร์ร์ม  ปร์ะชาชนนับถ่อศาสนาพุทธมหายานและศาสนาพร์าหมณ์  ร์�อง

ร์อยที�เหล่อไว้ิค่อโบร์าณสถานและโบร์าณวัิตถุ ชุมชนโบร์าณยะรั์งเป็นชุมชนหน้�งในช�วิงของอาณาจัักร์ลังกา

สุกะและอาณาจัักร์ศรี์วิิชัย มีควิามเจัริ์ญทางวัิฒินธร์ร์มส้งมีซีากโบร์าณสถานและโบร์าณวัิตถุ เป็นชุมชนสมัย

แร์กเริ์�มปร์ะวัิติศาสตร์์ที�ใหญ�ที�สุดแห�งหน้�งในภาคใต้ของปร์ะเทศไทย

เม่องโบร์าณยะรั์งมีอายุร์าวิ 1,000 ปีมาแล้วิ ตั�งอย้� หม้� 3 ตำาบลยะรั์ง อำาเภอยะรั์ง จัังหวัิดป้ตตานี 

สภาพภ้มิศาสตร์์เม่องโบร์าณยะรั์ง มีผังเม่องเป็นร้์ปวิงรี์ขนาดใหญ�ในพ่�นที�ปร์ะมาณ 9 ตาร์างกิโลเมตร์ เป็น

เม่องที�มีการ์สร้์างทับซ้ีอนกันถ้ง 3 เม่อง ขยายเม่องเช่�อมต�อกันปร์ะกอบไปด้วิย เม่องโบร์าณบ้านวัิด,ชุมชน

โบร์าณยะรั์ง,เม่องพุทธศาสนสถานมหายาน เม่องโบร์าณยะรั์ง ในครั์�นอดีตกาลแสดงถ้งอาร์ยธร์ร์มเก�าแก�

ของเม่องยะรั์งและวิิถีชีวิิตของคนยะรั์งมีการ์สวิมเส่�อไม�มีแขนปล�อยผมยาวิร์วิมไปถ้งการ์ถ่อกริ์ชเป็นอาวุิธ มี

สินค้าที�ข้�นช่�อในการ์ค้าขายค่อกำายาน

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์เล็งเห็นถ้งควิามสำาคัญของเม่องโบร์าณยะร์ังจ้ังได้ทำาการ์แสดงที�เกี�ยวิข้องกับเม่องยะร์ัง

ข้�นเพ่�อให้ผ้้ที�สนใจัการ์แสดงได้ร้้์จัักเม่องโบร์าณยะรั์งมากยิ�งข้�น อีกทั�งต้องการ์สร้์างองค์ควิามร้้์ใหม�ให้กับผ้้

ที�สนใจัจัะศ้กษาถ้งเม่องโบร์าณยะรั์งของจัังหวัิดป้ตตานี
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วัิตถุประสงค์ำ 

เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณในร้์ปแบบของร์ะบำาโบร์าณคดี โดยการ์นำานาฎ

ยลักษณ์ของนาฏศิลป์ภาคใต้มาผสมผสานกับนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์บาหลีให้เกิดการ์แสดงชุดใหม�ข้�น 

กรอบัแนำวิคิำด/ทฤษฎ่

การ์สร้์างสร์ร์ค์งาน ได้นำาเร่์�องร์าวิของเม่องยะรั์งและอาณาจัักร์ลังกาสุกะ อาณาจัักร์ศรี์วิิชัย มาเป็นก

ร์อบเน่�อหาของการ์แสดงโดยได้นำาทฤษฎีองค์ปร์ะกอบศิลป์ เช�น ร้์ปร์�างร้์ปทร์งเส้น ขนาดสัดส�วินนำ�าหนักและ

แสงจัะใช้เป็นส่�อในการ์แสดงออกและสร์้างควิามหมายโดยนำามาเข้าด้วิยกันเกิดเป็นสัดส�วินที�สมบ้ร์ณ์และ

สวิยงามของงานสร้์างสร์ร์ค์ ซ้ี�งกำาหนดกร์อบแนวิคิดงานการ์แสดงชุด ยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณได้ดังนี�

ทฤษฎีองค์ปร์ะกอบศิลป์

จัาก The Art of Color And Desing กล�าวิวิ�าองค์ปร์ะกอบของการ์ออกแบบ ค่อ องค์ปร์ะกอบที�

สามาร์ถมองเห็นได้ปร์ะกอบด้วิย เส้น ทิศทาง ร้์ป ขนาด ลักษณะผิวิ นำ�าหนักอ�อนแก�และสีองค์ปร์ะกอบเหล�า

นี�เปรี์ยบเสม่อนตัวิอักษร์ที�นักปร์ะพันธ์ใช้ในการ์เรี์ยบเรี์ยงถ้อยคำาอันไพเร์าะและองค์ปร์ะกอบดังกล�าวิ เม่�อ

ถ้กนำามาจััดร์วิมเข้าด้วิยกันเกิดเป็นร้์ปทร์ง(พีร์ะพงษ์ กุลพิศาล 2532:53)

จัากทฤษฎีดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ปร์ะยุกต์ดัดแปลง มาใช้ในการ์จััดร้์ปแบบแถวิ ให้เกิดควิาม

สวิยงามและมีเอกลักษณ์เฉิพาะของการ์แสดงให้มีควิามสวิยงามและโดดเด�น

แนวิคิดเร่์�อง การ์เคล่�อนไหวิ

การ์แสดงนาฏศิลป์เป็นการ์เคล่�อนไหวิเลียนแบบท�าร์ำาและสัตว์ิด้วิยท�าทางอ�อนช้อยนุ�มนวิลจ้ังเกิด

เป็นท�าร์ำาหร่์อนาฏยศัพท์ข้�น ซ้ี�งการ์ปฏิบัติท�าทาง กิริ์ยาอาการ์ต�างๆนั�นสามาร์ถปร์ะดิษฐ์เป็นท�าการ์ร์�ายร์ำาที�

มีควิามหมาย (โกวิิท ปร์ะวิาลพฤกษ์และคณะ 2545:60)
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ก�รออกแบับัและกระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำ

การ์แสดงชุด “ยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ” ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ดำาเนินงานตามกร์ะบวินการ์ของการ์สร้์างสร์ร์ค์

ผลงานทางด้านการ์แสดงตามกร์ะบวินการ์ดังนี�

1. การ์ศ้กษาค้นคว้ิาข้อม้ลที�เกี�ยวิข้อง

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาข้องม้ลจัากเว็ิบไซีต์อินเทอร์์เน็ตร์วิมถ้งหนังส่อที�เกี�ยวิข้องกับอาณาจัักร์

ลังกาสุกะ ศรี์วิิชัย และเม่องโบร์าณยะรั์ง 

2. การ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

ศ้กษาหัวิข้อที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์สนใจัและศ้กษาเกี�ยวิกับหัวิข้อที�ต้องการ์จัะทำาผลงาน ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้

ร์วิบร์วิมข้อม้ลต�างๆ ทั�งเอกสาร์ เว็ิบไซีต์ และการ์เทียบเคียงเอกสาร์ในสมัยอาณาจัักร์ศรี์วิิชัยและอาณาจัักร์

ลังกาสุกะมาวิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์เน่�อหาที�จัะมาใช้เป็นโคร์งสร้์างของการ์แสดง    

3. การ์ออกแบบและสร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

3.1 การ์ออกแบบเน่�อหาการ์แสดง 

การ์แสดงจัะแบ�งออกเป็น 2 ช�วิง ดังนี�

ช�วิงที� 1 จัะกล�าวิถ้ง ปร์ะวัิติเม่องโบร์าณยะรั์งในอดีตกาล

ช�วิงที� 2 จัะกล�าวิถ้ง ควิามรุ์�งเร่์องของเม่องเร่์�องการ์ค้าขายและการ์ใช้อาวุิธที�เรี์ยกวิ�ากริ์ช

เสนอถ้งวิิถีชีวิิตและควิามสงบสุขของเม่องโบร์าณยะรั์งในครั์�งอดีต

3.2 การ์ออกแบบท�าร์ำาการ์แสดง

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้มีการ์ออกแบบท�าร์ำาข้�นมาใหม�โดยผสมผสานร้์ปแบบนาฏยลักษณ์ของ

นาฏศิลป์ภาคใต้ล�างและนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์บาหลีเพ่�อให้เกิดร้์ปแบบใหม�ๆ อีกทั�งมีการ์กำาหนดร้์ป

ทร์งการ์เคล่�อนที�และการ์จััดร้์ปแบบแถวิแต�ยังคงเอกลักษณ์ควิามเป็นนาฏศิลป์ภาคใต้ตอนล�าง โดยมีร์าย

ละเอียดร้์ปแบบดังนี�

ช�วิงที� 1 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้กำาหนดลักษณะท�าร์ำาโดยการ์นำาเอาโคร์งสร้์างของร์ะบำาศรี์วิิชัยมา

ปรั์บแต�งด้วิยการ์สอดแทร์กเอกลักษณ์ของนาฏยลักษณ์บาหลีเข้าไปเพ่�อให้เกิดเป็นร้์ปแบบของท�าร์ำาใหม�

ที�สะท้อนให้เห็นเหลี�ยมแบบนาฎศิลป์บาหลีและตั�งวิงแบบการ์แสดงโนร์าภาคใต้ในท�วิงทำานองของเพลง

จัังหวิะช้าและจัังหวิะกลาง
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แถวิช�วิงที� 1 เป็นช�วิงที�เสนอถ้งอาณาจัักร์ลังกาสุกะเข้าส้�ยุคของเม่องโบร์าณยะรั์งมีองค์

ปร์ะกอบแถวิ ดังนี�

ภาพที� 1 : ท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิช�วิงที� 1 

ที�มา : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 2 กุมภาพันธ์ 2565

ช�วิงที� 2  ผ้้สร้์างสร์ร์ค์กำาหนดท�าร์ำาโดยนำาโคร์งสร้์างของท�าร์ำาร์ะบำาลังกาสุกะมาปรั์บแต�งโดยใช้

นาฏยลักษณ์ของนาฎศิลป์บาหลีมาผสมผสานให้เกิดเป็นท�าร์ำาร้์ปแบบใหม�และได้นำาลักษณะของการ์ใช้อาวุิธ

กริ์ชมาสอดแทร์กเพ่�อให้มีควิามสนุกสนานโดยใช้กร์ะบวินการ์ต�อส้้ของการ์ร์ำากริ์ชมาใช้ ช�วิงการ์แสดงหลัง

จัากการ์แสดงกริ์ชใช้ท�าทางร์องเง็งมาผสมผสานกับโนร์าภาคใต้ให้เข้ากัน

แถวิช�วิงที� 2 เสนอวิิถีชีวิิตของคนในสมัยยุคเม่องโบร์าณยะรั์ง การ์ใช้อาวุิธกริ์ซี การ์ค้าขายที�มีควิาม

อุดมสมบ้ร์ณ์และควิามรุ์�งเร่์อง มีองค์ปร์ะกอบแถวิดังนี�
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ภาพที� 2 : ท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิช�วิงที� 2 

ที�มา : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 2 กุมภาพันธ์ 2565

 3.3 การ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย

เคร่์�องแต�งกายเป็นสิ�งสำาคัญที�แสดงให้เห็นถ้งเอกลักษณ์ของชุดการ์แสดง ดังนั�น เคร่์�องแต�ง

กายจ้ังจัำาเป็นต้องเลียนแบบธร์ร์มชาติและวิิถีชีวิิตของเม่องโบร์าณยะรั์งในยุคสมัยนั�น เพ่�อเสริ์มให้การ์แสดง

มีควิามสมบ้ร์ณ์และเป็นเอกลักษณ์มากยิ�งข้�น การ์มีเคร่์�องแต�งกายที�สอดคล้องกับการ์แสดงและเน่�อเร่์�องมาก

ข้�นเท�าไหร์�ทำาให้นักแสดงที�มีควิามมั�นใจัเพ่�อที�จัะส่�อสาร์ให้ผ้้ชมเข้าใจัถ้งเร่์�องร์าวิที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ต้องการ์ให้ผ้้

ชมรั์บร้้์มากยิ�งข้�นอีกด้วิย

3.3.1 การ์ออกแบบศิร์าภร์ณ์

ทร์งผม ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ศ้กษาจัากหนังส่อ ปาตานี ร์ะบุวิ�า คนสมัยนั�นปล�อยผมตร์ง

ยาวิจ้ังเกิดเป็นแร์งบันดาลใจัในการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ทร์งผมโดย ให้ทร์งผมโป่งยกส้งกลางศีร์ษะเหม่อนกร์ะ

บังหน้าด้านหลังปล�อยผมยาวิลงกลางหลัง
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ภ�พิท่� 3 : ทร์งผมด้านหน้า 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 19 มกร์าคม 2565

ภ�พิท่� 4 : ทร์งผมด้านหลัง 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที�19 มกร์าคม 2565

เคร่์�องปร์ะดับได้แร์งบันดาลใจัมาจัากการ์ศ้กษาจัากผ้้คนในยุคแร์กของแหลมไทย-มลาย้ ใช้เคร่์�อง

ปร์ะดับศีร์ษะสีทองจ้ังยกเป็นกร์ณีศ้กษามาออกแบบใหม�เป็นเคร่์�องปร์ะดับโดยนำาดอกไม้สีทองมาตกแต�งให้

เป็นร้์ปทร์งของกะบังหน้าเสียบตร์งผมยกส้งและใช้สายสร้์อยห้อยลงมาทั�งสองข้างเพ่�อให้เกิดควิามพริ์�วิไหวิ

ภ�พิท่� 5 : ตัวิอย�างเคร่์�องปร์ะดับ

ท่�ม� : http://oknation.nationtv.tv

ภ�พิท่� 6 : เคร่์�องปร์ะดับศีร์ษะด้านหน้า 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที�19 มกร์าคม 256

ภ�พิท่� 7 : เคร่์�องปร์ะดับศีร์ษะด้านหลัง 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 19 มกร์าคม 2565

3.3.2 การ์ออกแบบถนิมพิมพาภร์ณ์

เคร์่�องปร์ะดับได้แร์งบันดาลใจัมาจัากเคร์่�องทองของเจ้ัาเม่องโบร์าณลังกาสุกะ

ในครั์�นอดีต โดยสร้์อยคอเลียนแบบสร้์อยคอของบาหลีแต�มีจีั�ชั�นเดียวิและมีโซี�สีทองร์อบสำาหรั์บสวิม ต�างห้

เลียนแบบลักษณะของต�างห้โบร์าณภาคใต้ สร้์อยข้อม่อจัะมีร์ะย้าห้อยร์อบข้อม่อ และเข็มขัดจัะใช้เข็มขัดทาง

มะพร้์าวิที�มีดอกไม้อย้�บนลายเข็มขัดเป็นร์ะยะๆ ทั�งเส้น
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ภ�พิท่� 8 : เคร่์�องปร์ะดับเคร่์�องแต�งกาย 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1กุมภาพันธ์ 2565

3.3.3 การ์ออกแบบภัสตร์าภร์ณ์

เส่�อผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แร์งบันดาลใจัมาจัากเอกสาร์“หนังส่อปาตานี”วิ�าปร์ะชาชน

ส�วินใหญ�“ใส�เส่�อไม�มีแขน”มาออกแบบทร์งเส่�อในการ์แสดงให้มีทร์งที�เข้าร้์ปคอแหลม แขนกุดซ้ี�งมีลักษณะ

ดังนี�

ภ�พิท่� 9 : เส่�อด้านหน้า 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

ภ�พิท่� 10 : เส่�อด้านหลัง 

ที�มา : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

กร์ะโปร์ง ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แร์งบันดาลใจัมาจัากการ์แต�งกายในสมัยของอาณาจัักร์

ศรี์วิิชัยและอาณาจัักร์ลังกาสุกะซ้ี�งในสมัยศรี์วิิชัยมีการ์นุ�งผ้าจีับหน้านางและอาณาจัักร์ลังกาสุกะจัะมีผ้าคลุม

สะโพกผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังได้นำาผ้าถุงแบบจีับหน้านางกับผ้าคลุมสะโพกของลังกาสุกะมาปร์ะยุกต์ใช้ออกมาเป็น

ร้์ปแบบของผ้านุ�งในสมัยเม่องโบร์าณยะรั์งได้ดังนี�
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ภ�พิท่� 11 : กร์ะโปร์งด้านหน้า 

ท่�ม� :ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

ภ�พิท่� 12 : กร์ะโปร์งด้านหลัง 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

และได้นำาผ้าป่ดสะโพกของชาวิไทยมุสลิมทางตอนใต้มาค่อ“ผ้าซีอแกะ”ผ้าการ์

แสดงพ่�นเม่องภาคใต้ตอนล�างมาเสริ์มจุัดเด�นให้สะท้อนเอกลักษณ์ของเม่องยะรั์งนี�ตั�งหลักแหล�งทางตอนใต้

ของปร์ะเทศไทยจ้ังยกเป็นกร์ณีศ้กษาและพัฒินามาเป็นผ้าป่ดสะโพกของการ์แสดง ดังนี�

ภ�พิท่� 13 : ผ้าป่ดสะโพกด้านหน้า 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

ภ�พิท่� 14 : ผ้าป่ดสะโพกด้านหลัง 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

จัากการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกายสามาร์ถนำามาจััดองค์ปร์ะกอบร์วิมกันได้ดังนี�
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ภ�พิท่� 15 : เคร่์�องแต�งกาย 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

ภ�พิท่� 16 : เคร่์�องแต�งกายด้านหลัง 

ท่�ม� :ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1กุมภาพันธ์2565

3.3.4 การ์ออกแบบดนตรี์

ยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ  เพลงที�ใช้ในการ์แสดง จัะแบ�งเป็น 2 ช�วิงหลักโดยจัะมีองค์

ปร์ะกอบการ์ผสมผสานเคร่์�องดนตรี์ของภาคใต้โดยใช้ปี�ใต้และจัะมี Background Music เข้ามาปร์ะกอบด้วิย

โดยจัะเน้นคุมจัังหวิะกับเคร่์�องของภาคใต้ตอนล�างและดนตรี์กลิ�นอายของบาหลี ซ้ี�งจัะมีโคร์งร์�างดังนี�

ช�วิงที� 1 ใช้ดนตรี์จัังหวิะช้าและกลาง จัะใช้เคร่์�องดนตรี์ปี�ใต้มาผสมผสานกับBack-

ground Music กลิ�นอายใต้ล�างและบาหลี เน้นจัังหวิะทับและกลอง ออกแนวิโบร์าณและควิามขลังที�ล้กลับ

ช�วิงที� 2 ใช้ดนตรี์จัังหวิะเร็์วิ สนุกสนาน ส่�อถ้งควิามรุ์�งเร่์อง ควิามสำาเร็์จัและมั�งคั�ง

ของเม่องโบร์าณยะรั์งสมัยนั�น มีการ์ใช้เคร่์�องดนตรี์ที�ส่�อถ้งการ์ร์ำากริ์ชเข้ามาเป็นจัังหวิะ และเน้นจัังหวิะเล�น

ท�าด้วิยเคร่์�องดนตรี์ทับและกลอง

ภาพที� 17 : เคร่์�องดนตรี์ที�ใช้ทำาเพลง 

ที�มา : http://www.bngmusicthaliand.com

3.3.6 การ์พัฒินาแบบ

http://www.bngmusicthaliand.com
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ต�ร�งท่� 1 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างของเคร่์�องแต�งกายปร์ะกอบการ์แสดง

วัินำ/เด่อนำ/ปี แผู้นำก�รปฎิบััติง�นำ ผู้ลก�รปฎิบััติง�นำ

15-20 พ.ย.2564 -รั์บหัวิข้อเร่์�องในการ์ศ้กษาหาข้อม้ล
เคร่์�องแต�งกาย

-กร์ะบวินการ์ออกแบบแนวิคิดเคร่์�อง
แต�งกาย

ได้รั์บข้อม้ลโคร์งสร้์างเคร่์�องแต�งกาย
ศ้กษาและเข้าพบอาจัาร์ย์เพ่�อแก้ไข
และปรั์บปรุ์ง

25-30 พ.ย.2564 ถอดแบบโคร์งร์�างเคร่์�องแต�งกายวิาด
แบบและพร้์อมตัดชุดตัวิอย�าง

ปร้์กษาอาจัาร์ย์และปรั์บแก้สีชุดและ
ลวิดลายของผ้าป่ดสะโพก

6-10 ธ.ค.2564 นำาเสนอชุดที�สมบ้ร์ณ์พร้์อมแต�งหน้า
ทร์งผม

องค์ปร์ะกอบของชุดสำาเร็์จัตามร้์ป
แบบและวัิตถุปร์ะสงค์ที�ตั�งไว้ิ

ต�ร�งท่� 2 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างของดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง

วัินำ/เด่อนำ/ปี แผู้นำก�รปฎิบััติง�นำ ผู้ลก�รปฎิบััติง�นำ

13-20 ธ.ค2564 นำาเสนอแนวิคิดโคร์งร์�างดนตรี์และ
องค์ปร์ะกอบ

เข้าปร้์กษาอาจัาร์ย์ได้รั์บคำาแนะนำาจัาก
อาจัาร์ย์ องค์ปร์ะกอบต�างของดนตรี์

21-25 ธ.ค 2564 ติดต�อผ้้รั์บทำาดนตรี์ในแนวิโบร์าณ
พร้์อมทั�งอธิบายโคร์งร์�างเพลงที�ได้คิด
และปร้์กษาอาจัาร์ย์ร์อเพลงตัวิอย�าง

เข้าพบอาจัาร์ย์พร้์อมนำาเพลงตัวิอย�าง
ไปให้อาจัาร์ย์ฟ้ีงได้รั์บคำาแนะนำาเร่์�อง
จัังหวิะและทำานองเพลงนำากลับไป
แก้ไขและปรั์บปรุ์ง

5-11 ม.ค 2565 ได้ รั์บดนตรี์จัากผ้้ ที�ทำาดนตร์ีฉิบับ
สมบ้ร์ณ์

นำาดนตรี์ไปให้อาจัาร์ย์ฟ้ีงฉิบับสมบ้ร์ณ์

ตาร์างที�3  การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างของท�าร์ำาปร์ะกอบการ์แสดง

วัินำ/เด่อนำ/ปี แผู้นำก�รปฎิบััติง�นำ ผู้ลก�รปฎิบััติง�นำ

12-17 ม.ค 2565 คิดโคร์งร์�างท�าร์ำาและออกแบบท�าร์ำา
หลัก

นำาเข้าไปปร้์กษาอาจัาร์ย์และรั์บคำา
แนะนำามาปรั์บปรุ์งและแก้ไข

18-20 ม.ค 2565 นำาท�าร์ำา ที� คิดไว้ิลองเข้ากับดนตรี์
พร้์อมทั�งจััดองค์ปร์ะกอบต�างๆ เช�น
แถวิ ร้์ปทร์ง การ์เคล่�อนไหวิ ฯลฯ

นำา เข้าป ร้์กษาอาจัาร์ย์และ รั์บข้อ
เสนอแนะเกี�ยวิกับการ์เคล่�อนไหวิ
ท�าร์ำาต�างๆทางนาฏศิลป์บาหลีและ
นาฏศิลป์ไทย

24-25 ม.ค 2565 จััดซ้ีอมนักแสดงและลงร์ายละเอียด
ท�าร์ำาให้กร์ะชับและสมบ้ร์ณ์มากยิ�ง
ข้�น

เ ข้ า ป ร้์ ก ษ า อ า จั า ร์ ย์ ผ� า น ต า ม
วัิตถุปร์ะสงค์ของโคร์งร์�างท�าร์ำาที�วิางไว้ิ
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ผู้ลก�รศึกษ� 

จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุด ยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ ทำาให้เกิดการ์แสดงแนวิโบร์าณคดีที�ปร์ะกอบด้วิย  

อัตลักษณ์ของเม่องโบร์าณยะร์ังเพ่�อที�จัะเป็นส่�อในการ์เรี์ยนร้้์ปร์ะวิัติศาสตร์์ของเม่องโบร์าณในยุคอดีตและ

เกิดเป็นผลงานสร้์างสร์ร์ค์ดังนี�

ช�วิงที� 1 ปร์ะวัิติควิามเป็นมาก�อนจัะมาเป็นเม่องโบร์าณยะรั์ง

ภาพที� 18 : ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุดยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ 

ที�มา : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

ช�วิงที� 2 ควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์องและควิามมั�งคั�งของเม่องโบร์าณยะรั์ง

ภาพที� 19 : ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุดยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ 

ที�มา :  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที�  7 กุมภาพันธ์ 2565

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี�ข้�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์เกิดองค์ควิามร้้์หลากหลายปร์ะเด็นโดยเฉิพาะนาฏศิลป์

แนวิโบร์าณคดีนาฎศิลป์ภาคใต้ที�มีกลิ�นอายของนาฏศิลป์บาหลี ดังนี�
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1. เกิดองค์ควิามร้้์การ์ปร์ับแต�งท�าทางของนาฎศิลป์บาหลีกับนาฎศิลป์ภาคใต้ให้เกิดเป็นท�าร์ำาใหม�ที�

มีควิามเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถ้งปร์ะวัิติศาสตร์์ของเม่องโบร์าณยะรั์ง

ภ�พิท่� 20 :  ท�าร์ำาบาหลี 

ท่�ม�: http://www.tipdeedee.com

ภ�พิท่� 21 : ท�าร์ำาสร้์างสร์ร์ค์จัากท�าร์ำาบาหลี 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์เม่�อวัินที� 2 กุมภาพันธ์ 2565

2. เกิดองค์ควิามร้้์วิิธีการ์เลียนแบบท�าร์ำาจัากปติมากร์ร์มของดอกลายลังกาสุกะ นำามาปร์ะยุกต์เป็น

ม่อเอกลักษณ์ของท�าร์ำาในการ์แสดง ดังนี�

ภ�พิท่� 22 :  ดอกลายลังกาสุกะ 

ท่�ม�: facebookของ พิพิธภัณฑ์ิท้องถิ�นขุนละหาร์

ภ�พิท่� 23 : ท�าสร้์างสร์ร์ค์จัากดอกลายลังกาสุกะ 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 2 กุมภาพันธ์ 2565

4. เกิดองค์ควิามร้้์กร์ะบวินการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ผลงานการ์ทำางานตามขั�นตอนภายใต้ข้อม้ลและ

ขอบเขตที�ได้ศ้กษา เกิดเป็นองค์ควิามร้้์ใหม�ตามแผนที�วิางไว้ิ ท�าร์ำา ดนตรี์ เคร่์�องแต�งกาย และเน่�อหาจันเกิด

มาเป็นงานสร้์างสร์ร์ค์ที�เกิดข้�นใหม�

5. ได้นำาควิามร้้์จัากงานสร์้างสร์ร์ค์เผยแพร์�ให้ผ้้ที�สนใจัเข้าใจัสิ�งที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จัะส่�อสาร์เผยแพร์�ให้

เข้าใจัและถ้กต้องตามกร์ะบวินการ์มากที�สุด ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ทางด้านศิลปะการ์แสดงในครั์�งนี�สามาร์ถนำา

ปร์ะสบการ์ณ์ไปใช้ในอนาคตได้ไม�มากก็น้อย

บัทสรุป

การ์แสดงชุด ยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณ เป็นการ์แสดงที�ต้องการ์จัะส่�อสาร์ถ้งควิามเป็นเอกลักษณ์ที�เกิด

ข้�นเร่์�องร์า วิก�อนจัะมาเป็นเม่องโบร์าณยะรั์งครั์�นอดีตกาลเป็นอาณาจัักร์ลังกาสุกะร้้์จัักกันในนามวิ�าเป็น

จุัดศ้นย์กลางของการ์ค้าขายสินค้าของนานาปร์ะเทศเน่�องจัากอาณาจัักร์อย้�ติดกับชายฝ้่�งทะเลเป็นเม่องที�มา

ควิามรุ์�งเร่์องเร่์�องการ์ค้าขายเม่�อเกิดช�วิงมร์สุมจ้ังทำาให้เร่์อขนส�งสินค้าจัากนานาปร์ะเทศไม�สามาร์ถเดินเร่์อ
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ต�อไปได้จ้ังมีการ์เข้ามาหลบมร์สุมเพร์าะเป็นจุัดที�สามร์ถหลบมร์สุมได้และหลาย1,000ปีต�อมานำ�าทะเลได้ลด

และถอยห�างเม่องลงจ้ังไม�สามาร์ถทำาการ์ค้าขายทางนำ�าได้จัากนั�นอาณาจัักร์ลังกาสุกะจ้ังล�มสลายและเกิดข้�น

เป็นเม่องโบร์าณยะรั์งต�อมาจันถ้งป้จัจุับัน

การ์ทำางานของผ้้สร้์างสร์ร์ค์เน่�องด้วิยเกิดสถานการ์ณ์โควิิด-19 เกิดข้อเสียค่อการ์ไม�ได้ไปลงพ่�นที�

จัริ์งเพ่�อที�จัะศ้กษาควิามเป็นไปเป็นมาของเม่องโบร์าณยะรั์งจัังหวัิดป้ตตานีดีมากนักทางผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้เกิด

การ์เรี์ยนร้้์จัากการ์ค้นคว้ิาหาข้อม้ลผ�านเว็ิบไซีต์ทางอินเทอร์์เน็ตและหนังส่อที�เกี�ยวิข้องกับเม่องโบร์าณยะรั์ง

ต�างๆ ได้ข้อม้ลที�จัะมาสร้์างสร์ร์ค์ผลงานพอสมควิร์จ้ังสามาร์ถได้ผลงานการ์แสดงที�มีควิามสมบ้ร์ณ์แบบที�

จัะนำาออกไปเผยแพร์�ให้ผ้้ที�ต้องการ์จัะศ้กษา และกร์ะบวินการ์สร้์างงานได้มีการ์ออกแบบเน่�อหาของช�วิง

การ์แสดงแบ�งเป็น 2 ช�วิงกการ์แสดงช�วิงที� 1 จัะเสนอเร่์�องร์าวิเกี�ยวิข้องกับปร์ะวัิติศาสตร์์เม่องโบร์าณยะรั์ง

ในครั์�นอดีตกาลก�อนจัะมาเป็นเม่องโบร์าณร์ะยังข้�น ช�วิงที� 2 เสนอถ้งควิามรุ์�งเร่์องของเม่องโบร์าณยะรั์งเร่์�อง

การ์ค้าขาย และการ์ใช้อาวุิธกริ์ชวิิถีชีวิิตควิามเป็นอย้�สงบสุขของเม่องโบร์าณยะรั์งในอดีต

การ์แสดงชุดนี�ต้องการ์ให้ผ้้ที�สนใจัได้เกิดควิามคิดในการ์ศ้กษาเม่องยะรั์งให้มากยิ�งข้�นโดยใช้ร้์ปแบบ

การ์แสดงชุดยะรั์งบุรี์ศรี์ทักษิณที�ทางผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดนี�ข้�นเป็นแร์งบันดาลใจัอีกทางหน้�ง
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บัทคัำดย่อ 

ผลงานศิลปะการ์แสดงสร้์างสร์ร์ค์ชุด นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ เป็นงานสร้์างสร์ร์ค์

ได้กำาหนดแนวิคิดในร้์ปแบบของนาฏศิลป์พ่�นเม่องภาคใต้ ปร์ะเภทร์ะบำามีบทร้์องปร์ะกอบการ์แสดงซ้ี�งจัะ

กล�าวิถ้งผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์และควิามอุดมสมบ้ร์ณ์ของท้องทะเลชายฝ้่�งอันดามัน โดยมี

วัิตถุปร์ะสงค์ เพ่�อเป็นการ์เผยแพร์�ปร์ะวัิติควิามเป็นมาและผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ให้เป็นที�ร้้์จััก

มากยิ�งข้�น อีกทั�งเพ่�อเป็นการ์สร้์างองค์ควิามร้้์ให้แก�คนที�ได้ชมการ์แสดง โดยมีกร์ะบวินการ์ทำางานนาฏย

สร้์างสร์ร์ค์ชุดนี�จัะเป็นการ์ถ�ายทอดควิามร้้์เกี�ยวิกับผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์โดยได้ศ้กษาข้อม้ล 

ร์วิบร์วิมข้อม้ลวิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์ข้อม้ลที�นำาไปใช้ออกแบบผลงานสร้์างสร์ร์ค์ โดยใช้ทฤษฎีองค์ปร์ะกอบ

ศิลป์ แนวิคิดการ์เคล่�อนไหวิและมีกร์ณีศ้กษาจัากร์ะบำาจิันตปาตี โนร์า มีควิามยาวิ 8.30 นาที 

ใช้นักแสดงหญิงล้วินจัำานวิน 8 คน กำาหนดโคร์งร์�างการ์แสดงออกเป็น 3 ช�วิง ค่อ 1. พร์ะยารั์ษฎา

นุปร์ะดิษฐ์และกร์ะบวินการ์ทำางาน 2. ผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ 3. ควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์องของชายฝ้่�ง

ทะเลอันดามันผ้้สร้์างสร์ร์ค์เล่อกใช้เคร่์�องดนตรี์พ่�นบ้านภาคใต้ โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย

ตามร้์ปแบบชุดบะบ๋าและการ์เลียนแบบควิามพริ์�วิไหวิของดั�งคล่�นลมชายฝ้่�งทะเลอันดามัน

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานศิลปะการ์แสดงชุด นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ สามาร์ถทำาให้ผ้้คน

ร้้์จัักพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์มากข้�นจัากการ์นำาเสนอในครั์�งนี�ซ้ี�งจัะได้รั์บร้้์ถ้งผลงานและกร์ณียกิจัของท�าน 

อีกทั�งเป็นการ์ส่บสานต�อยอดการ์แสดงในร้์ปแบบนาฏศิลป์พ่�นเม่องภาคใต้

คำำ�สำ�คัำญ : นาฎยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์, งานสร้์างสร์ร์ค์พ่�นเม่องภาคใต้
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Abstract

Creative performing arts series “Nadtayasrattha Phraya Ratsadanupradit” has  

defined the concept in the form of southern folk dance. The dance genre includes lyrics 

of the performance discussing the works of Phraya Ratsadanupradit and the abundance 

of the Andaman coast. The objectives were to disseminate the biography and works of  

Phraya Ratsadanupradit to become more known and to create a body of knowledge for the 

audience. The work process of this creative dance was to transfer knowledge about Phraya 

Ratsadanupradit’s works by studying the data, collecting data, analyzing and synthesizing 

the data used to design creative works from applying the theory of art composition and  

movement concept. The case study was from the Jintapati Nora dance which was 8.30 

minutes long, featuring 8 female performers. The outline of the performance was set into 

3 periods: 1) Phraya Ratsadanupradit and the work process, 2) Phraya Ratsadanupradit’s 

works, and 3) the prosperity of the Andaman coast. The creators chose to use southern folk 

instruments.

Creation  of  creative  performing  arts  series  “Nadtayasrattha  Phraya 

 Ratsadanupradit” can make people know more about Phraya Ratsadanupradit and his work and 

activities through this presentation. In addition, it persuaded people to inherit performing the  

tradition southern folk dance.

Keywords: Nadtayasrattha Phraya Ratsadanupradit”, southern creative work
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บัทนำำ� 

ผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ นับได้วิ�าเป็นเลิศกวิ�านักปกคร์องคนอ่�น ๆ ในยุคเดียวิกัน ท�านได้

รั์บการ์ยกย�อง แม้ในหม้�ชาวิต�างปร์ะเทศและตลอดแหลมมลาย้ยุคนั�นวิ�า เป็นผ้้มีควิามสามาร์ถส้ง มีควิามคิด

ริ์เริ์�มสร้์างสร์ร์ค์ เป็นทั�งนักปกคร์องและนักพัฒินาในเวิลาเดียวิกัน พร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ยังเป็นที�ยอมรั์บ

จัากผ้้คนมากมายทั�งร์ะบบทางด้านการ์ปกคร์อง ด้านการ์ศ้กษา ด้านการ์คมนาคม และด้านการ์เกษตร์ อีกทั�ง

ท�านยังพัฒินาบ้านเม่องแถบชายฝ้่�งทะเลอันดามันให้มีควิามสวิยงามและอุดมสมบ้ร์ณ์

นาฏยสร้์างสร์ร์ค์เป็นศิลปะการ์แสดงแขนงหน้�งที�เกิดจัากกร์ะบวินการ์ควิามคิดและการ์ออกแบบ

สร้์างสร์ร์ค์ผลงายทางด้านนาฏศิลป์ของมนุษย์อันเกิดจัากจิันตนาการ์ แร์งบันดาลใจัแนวิคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์

และกลวิิธีการ์แสดงทางนาฏศิลป์ โดยผ�านการ์ถ�ายทอดจัากผ้้แสดงคนเดียวิหร่์อหลายคน ทั�งนี�ร์วิมถ้งการ์

ปรั์บปรุ์งผลงานในอดีตด้วิย นาฏยปร์ะดิษฐ์จ้ังเป็นการ์ทำางานที�คร์อบคลุมปรั์ชญา เน่�อหา ควิามหมาย ท�าร์ำา 

ท�าเต้น การ์แปร์แถวิ การ์แสดงเดี�ยวิ การ์แสดงหม้� การ์กำาหนดทำานองดนตรี์ เคร่์�องแต�งกายและส�วินปร์ะกอบ

อ่�น ๆ ที�สำาคัญในการ์แสดงทำาให้การ์แสดงชุดหน้�ง ๆ มีควิามสมบ้ร์ณ์ตามที�ตั�งใจัไว้ิ

สมัยตั�งเม่องที�กันตัง (พ.ศ. 2436 - 2458) ตร์งกับรั์ชสมัยของพร์ะบาทสมเด็จั พร์ะจุัลจัอมเกล้าเจ้ัา

อย้�หัวิ ยุคนี�พร์ะยารั์ษฎานุ ปร์ะดิษฐ์มหิศร์ภักดี (คอซิีมบี� ณ ร์ะนอง) ดำาาร์ง ตำาาแหน�งเจ้ัาเม่อง ซ้ี�งเห็นวิ�า

ควินธานีนั�นอย้�ห�างจัากฝ้่�งทะเลมาก จ้ังกร์าบบังคมท้ลขอย้ายที�ตั�ง เม่องมาอย้�ที�ตำาาบลกันตัง เพร์าะที�นี�เป็น

ชุมชนใหญ� มีชาวิจีันเข้ามาอาศัยอย้�เป็นจัำาานวินมาก ใน ช�วิงที� พร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์มหิศร์ภักดีเป็นเจ้ัา

เม่องนี�เองที�ตรั์งได้รั์บการ์พัฒินาไปอย�างมาก เช�น มีการ์นำาาต้นยางพาร์าจัากมลาย้มา ปล้กเป็นครั์�งแร์ก มี

การ์ตัดถนนจัากตรั์งไปพัทลุง สร้์างท�าเร่์อ เพ่�อร์องรั์บการ์ค้าขายกับต�างชาติ ฯลฯ นับเป็นยุครุ์�งเร่์องอย�าง

ยิ�ง การ์นำาเอาปร์ะวัิติกร์ะบวินการ์ทำางานของท�านพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์มานำาเสนอในชุดการ์แสดง และนำา

ปร์ะติมากร์ร์มพร์ะพุทธร้์ปที�เป็นเอกลักษณ์ดั�งเดิมของแถบทะเลชายฝ้่�งทะเลอันดามัน มาปร์ะดิษฐ์คิดเป็นชุด

การ์แสดงนั�นผ้้สร้์างหร่์อผ้้ออกแบบจัะต้องร้้์และเข้าใจัในหลักของการ์สร้์าง ไม�ให้ผิดหลักหร่์อวัิตถุปร์ะสงค์ที�

ตั�งไว้ิและไม�ขัดกับสิ�งที�นำามาเป็นต้นแบบในการ์สร้์างชุดการ์แสดงนั�น ๆ โดยมีการ์ใช้คำาร้์องหร่์อทำานองของ

เพลงกร์าวิตลุงเข้ามาเป็นวิร์ร์ณกร์ร์มที�ทำาให้เกิดแร์งบันดาลใจัในการ์สร์้างสร์ร์ค์งานให้เป็นเอกลักษณ์อย�าง

ชัดเจัน ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้เห็นควิามสำาคัญดังที�กล�าวิมาจ้ังได้แร์งบันดาลใจัในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงนาฏศิลป์

พ่�นเม่องภาคใต้ชุด “นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์”

วัิตถุประสงค์ำ 

เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ โดยนำาเน่�อหาจัากปร์ะวัิติผลงาน

ของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ และควิามงดงามควิามอุดมสมบ้ร์ณ์ของพ่�นที�ชายฝ้่�งทะเลอันดามันมานำาเสนอ 

ซ้ี�งจัะได้เผยแพร์�เกียร์ติปร์ะวัิติและควิามงดงามของพ่�นที�ให้เป็นที�ปร์ะจัักษ์ต�อสังคม
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กรอบัแนำวิคิำด/ทฤษฎ่

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานการ์แสดงชุด “นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์” ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำา

แนวิคิดทฤษฎีและกร์ณีศ้กษามาใช้เป็นแนวิทางในการ์สร้์างสร์ร์ค์ท�าร์ำา โดยนำาทฤษฎีองค์ปร์ะกอบศิลป์เกี�ยวิ

กับ จุัด เส้น ร้์ปร์�าง ขนาด สัดส�วิน นำ�าหนัก มาใช้เป็นกร์อบแนวิคิดในการ์แสดงออกและส่�อควิามหมาย นำา

แนวิคิดของวิิถีชีวิิตควิามเป็นอย้�มาเป็นลักษณะท�าทางของการ์แสดงเพ่�อให้มีชีวิิตชีวิาและควิามสนุกสนาน 

นำากร์ณีศ้กษาของนาฏศิลป์พ่�นเม่องภาคใต้ ทั�งโนร์า หนังตะลุง ร์องเง็ง มาเป็นลักษณะท�าทางที�เป็นการ์ใช้ม่อ 

ใช้เท้าและใช้ลำาตัวิในการ์แสดง โดยมีกร์อบในการ์สร้์างสร์ร์ค์งานดังนี�

แนวิคิดงานสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์

ก�รออกแบับัและกระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำ

การ์แสดงชุด นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ดำาเนินงานตามกร์ะบวินการ์ของ

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานทางด้านการ์แสดงตามกร์ะบวินการ์ดังนี�

1. กร์ะบวินการ์ศ้กษาค้นคว้ิาข้อม้ลที�เกี�ยวิข้อง

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาข้อม้ลจัากเอกสาร์ หนังส่อ ตำาร์าและอินเตอร์์เน็ตเกี�ยวิกับปร์ะวัิติพร์ะยา

รั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์และผลงานเพ่�อนำามาเป็นข้อม้ลในการ์ออกแบบการ์แสดง
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2. กร์ะบวินการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลต�างๆ จัากอินเตอร์์เน็ต จัากหนังส่อผลงานการ์สร้์างสร์ร์ค์ด้านนาฏศิลป์พ่�น

เม่องภาคใต้แล้วินำามาร์วิบร์วิมให้เป็นหมวิดหม้�ตามโคร์งสร้์างของเน่�อหาการ์แสดง นำาข้อม้ลที�ร์วิบร์วิมได้มา

วิิเคร์าะห์และสังเคร์าะห์เพ่�อกำาหนดเป็นเอกลักษณ์ในการ์ส่�อสาร์ตามเน่�อหาของการ์แสดง

3. กร์ะบวินการ์ออกแบบและสร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

3.1 การ์ออกแบบเน่�อหาการ์แสดงจัะแบ�งออกเป็น 3 ช�วิงดังนี�

ช�วิงที� 1 จัะกล�าวิถ้งพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์และผลงานในด้านต�างๆ

ช�วิงที� 2 ต้องการ์นำาเสนอเกี�ยวิกับผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์โดยจัะแบ�งตามเน่�อหา

ดังนี� ท�าเร่์อ ร์ถไฟี ถนนเขาพับผ้า ยางพาร์า การ์ศ้กษา

ช�วิงที� 3 จัะนำาเสนอควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์องของบ้านเม่อง ควิามสนุกสนาน  เพ่�อสะท้อนให้เห็น

ถ้งควิามสวิยงามพลิ�วิไหวิของฝ้่�งทะเลอันดามัน

3.2 การ์ออกแบบท�าร์ำาการ์แสดง

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้มีการ์ออกแบบท�าร์ำาข้�นมาใหม�โดยผสมผสานร้์ปแบบเอกลักษณ์ของ

นาฏศิลป์ภาคใต้ให้เกิดอัตลักษณ์ใหม�ๆ  อีกทั�งมีการ์จััดร้์ปทร์ง การ์เคล่�อนไหวิ และร้์ปแบบแถวิ ให้มี

เอกลักษณ์สะท้อนควิามเป็นนาฏศิลป์ภาคใต้ โดยจัะมีร์ายละเอียดร้์ปแบบดังนี�

ช�วิงที� 1 ในช�วิงนี�จัะมีร้์ปแบบของการ์สร้์างร้์ปทร์งและการ์เคล่�อนไหวิเพ่�อส่�อควิามหมาย

ตามเน่�อหาของบทร้์องมีตัวิอย�างท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิดังนี�

ภ �พิท่� 1 : ท�าร์ำาและแถวิช�วิงที� 1 

ท ่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 20 ธันวิาคม 2564
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ช�วิงที� 2 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ใช้ร้์ปแบบของท�าทางที�ปร์ะดิษฐ์ดัดแปลงข้�นมาใหม�ในการ์ส่�อควิาม

หมายตามหัวิข้อที�ต้องการ์จัะนำาเสนอโดยใช้การ์จััดร้์ปทร์งและการ์เคล่�อนไหวิเป็นหลักมีตัวิอย�างท�าร์ำาและ

ร้์ปแบบแถวิดังนี�

ภ�พิท่� 2 : ท�าร์ำาและแถวิช�วิงที� 2 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 20 ธันวิาคม 2564

ช�วิงที� 3 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จัะเน้นเป็นร์ะบำาหม้�และท�าร์ำาที�สร้์างสร์ร์ค์ข้�นมาเพ่�อสะท้อนให้เห็น

ถ้งควิามสวิยงามพลิ�วิไหวิของเกลียวิคล่�นทะเลฝ้่�งอันดามัน และควิามสวิยงามของธร์ร์มชาติชายฝ้่�งผ�านลีลา

กร์ะบวินท�าร์ำาในร้์ปแบบของร้์ปทร์ง การ์เคล่�อนไหวิ และการ์จััดร้์ปแบบแถวิเพ่�อควิามสวิยงามตร์ะการ์ตา

ของชุดการ์แสดงมีตัวิอย�างท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิดังนี�

ภ�พิท่� 3 : ท�าร์ำาและแถวิช�วิงที� 3 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 20 ธันวิาคม 2564
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3.3 การ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย

เคร่์�องแต�งกายของนักแสดงก็สำาคัญสำาหรั์บการ์แสดงมากเช�นกัน เน่�องจัากเคร่์�องแต�ง

กายเป็นสิ�งหน้�งที�ส่�อให้เห็นถ้งเอกลักษณ์ของชุดการ์แสดงนั�นๆ ทั�งนี�ได้สร้์างสร์ร์ค์เคร่์�องแต�งกายเลียนแบบ

ธร์ร์มชาติของท้องทะเลชายฝ้่�งอันดามัน โดยแบ�งร้์ปแบบของเคร่์�องแต�งกายดังนี�

3.3.1 การ์ออกแบบศิร์าภร์ณ์

ทร์งผม ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ออกแบบทร์งผมปล�อยยาวิเส้นผมเป็นลอนเพ่�อสะท้อนให้

เห็นถ้งควิามพลิ�วิไหวิดั�งเกลียวิคล่�นของท้องทะเล

ภ�พิท่� 4 :ทร์งผมด้านหน้า 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564

ภ�พิท่� 5 :ทร์งผมด้านหลัง 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564

เคร่์�องปร์ะดับศีร์ษะ ได้แร์งบัลดาลใจัมาจัากปะการั์งและดอกไม้ทะเล ผ้้สร้์างสร์ร์ค์

ได้จััดทำาโดยนำาล้กป้ดมาเรี์ยงร้์อยและตกแต�งให้สวิยงามมีควิามพลิ�วิไหวิดั�งดอกไม้ทะเล

ภ�พิท ่� 6 :เคร่์�องปร์ะดับศีร์ษะด้านหน้า 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564

ภ�พิท่� 7 :เคร่์�องปร์ะดับศีร์ษะด้านหลัง 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564
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3.3.2 การ์ออกแบบถนิมพิมพาภร์ณ์

ท้องทะเลอันดามันมีเอกลักษณ์นั�นค่อไข�มุกผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แร์งบัลดาลใจัโดยนำามุก

มาใช้เป็นเคร่์�องปร์ะดับในชุดการ์แสดง

ภ�พิท่� 8 : เคร่์�องปร์ะดับ 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564 

3.3.3 การ์ออกแบบภัสตร์าภร์ณ์

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แร์งบันดาลใจัจัากร้์ปแบบปร์ะติมากร์ร์มพร์ะพุทธร้์ปและการ์นุ�งชุด

บะบ๋าเพ่�อมาออกแบบเป็นชุดการ์แสดงนาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์โดยนำาเอาแบบของพร์ะพุทธร้์ป

มาสร้์างสร์ร์ค์เกาะอกและการ์นุ�งผ้าถุงบะบ๋ามาออกแบบเป็นผ้าถุงในการ์แสดง

เกาะอก เป็นภัสตร์าภร์ณ์สำาหร์ับนำามาเป็นเคร่์�องแต�งกายโดยได้นำาร้์ปแบบมาจัาก

ปร์ะติมากร์ร์มของพร์ะพุทธร้์ป ณ พร์ะจุัฬามณีฉัิพร์ร์ณรั์งสีเจัดีย์แก้วิ โดยที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ไปเห็นควิามแปลก

ใหม�ของร้์ปป้�นของพร์ะพุทธร้์ป ดังนั�นผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้พัฒินามาเป็นร้์ปแบบของเคร์่�องแต�งกายเพ่�อให้เกิด

ควิามแปลกใหม�ดังนี�

ภ�พิท่� 9 : ปร์ะติมากร์ร์มพร์ะพุทธร้์ป 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 24 สิงหาคม 2564

ภ�พิท่� 10 : เกาะอก 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564
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ผ้าสไบ ได้แร์งบัลดาลใจัมาจัากการ์ห�มสไบสองชายเพ่�อส่�อให้เห็นถ้งควิามพลิ�วิไหวิ

ของท้องทะเลผ้้สร้์างสร้์างสร์ร์ค์จ้ังนำามาปร์ะยุกต์ให้สอดคล้องกับร้์ปแบบของการ์แสดงดังนี�

ภ�พิท่� 11 : ร้์ปแบบตัวิอย�าง 

ท่�ม�: วินัชก้ต้ร์์, 2561

ภ�พิท่� 12 : สไบ 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564

ผ้านุ�ง เน่�องด้วิยชายฝ้่�งทะเลอันดามันมร์ควิามหลากหลายร้์ปแบบเคร์่�องแต�งกาย

ทางผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้แร์งบันดาลใจัจัากการ์แต�งกายของหญิงสาวิชาวิภ้เก็ต นั�นค่อชุดบะบ๋าผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังนำา

มาออกแบบได้ดังนี�

ภ�พิท่� 13 : ชุดบะบ๋า 

ท่�ม�: MAKE A WISH, 2563

ภ�พิท่� 14 : ผ้าถุง 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564

จัากการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย เม่�อนำาแต�ละส�วินมาร์วิมกันจัะได้ชุดที�ใช้

ปร์ะกอบการ์แสดงดังนี�

ภ�พิท่� 15 : เคร่์�องแต�งกายด้านหน้า 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564

ภ�พิท่� 16 : เคร่์�องแต�งกายด้านหลัง 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 2564
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3.3.4 การ์ออกแบบดนตรี์

การ์แสดง ชุดนาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ ได้ออกแบบดนตรี์ที�ใช้ในการ์

แสดงโดยจัะใช้เคร่์�องดนตรี์ภาคใต้เป็นหลัก ใช้ลักษณะของจัังหวิะเพลงตะลุงเพ่�อให้เห็นอัตลักษณ์ทางภาค

ใต้และจัะสอดแทร์ก Background Music ตามลักษณะเน่�อหาของการ์แสดงเพ่�อสร้์างจุัดเด�นของเน่�อหา

การ์แสดงแต�ละผลงานของพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์และควิามสวิยงามของพ่�นที�ชายฝ้่�งอันดามัน โดยมีเคร่์�อง

ดนตรี์ดังนี�

ภ�พิท่� 17 : เคร่์�องดนตรี์ภาคใต้ 

ท่�ม�: aversinofthetruth, 2564

ซ้ี�งโคร์งสร้์างของเพลงผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้กำาหนดร้์ปแบบของเพลงเป็น 3 ช�วิงดังต�อไปนี�

ช�วิงที� 1 เริ์�มต้นเพลงจัะใช้ Background Music ผสมเคร่์�องดนตรี์ภาคใต้เพ่�อควิาม

สอดคล้องในการ์เข้าส้�เน่�อหาและทำานองเพลงกร์าวิตะลุง แต�เน้นเคร่์�องดนตรี์ภาคใต้ที�ชัดเจัน โดยใช้เสียงปี� 

กลองและ Background Music เดินทำานองด้วิยเพลงกร์าวิตะลุง มีเน่�อหาบทร้์องดังนี�

กล�าวิถ้งพร์ะยา  รั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์

มหิศร์ภัคดี  คอซิีมบี� ณ ร์ะนอง

พัฒินาบ้านเม่อง  รุ์�งเร่์องสมปอง

ท�านทร์งปกคร์อง           ร์าษฎร์ทั�วิเม่อง

ขอพร์ะร์าชทาน  พร์ะบร์มร์าชา

ส่บสานการ์ค้า  ไปที�ท�าอันดามัน

อีกทั�งที�วิ�า  ท�านปรี์ชาสามาร์ถ

ใช้ควิามเก�งกาจั  ปร์ะสานการ์ปกคร์อง

ชายฝ้่�งอันดามัน  ร์ะบ่อลั�นเน่องนอง

ผ้้คนทั�งพ้อง  หมายปองยินดี

ทั�งยางพาร์า  การ์ศ้กษาปร์ะสม

อีกคมนาคม  อุดมไมตรี์

ผ้้คนมากมาย  พากันยินดี

ในแผ�นดินนี�  นาม คอซิีมบี� ณ ร์ะนอง

หลังจัากจับบทร้์องจัะมีเสียงเอฟีเฟีคกร์ะดิ�งผสมปี�เพ่�อเช่�อมจัังหวิะเข้าส้�ช�วิงที� 2
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ช�วิงที� 2 ใช้ Background Music ร้์ปแบบต�างๆและเน้นเคร่์�องดนตรี์ ปี� กลองและทับเช�น

เดิม เพลงในช�วิงที� 2 จัะใช้เพลงปร์ะยุกต์ภาคใต้เพ่�อส่�อถ้งควิามอุดมสมบ้ร์ณ์และการ์พัฒินาของบ้านเม่อง 

โดยเน่�อหาในช�วิงที� 2 จัะแบ�งออกเป็น การ์นำาเสนอท�าเร่์อกันตัง (สอดแทร์กคล่�นลมทะเลในช�วิงจัังหวิะดนตรี์) 

สถานีร์ถไฟีกันตัง (สอดแทร์กเสียงกร์ะทบไม้ร์างร์ถไฟี) ถนนเขาพับผ้า (สอดแทร์กแนวิดนตรี์เสียงการ์กร์ะทบ

จัังหวิะกับหิน) ยางพาร์า (สอดแทร์กเสียงพัดของลมที�กำาลังกร์ะทบกับใบไม้) การ์ศ้กษา และการ์พัฒินาบ้าน

เม่อง (แนวิจัังหวิะรุ์�งเร่์องเพ่�อที�จัะเช่�อมดนตรี์ไปยังช�วิงที� 3 ) หลังจัากจับช�วิงที� 2 จัะมีการ์กร์ะทบจัังหวิะเพ่�อ

จัะส�งต�อดนตรี์ไปยังช�วิงที� 3

ช�วิงที� 3 เพลงช�วิงนี�เน้นควิามสนุกสนานโดยใช้จัังหวิะเพลงกร์าวิตะลุงผสมจัังหวิะเพลงปี�

ของดนตรี์ภาคใต้ จัะมีการ์เร์�งจัังหวิะข้�นตามลำาดับ หลังจัากจับจัะมีเสียงกร์ะทบจัังหวิะของเคร่์�องดนตรี์ภาค

ใต้

3.3.5 การ์พัฒินาแบบ

ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ ชุดนาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ ในการ์พัฒินาออกแบบ

งานผ้้สร้์างสร์ร์ค์ดำาเนินการ์ตามลำาดับดังต�อไปนี�

ต�ร�งท่� 1 การ์พัฒินาแบบเคร่์�องแต�งกายการ์แสดง

วัินำเด่อนำปี ก�รปฏิบััติง�นำ ข�อเสนำอแนำะในำก�รปรับัปรุงก�รปฏิบััติง�นำ

15-19 พ.ค 2564 รั์บหัวิข้อในการ์ศ้กษาข้อม้ลและแนวิทาง

ในการ์ออกแบบตามกร์ะบวินการ์ออกแบบ

เคร่์�องแต�งกาย

ได้รั์บได้แนวิคิดและร้์ปแบบโคร์งสร้์างองค์

ปร์ะกอบจัากอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาเพ่�อพัฒินาปรั์บปรุ์ง

20-24 พ.ย 2564 ถอดร้์ปแบบโคร์งร์�างองค์ปร์ะกอบการ์

ออกแบบโคร์งร์�างเคร่์�องแต�งกายพร้์อมตัด

ชุดตัวิอย�าง1ชุ

ได้รั์บข้อเสนอแนะจัากอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาเร่์�องสีของ

ผ้าและลวิดลายของผ้าปาเต๊ะ

25 พ.ย-4 ธ.ค 2564 นำาเสนอชุดสมบ้ร์ณ์พร้์อมทั�งการ์แต�งหน้า

และทร์งผม

องค์ปร์ะกอบเคร่์�องแต�งกายสำาเร็์จัตามร้์ปแบบและ

วัิตถุปร์ะสงค์ที�กำาหนด

ต�ร�งท่� 2 การ์พัฒินาแบบดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง

วัินำเด่อนำปี ก�รปฏิบััติง�นำ ข�อเสนำอแนำะในำก�รปรับัปรุงก�รปฏิบััติง�นำ

1-5 ธ.ค 2564 นำาเสนอองค์ปร์ะกอบเน่�อเพลงและองค์
ปร์ะกอบดนตรี์ของเพลงในแต�ละช�วิงของ
การ์แสดง

ได้รั์บคำาแนะนำาจัากอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาเร่์�องเน่�อเพลง
ที�ต้องใช้ถ้อยคำาหร่์อลักษณะของคำาให้มีควิามสละ
สลวิยและองค์ปร์ะกอบการ์ใช้เคร่์�องดนตรี์ภาคใต้

7-14 ธ.ค 2564 ติดต�อสถานที�ทำาเพลงพร้์อมทั�งอธิบาย
เน่�อหาและร์อเพลงตัวิอย�าง

 ได้รั์บคำาแนะนำาจัากอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาเร่์�องการ์เน้น
หนักเบาของจัังหวิะห้องเพลงในแต�ละช�วิง

25-29 ธ.ค 2564 สถานที�ทำาเพลงส�งเพลงฉิบับจัริ์งมาให้แก�ผ้้
สร้์างสร์ร์ค์

เพลงที�ใช้ในการ์แสดงผ�านตามวัิตถุปร์ะสงค์ที�
กำาหนดไว้ิ
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ต�ร�งท่� 3 การ์ออกแบบท�าร์ำาปร์ะกอบการ์แสดง

วัินำเด่อนำปี ก�รปฏิบััติง�นำ ข�อเสนำอแนำะในำก�รปรับัปรุงก�รปฏิบััติง�นำ

10-26 ธ.ค 2564 ออกแบบท�าร์ำาหลักและแนวิท�าร์ำาในช�วิง
ต�างๆเข้าพบอาจัาร์ย์ที�ปร้์กษา

อาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาให้คำาแนะนำาแนวิทาง
กร์ะบวินการ์ออกแบบท�าร์ำาและแนวิคิดการ์แสดง
นาฏศิลป์พ่�นเม่องภาคใต้

7-20 ม.ค 2565 นำาท�าร์ำาทั�งหมดเข้าเพลงพร้์อมทั�งจััดองค์
ปร์ะกอบร้์ปทร์งและการ์เคล่�อนไหวิต�างๆ

อาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวิกับการ์

เคล่�อนไหวิแบบนาฏศิลป์พ่�นเม่องภาคใต้และเก็บ

ร์ายละเอียดควิามคมชัดของท�าให้กับนักแสดง

22-30 ม.ค 2565 จััดซ้ีอมนักแสดงพร้์อมทั�งร์ายละเอียดท�าร์ำา
พร้์อมและการ์เคล่�อนไหวิต�างๆ

ท�าร์ำาเสนออาจัาร์ย์ที�ปร้์กษาผ�านตามเน่�อหา
โคร์งสร้์างที�กำาหนดไว้ิ

ผู้ลก�รศึกษ� 

จัากการ์ดำาเนินงานสร้์างสร์ร์ค์ในร้์ปแบบการ์แสดงนาฏศิลป์ภาคใต้แสดงให้เห็นถ้งคุณ้ปการ์ของ 

พร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์และควิามสวิยงามของพ่�นที�ท้องทะเลอันดามันโดยเกิดเป็นผลงานสร้์างสร์ร์ค์ใหม�

ดังนี�ดังนี�

ภ�พิท่� 18 : ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุดนาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

ภ�พิท่� 19 : ผลงานสร์้างสร์ร์ค์ชุดนาฏยศร์ัทธาพร์ะยาร์ัษฎานุปร์ะดิษฐ ์

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที�7 กุมภาพันธ์ 2565
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จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด นาฏยศรั์ทธาพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้เกิดองค์ควิาม

ร้้์ใหม�ในหลายปร์ะเด็นโดยเฉิพาะกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์งานการ์แสดงในแนวินาฏศิลป์ภาคใต้ ดังนี�

1. เกิดองค์ควิามร้้์วิิธีการ์เลียนแบบกร์ะบวินท�าทางจัากจิันตปาตีมาเป็นท�าทางในการ์แสดง

ภ�พิท่� 20 : นางจิันตปาตี 

ท่�ม�: Bloggang, 2563

ภ�พิท่� 21 : ท�าสร้์างสร์ร์ค์จิัตปาตี 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 20 ธันวิาคม 2564

2. เกิดองค์ควิามร้้์วิิธีการ์เลียนแบบเคร์่�องแต�งกายจัากปร์ะติมากร์ร์มพร์ะพุทธร้์ปมาเป็นเคร่์�องแต�ง

กายในการ์แสดงซ้ี�งผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ออกแบบแบบของเกาะอกจัากการ์ห�มจีัวิร์จัากพร์ะพุทธร้์ปแบบดังนี�

ภ�พิท่� 22 : ปร์ะติมากร์ร์มพร์ะพุธร้์ป 
ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 24 สิงหาคม 

2564

ภ�พิท่� 23 : ผลการ์ออกแบบจัากปร์ะติมากร์ร์ม 
ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 23 ธันวิาคม 

2564

3. เกิดองค์ควิามร้้์กร์ะบวินการ์คิดการ์ทำางานอย�างเป็นร์ะบบเพ่�อดำาเนินงานการ์สร้์างสร์ร์ค์ภายใต้

ข้อม้ลที�ได้ศ้กษาเรี์ยนร้้์ จัากการ์ออกแบบเน่�อหา การ์ออกแบบท�าร์ำา การ์ออกแบบดนตรี์และการ์ออกแบบ

เคร่์�องแต�งกาย 

4. เกิดองค์ควิามร้้์ในการ์ส่�อสาร์ภาพร์วิมของผลงานการ์สร้์างสร์ร์ค์เพ่�อให้คนด้เกิดควิามเข้าใจัใน

เน่�อหาของการ์แสดงทั�งหมดร์วิมไปถ้งแนวิคิดจัากองค์ควิามร้้์ใหม� ๆ ที�ได้จัากผลงานสร้์างสร์ร์ค์ในครั์�งนี�ทำาให้

เข้าใจักร์ะบวินการ์ทำางานทางด้านศิลปะการ์แสดงและสามาร์ถนำาปร์ะสบการ์ณ์ไปใช้ในอนาคตได้
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บัทสรุป 

พร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์เป็นเจ้ัาเม่องตรั์ง มีควิามคิดก้าวิหน้า กว้ิางไกล มุ�งพัฒินาบ้านเม่องใน

หลักสำาคัญ 6 ปร์ะการ์ ค่อ การ์คมนาคม การ์สาธาร์ณสุข การ์เกษตร์กร์ร์ม กาค้าขาย การ์ปร์าบปร์ามโจัร์

ผ้้ร้์ายและการ์รั์กษาควิามสงบ ทั�งนี�ทุกการ์พัฒินาจัะมีการ์วิางแผนไว้ิล�วิงหน้าและแตกต�างกันไปตามสภาพ

แวิดล้อมพร้์อมทั�งมีคนยกย�องวิ�าเป็นสมุหเทศาภิบาลที�ยอดเยี�ยมมาก ยากที�จัะหาผ้้ใดมาเสมอทั�งในอดีตและ

อนาคต

ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุดพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาค้นคว้ิาหาข้อม้ลปร์ะเด็นที�จัะทำา

เป็นให้เกิดผลงานในครั์�งนี� ทั�งปร์ะวัิติและผลงานขอพร์ะยารั์ษฎานุปร์ะดิษฐ์ ร้์ปแบบการ์เลียนแบบเคร่์�องแต�ง

กายจัากปร์ะติมากร์ร์มพร์ะพุทธร้์ปในพ่�นที�จัังหวัิดตรั์งและการ์แต�งกายจัากบะบ๋าของชวิงภ้เก็ตซ้ี�งเป็นพ่�นที�

ชายฝ้่�งทะเลอันดามันนำามาปร์ะยุกต์เข้าด้วิยกันจันกลายเป็นเคร่์�องแต�งกายของชุดการ์แสดง โดยมีการ์ใช้

องค์ปร์ะกอบศิลป์เข้ามาในการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกายเพ่�อให้เกิดควิามสวิยงาม ได้ออกแบบดนตรี์ปร์ะเภท

ร์ะบำาภาคใต้มีบทร้์องปร์ะกอบการ์แสดงโดยจัะแบ�งการ์แสดงออกเป็น 3 ช�วิง 1. กล�าวิถ้งพร์ะยารั์ษฎานุ

ปร์ะดิษฐ์ผ�านบทร้์องและผลงานของท�าน 2. นำาเสนอผลงานของท�านโดยจัะแบ�งเน่�อหาที�นำาเสนอค่อ ท�าเร่์อ 

ร์ถไฟี ถนนเขาพับผ้า ยางพาร์า และการ์ศ้กษา 3. สะท้อนควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์องและควิามสวิยงามของท้องทะเล

ชายฝ้่�งอันดามันเพ่�อให้เกิดควิามสนุกสนานเพลิดเพลินของการ์แสดง

จัากผลงานสร้์างสร์ร์ค์ที�ได้ทำาการ์ออกแบบท�าร์ำาให้อย้�ภายใต้ร้์ปแบบนาฏศิลป์พ่�นเม่องภาคใต้ ทำาให้

ได้รั์บควิามร้้์และเป่ดปร์ะสบการ์ณ์ใหม�ร์วิมไปถ้งทักษะในทำางานการ์ออกแบบผลงานสร้์างสร์ร์ค์ทางด้าน

ศิลปะการ์แสดงได้มากยิ�งข้�น
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บัทคัำดย่อ 

พร์ะหริ์หร์ะสำาริ์ดจัากเทวิสถานโบสถ์พร์าหมณ์ จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช เป็นร์�างร์วิมร์ะหวิ�างพร์ะ

ศิวิะกับพร์ะวิิษณุ โดยมีบทบาทควิามสำาคัญกับชาวินคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ในด้านควิามเช่�อควิามศรั์ทธาและการ์

บ้ชา ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังนำาควิามเช่�อควิามศรั์ทธาต�อพร์ะหริ์หร์ะมาสร้์างสร์ร์ค์เป็นชุดการ์แสดง

พร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี สำาหรั์บใช้เป็นการ์แสดงในงานต�างๆ ตามวิาร์ะและโอกาสเพ่�อให้เกิดการ์

เรี์ยนร้้์ศิลปวัิฒินธร์ร์มผ�านทางร้์ปแบบศิลปะการ์แสดง

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน เริ์�มต้นจัากการ์ศ้กษาเก็บร์วิบร์วิมควิามสำาคัญของพร์ะหริ์หร์ะที�มีต�อชาวิ

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชแล้วิจ้ังนำาข้อม้ลมาศ้กษาแยกแยะเล่อกปร์ะเด็นที�ต้องการ์จัากนั�นทำาการ์ออกแบบโคร์งสร้์าง

การ์แสดงตามลักษณะเทวิร้์ปสำาริ์ดโดยออกมาใกล้เคียงกับเทวิร้์ปสำาริ์ดมากที�สุดต�อมาได้ทำาการ์ออกแบบ

เคร่์�องปร์ะดับศิร์าภร์ณ์ ถนิมพิมพาภร์ณ์ และพัสตร์าภร์ณ์ ให้ออกมาตร์งตามยุคสมัยของเทวิร้์ปสำาริ์ดพร์ะ

หริ์หร์ะและนำาควิามเช่�อและควิามศรั์ทธาที�บ้ชาต�อพร์ะหริ์หร์ะนำามาสร้์างสร์ร์ค์เป็นการ์แสดงทั�งออกแบบท�า

ร์ำาที�มีการ์ใช้เทคนิคของโนร์า12ท�ากับท�าในนาฏยศาสตร์์มาใช้เพ่�อสร้์างเอกลักษณ์ของชุดการ์แสดงให้มีควิาม

โดดเด�นและแสดงถ้งกลิ�นอายภาคใต้และอินเดียที�ผสมผสานเข้ากันอย�างลงตัวิ จัากนั�นได้ออกแบบดนตรี์ที�จัะ

ใช้ปร์ะกอบการ์แสดงตามเน่�อหาของโคร์งเร่์�องและดำาเนินการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน

จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดพร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี ทำาให้เกิดการ์เรี์ยนร้้์ในกร์ะบวินการ์

สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน โดยชี�ให้เห็นถ้งควิามสำาคัญของพร์ะหริ์หร์ะที�มีต�อชาวินคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช และเกิดงานการ์

แสดงเพ่�อใช้ในงานต�างๆ ตามวิาร์ะและโอกาส อีกทั�งเผยแพร์�ควิามเช่�อควิามศรั์ทธาแก�ปร์ะชนเพ่�อนำาไปใช้ใน

การ์ดำาเนินชีวิิตได้อีกทางหน้�ง

คำำ�สำ�คัำญ : หริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี , งานสร้์างสร์ร์ค์ร์�วิมสมัย
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Abstract

Bronze Harihara from Brahmin Shrinens at Nakhon Si Thammarat is the fused  

sattvika characterization of Vishnu (Hari) and (Hara) from Hindu theology and religion. The  

Harihara is influent on the people of Nakhon Si Thammarat in the field of faith, devotion, and  

worship. Therefore, the creators brought their faith and belief in the Harihara to create the 

set of performance, Phra Harihara Dharma Barami to show various events in order to learn 

art and culture through the form of performing arts

The creation of the show began with the study of Harihara information that  

affected to the people of Nakhon Si Thammarat and then brought the information to study and 

choose interesting issues. The creation of the show was similarly designed decorations such as  

Sirapon, Thanimpimpaporn, and Passaraphorn related to the era of Bronze Harihara. and bring 

the belief and the faith that the people of Nakhon si Thammarat worship with Harihara to  

create the performance The dance choreography is designed using 12 Nora techniques  

together with Natya Shastra. to show the uniqueness of the performance outstanding. 

and present the southern style that mixes with the lndian style gracefully. Moreover, the  

creators designed music instrument for the performance.

Thus, the performance, Phra Harihara Dharma Barami, can be useful in transmitting 

a belief, and, culture of Nakhon Si Thammarat people into their actual living.

Keywords : Harihara Dharma prestige , Contemporary creations



679

บัทนำำ� 

พร์ะหริ์หร์ะ สำาริ์ดจัากเทวิสถานโบสถ์พร์าหมณ์ จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ค่อ ร์�างร์วิมของ พร์ะศิวิะ

และพร์ะวิิษณุในเทวิร้์ปสำาริ์ดสมัยสุโขทัยมีแสดงลักษณะทางร้์ปลักษณ์ ค่อทร์งอาวุิธ ได้แก� สังข์กับจัักร์ตาม

แบบพร์ะวิิษณุ แต�มีสังวิาลย์ร้์ปง้คล้องอันเป็นสัญลักษณ์ของพร์ะศิวิะ

โบสถ์พร์าหมณ์ จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ตั�งอย้�ตำาบลในเม่อง อำาเภอเม่อง จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช 

ในบริ์เวิณเดียวิกับหอพร์ะอิศวิร์และเสาชิงช้า สร้์างข้�นในสมัยอยุธยา โดยมีหลักฐานเป็นเทวิสถานปร์ะจัำา

เม่องนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช ใช้สำาหรั์บปร์ะกอบพิธีสำาคัญของพร์าหมณ์และเป็นที�ปร์ะดิษฐานเทวิร้์ปได้แก� พร์ะศิวิะ

นาฏร์าชสำาริ์ด  พร์ะอุมาเทวีิสำาริ์ด พร์ะวิิษณุสำาริ์ด พร์ะพิฆ่เนศสำาริ์ด พร์ะหริ์หร์ะสำาริ์ด และหงส์สำาริ์ด ได้รั์บ

ปร์ะกาศข้�นทะเบียนโบร์าณสถานในร์าชกิจัจัานุเบกษา ภายหลังโบสถ์พร์าหมณ์หลังที�สันนิฐานวิ�าสร้์างข้�นใน

สมัยอยุธยามีสภาพชำารุ์ดมาก จ้ังถ้กร่์�อลงในพุทธศักร์าช 2505 ทั�งนี�ยังควิามสำาคัญในฐานะโบร์าณสถานของ

ชาติที�มีควิามสำาคัญทางปร์ะวัิติศาสตร์์

พิธีกร์ร์มเน่�องในศาสนาพร์าหมณ์ ปร์ะชาชนในจัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชได้ปร์ะกอบพิธีกร์ร์มเกี�ยวิ

กับการ์ดำาเนินชีวิิตเพ่�อควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์อง และต้องการ์ควิามคุ้มคร์องจัากอำานาจัภายนอก พิธีกร์ร์มในส�วิน

ใหญ�ได้รั์บควิามเช่�อเทพนิยมมาจัากศาสนาพร์าหมณ์ โดยแสดงให้เห็นวิ�าศาสนาพร์าหมณ์สามาร์ถตอบ

สนองควิามต้องการ์หร่์อแก้ป้ญหาบุคคลได้ทั�งด้านจิัตใจัและสังคม ตลอดจันเป็นตัวิควิบคุมและพัฒินาสังคม

ในร์ะดับหน้�ง ด้วิยเหตุนี�ทำาให้ศาสนาพร์าหมณ์ที�ออกมาในร้์ปแบบของพิธีกร์ร์มและปรั์ชญาชีวิิตยังอย้�ใน

นคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชส่บต�อมาจันถ้งป้จัจุับัน

จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุดหริ์หร์ะธร์ร์มบาร์มีได้รั์บแร์งบันดาลใจัมาจัากร้์ปป้�นสำาริ์ดพร์ะหริ์ห

ร์ะก�อให้เกิดแร์งศรั์ทธาบ้ชานับถ่อของชาวินคร์ศร์ีธร์ร์มร์าชและร้์ปป้�นสำาริ์ดพร์ะหริ์หร์ะที�มีลวิดลายที�เป็น

เอกลักษณ์ที�โดดเด�นจ้ังนำามาสิ�งเหล�านี�มาทำาเป็นชุดการ์แสดงเพ่�อนำาเสนอควิามศรั์ทธาเพ่�อนำาไปส้�การ์

ออกแบบเป็นผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุด หริ์หร์ะธร์ร์มบาร์มี 

วัิตถุประสงค์ำ 

เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด พร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี สำาหรั์บใช้เป็นการ์แสดงในงานต�างๆ ตามวิาร์ะ

และโอกาส อีกทั�งให้เกิดการ์เรี์ยนร้้์ศิลปวัิฒินธร์ร์มผ�านทางร้์ปแบบการ์แสดง
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กรอบัแนำวิคิำด/ทฤษฎ่

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาแนวิคิดทฤษฎีและกร์ณีศ้กษาต�างๆ เพ่�อนำามาใช้ในการ์สร้์างสร์ร์ค์งานชุดหริ์ห

ร์ะธร์ร์มะบาร์มี ดังนี�

ทฤษฎีองค์ปร์ะกอบศิลป์

จัากหนังส่อ The Art of Color And Design กล�าวิวิ�า องค์ปร์ะกอบของการ์ออกแบบ ค่อองค์

ปร์ะกอบที�สามาร์ถมองเห็นได้ปร์ะกอบด้วิย เส้น ทิศทาง ร้์ป ขนาด ลักษณะผิวิ นำ�าหนักอ�อนแก�และสีองค์

ปร์ะกอบเหล�านี�เปรี์ยบเสม่อนตัวิอักษร์ที�นักปร์ะพันธ์ใช้ในการ์เรี์ยบเรี์ยงถ้อยคำาอันไพเร์าะและองค์ปร์ะกอบ

ดังกล�าวิ เม่�อถ้กนำามาจััดร์วิมเข้าด้วิยกันเกิดเป็นร้์ปทร์ง (พีร์ะพงษ์ กุลพิศาล 2532 : 53)

จัากทฤษฎีดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ปร์ะยุกต์ดัดแปลง มาใช้ในการ์จััดร้์ปแบบแถวิ ให้เกิดควิาม

สวิยงามและมีเอกลักษณ์เฉิพาะของการ์แสดงให้มีควิามสวิยงามและโดดเด�น

แนวิควิามคิดเร่์�อง การ์เคล่�อนไหวิ

การ์แสดงนาฏศิลป์เป็นการ์เคล่�อนไหวิร์�างกายเลียนแบบท�าคำาและสัตว์ิด้วิยท�าทางอ�อนช้อยนุ�มนวิล

จ้ังเกิดเป็นท�าร์ำาหร่์อนาฏยศัพท์ข้�น ซ้ี�งการ์ปฏิบัติท�าทาง กิริ์ยาอาการ์ต�างๆนั�นสามาร์ถปร์ะดิษฐ์เป็นท�วิงท�า

การ์ร์�ายร์ำาที�มีควิามหมาย (โกวิิท ปร์ะวิาลพฤกษ์และคณะ. 2545: 60)

จัากแนวิคิดดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำามาใช้ในการ์ออกแบบลักษณะการ์เคล่�อนไหวิในการ์แสดง

แนวิคิดนาฏศิลป์ร์�วิมสมัย

ปริ์ญญา ต้องโพนทอง (2562 : 6) กล�าวิไว้ิในบทสัมภาษณ์มุมมองต�อนาฏศิลป์ร์�วิมสมัยในสังคม

ไทยในช�วิงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2562(ป้จัจุับัน) ของมหาวิิทยาลัยธร์ร์มศาสตร์์วิ�า นาฏยศิลป์ร์�วิมสมัยมีนิยาม

ควิามหมายนั�นอิสร์ะมาก เพร์าะนาฏยศิลป์ร์�วิมสมัยก็เหม่อนกับ Contemporary Dance เหม่อน Modern 

Dance และแตกไปได้อีกเยอะมากซ้ี�งแล้วิแต�นิยามของศิลป่นผ้้สร้์างงานแต�ละคน แต�ถ้าสำาหรั์บตัวิผมคิดวิ�า

มันค่อ อิสร์ะ การ์เคล่�อนไหวิมันเป่ดกว้ิางให้กับศิลป่นให้คิดค้น ทดลองทำา ค้นหา เพร์าะฉิะนั�นมันค่อพ่�นที�

อิสร์ะ และเสรี์ 

จัากแนวิคิดนาฏศิลป์ร์�วิมสมัยดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำามาใช้เป็นแนวิในการ์ออกแบบการ์แสดงชุด

หริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มีเพ่�อให้สอดคล้องกับปร์ะเภทของการ์แสดงที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ทั�งหมด และยังได้เพิ�มเติมวิิวัิต

นาการ์ควิามคิดสร้์างสร์ร์ค์ของผ้้สร้์างสร์ร์ค์เพ่�อให้มีเอกลักษณ์เฉิพาะการ์แสดงมากยิ�งข้�น

กร์ณีศ้กษา

สุธิวิงศ์ พงศ์ไพบ้ลย์ (2542 : 8) กล�าวิในหนังส่อสาร์านุกร์มวัิฒินธร์ร์มไทย ภาคใต้วิ�า โนร์าเป็นการ์

ละเล�นที�ส่บทอดกันมานาน และนิยมเล�นอย�างแพร์�หลายในภาคใต้ เป็นการ์ละเล�นที�มีทั�งการ์ร้์อง การ์ร์ำา และ

บางครั์�งมีการ์เล�นเป็นเร่์�อง นอกจัากนี�บางโอกาสมีการ์แสดงโนร์าตามคติควิามเช่�อที�เป็นพิธีกร์ร์มจัากตำานาน

และวิร์ร์ณกร์ร์มท้องถิ�น
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จัากหนังส่อ ร์ำาไทยในศตวิร์ร์ษที�2แห�งกรุ์งรั์ตนโกสินทร์์ (2530 : 133) กล�าวิถ้งท�าร์ำาในตำาร์านาฏย

สาสตร์์ของอินเดียมีทั�งสิ�น 108 ท�า ตามตำานานกล�าวิวิ�าเป็นร้์ปภาพท�าร์ำาของพร์ะอิศวิร์เสด็จัมาแสดงใน

มนุษย์โลกที�เม่องจิัทัมพรั์ม ในปร์ะเทศอินเดีย ข้าฝ่่ายใต้ต�อมาได้มีการ์สร้์างเทวิร้์ปที�แสดงการ์ฟ้ีอนร์ำา เรี์ยกวิ�า 

“นาฏร์าช” เร์าเรี์ยกเทวิร้์ปเช�นนี�วิ�า “ปางปร์าบอส้ร์ม้ลลาคนี” เทวิร้์ปปางนี�ได้ถ�ายแบบสร้์างกันต�อๆไปอย�าง

แพร์�หลาย

จัากกร์ณีศ้กษา โนร์า 12 ท�า และ นาฏยศาสตร์์ 108 ท�า ดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำามาเป็นร้์ป

แบบของท�าร์ำาปร์ะกอบการ์แสดงโดยได้ดัดแปลงเติมแต�งให้สอดคล้องกับร้์ปแบบการ์แสดงแนวิร์�วิมสมัยและ

ส่�อสาร์เน่�อหาของการ์แสดงได้อย�างชัดเจัน

จัากการ์ศ้กษาดังกล�าวิ ได้กำาหนดแนวิควิามคิดและร้์ปแบบของการ์แสดงปร์ะเภทนาฏศิลป์ร์�วิมสมัย 

ซ้ี�งมีกร์อบแนวิคิดของการ์ดำาเนินสร้์างสร์ร์ค์งาน ดังนี�

ก�รออกแบับัและกระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำ

ผลงานสร้์างสร์ร์ค์พร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ดำาเนินงานตามกร์ะบวินการ์ดังต�อไปนี�

1. กร์ะบวินการ์ศ้กษาค้นคว้ิาข้อม้ลที�เกี�ยวิข้อง
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ศ้กษาค้นคว้ิาข้อม้ลที�เกี�ยวิข้องจัากเอกสาร์และเว็ิบไซีต์เกี�ยวิข้องกับ เทวิร้์ปพร์ะหริ์หร์ะสำาริ์ด 

เทวิสถานโบสถ์พร์าหมณ์จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

2. กร์ะบวินการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ดำาเนินการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ลที�จัะนำามาใช้ในการ์สร้์างสร์ร์ค์งานจัากการ์สังเกต 

สัมภาษณ์และจัากเอกสาร์ แล้วินำามาวิิเคร์าะห์ สังเคร์าะห์เพ่�อนำาไปสร้์างสร์ร์ค์งาน ต�อไป

3. กร์ะบวินการ์ออกแบบและปร์ะกอบสร้์าง โดยมีกร์ะบวินการ์ดังต�อไปนี�

3.1 การ์ออกแบบเน่�อหาการ์แสดง

ร้์ปแบบการ์แสดงพร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มีได้รั์บแร์งบันดาลใจัมาจัากเทวิร้์ปปร์ะทับย่น

ขนาดเล็กหล�อจัากสำาริ์ดที�มีเอกลักษณ์โดดเด�น เฉิพาะเทวิร้์ปที�ได้รั์บอิทธิพลมาจัากพร์าหมณ์อินเดีย ที�มีการ์

นับถ่อสักการ์ะบ้ชาและมีควิามเช่�อควิามศรั์ทธาในศาสนาพร์าหมณ์

จุัดเด�นที�จัะนำาเสนอค่อเคร่์�องแต�งกายที�มีเอกลักษณ์โดยแต�งตามลักษณะเทวิร้์ป พร์ะหริ์ห

ร์ะสำาริ์ด เทพเจ้ัาในศาสนาพร์าหมณ์ที�เป็นการ์ร์วิมพร์ะวิิษณุ (หริ์) และพร์ะศิวิะ (หร์ะ) ให้อย้�ในองค์เดียวิกัน 

โดยนำาลักษณะเด�นของแต�ละองค์มาร์วิมไว้ิด้วิยกันอย�างเหมาะสม พร์ะองค์มี ๔ กร์ พร์ะหัตถ์ขวิาบนทร์ง

จัักร์ พร์ะหัตถ์ซ้ีายบนทร์งสังข์ พร์ะหัตถ์ซ้ีายล�างทร์งดอกบัวิ สัญลักษณ์ของพร์ะวิิษณุ พร์ะหัตถ์ขวิาล�างแสดง

ปางกรั์ณฑิมุทร์า เคร่์�องปร์ะดับพร์ะเศียร์ตกแต�งด้วิยลายพันธ์ุพฤกษา ยอดเป็นทร์งกร์ะบอกคอดเว้ิา คล้าย

มุ�นมวิยผม ปร์ะดับด้วิยร้์ปพร์ะจัันทร่์เสี�ยวิ มีพร์ะเนตร์ที� ๓ บริ์เวิณกลางพร์ะนลาฏ ทร์งสวิมสายธุร์ำาร้์ปนาค 

ซ้ี�งเป็นสัญลักษ์ของพร์ะศิวิะ ลักษณะของพร์ะพักตร์เป็นร้์ปไข� พร์ะเนตร์ยาวิรี์ พร์ะขนงโก�ง พร์ะนาสิกโด�ง

งุ้ม พร์ะโอษฐ์บางพร์ะหนุเป็นปมตามร้์ปแบบพร์ะพุทธร้์ปศิลปะสุโขทัย พร์ะกร์ร์ณสวิมกุณฑิล ทร์งกร์องศอ 

พาหุรั์ดและทองพร์ะกร์ พร์ะภ้ษายาวิที�เรี์ยกวิ�า “โธตี” (ผ้าทร์งสี�เหลี�ยมผ่นผ้าพันร์อบตัวิ) ด้านหน้าจีับเป็น

ริ์�วิแฉิก คาดป้�นเหน�งชักชายภ้ษาโค้งลงมาป่ดหัวิป้�นเหน�งปร์ะทับย่นบนฐานบัวิควิำ�า - บัวิหงาย ใช้ร้์ปแบบการ์

แสดงร์�วิมสมัยซ้ี�งเป็นท�าทางที�มีควิามแข็งแร์งในการ์โชว์ิและการ์แสดงอาร์มณ์ส่�อออกมาเป็นท�าร์ำาและมีเสียง

เพลงที�มีควิามขลังควิามศรั์ทธา โดยจัะแบ�งการ์แสดงจัะแบ�งออกเป็น 3 ช�วิง ดังนี�

ช�วิงที� 1 พร์ะหริ์หร์ะ เป็นการ์เป่ดตัวิของพร์ะวิิษณุ(หริ์)พร์ะศิวิะ(หร์ะ)ออกมาร์�ายร์ำาแสดง

อิทธิฤทธิ�ก�อนจัะร์วิมตัวิเป็นพร์ะหริ์หร์ะจัากนั�นจัะกล�าวิถ้งลักษณะและเอกลักษณ์ของพร์ะหริ์หร์ะซ้ี�งเป็น

เทพเจ้ัาของศาสนาพร์าหมณ์ที�เข้ามามีอิทธิพลในเม่องนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช

ช�วิงที� 2 ศาสนสัมพันธ์ เป็นการ์ร์วิมร์ะหวิ�างเทพทั�งสองจันกลายเป็น พร์ะหริ์หร์ะ เข้าเป็น

องค์เดียวิกันจัะแสดงถ้งธร์ร์มะที�พร์ะหริ์หร์ะแสดงให้ปร์ะชาชนเกิดควิามเช่�อมั�น เล่�อมใส ศรั์ทธา จันกลาย

เป็นควิามสุขของคนในชุมชน

ช�วิงที� 3 สร์ร์ค์สร้์างบาร์มี จัะกล�าวิถ้งบาร์มีที�พร์ะหริ์หร์ะได้แสดงต�อสาธาร์ณะชนจันเกิด

ควิามศรั์ทธาตามหลักของศาสนาและจัะต�อด้วิยการ์ร่์�นเริ์ง การ์บ้ชาต�อพร์ะหริ์หร์ะ

 3.1 ก�รออกแบับัท่�รำ�

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จัะนำาลักษณะของม่อที�ปร์ากฏในเทวิร้์ปมาสร้์างสร์ร์ค์ให้เป็นท�าเอกลักษณ์ของการ์

แสดงดังนี�
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ภ�พิท่� 1 ลักษณะม่อพร์ะหริ์หร์ะ 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 28 มกร์าคม 2565

ก�รออกแบับัท่�รำ�ก�รแสดงแบ่ังออกเป็นำท่�ท�งเน่ำ�อห�ก�รแสดงดังต่อไปน่ำ�

ช�วิงที� 1 พร์ะหริ์หร์ะ ท�าที�จัะส่�อถ้งพร์ะหริ์หร์ะ สร้์างเป็นซุ้ีมก�อนเริ์�มการ์แสดง นักแสดงหลักผ้้ชาย 3 

คน โดยเริ์�มที�นักแสดงเป็นพร์ะศิวิะและวิิษณุออกมาแสดงท�าทางในลักษณะต�างๆ เพ่�อบ�งบอกตัวิตนของเทพ

แต�ละองค์ แล้วิค�อยร์วิมตัวิเข้าหากันเป็นองค์พร์ะหริ์หร์ะ ซ้ี�งมีลักษณะท�าทางที�บ�งบอกถ้งเทพแต�ละองค์ เช�น 

ท�าที� 1 ส่�อถ้งพร์ะศิวิะถ่อตรี์ศ้ล ท�าที� 2 ส่�อถ้งพร์ะวิิษณุถ่ออาวุิธสังข์  ท�าที� 3 ส่�อถ้งพร์ะหริ์หร์ะถ่อดอกบัวิ ดัง

ภาพและแถวิต�อไปนี�

ภ�พิท่� 2 ภาพลักษณะท�าทางและร้์ปแบบแถวิของพร์ะศิวิะ พร์ะวิิษณุและพร์ะหริ์หร์ะ 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 28 มกร์าคม 2565
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ช�วิงที� 2 ศาสนสัมพันธ์ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ออกแบบท�าทางที�แสดงให้เห็นถ้งการ์กร์าบไหว้ิบ้ชาต�อองค์

พร์ะหริ์หร์ะ และแสดงให้เห็นถ้งพิธีกร์ร์มต�างๆ ที�ใช้ในการ์บ้ชาขอพร์จัากพร์ะหริ์หร์ะ โดยการ์จััดร้์ปแบบของ

ซุ้ีม ร้์ปแบบของแถวิ และการ์เคล่�อนไหวิต�างๆ เพ่�อที�จัะส่�อถ้งการ์สักการ์ะบ้ชาและพิธีกร์ร์มต�างๆ เช�น ท�า

การ์กร์าบไหว้ิและท�าการ์บ้ชา ดังภาพและแถวิต�อไปนี�

ภ�พิท่� 3 ภาพท�าร์ำาการ์กร์าบไหว้ิและบ้ชาและร้์ปแบบแถวิ 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 28 มกร์าคม 2565

ช�วิงที� 3 สร์ร์ค์สร้์างบาร์มี ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ออกแบบการ์จััดซุ้ีมในลักษณะต�างๆ ของพร์ะหริ์หร์ะและ

นักแสดง เคล่�อนไหวิและใช้ร้์ปแบบของแถวิเข้ามาสร้์างบาร์มีที�พร์ะหริ์หร์ะปร์ะทับจันชาวิบ้านเกิดควิาม

สุขใจั โดยใช้ลักษณะของท�าทางที�แสดงออกควิามสุข ควิามสนุกสนาน และการ์เคล่�อนไหวิที�ร์วิดเร็์วิ ดังภาพ

และแถวิดังต�อไปนี�

ภ�พิท่� 4 ภาพท�าร์ำาควิามสุขและควิามสนุกสนานและร้์ปแบบแถวิ 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 28 มกร์าคม 2565
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3.2 ก�รออกแบับัเคำร่�องแต่งก�ย

แนวิควิามคิดของการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย ได้นำาร้์ปป้�นสำาริ์ดพร์ะหริ์หร์ะมาเป็นร้์ปแบบของ

เคร่์�องแต�งกาย โดยนำาลักษณะเด�นที�เห็นได้ชัดเจัน ค่อร้์ปทร์งและลักษณะของเคร่์�องศิร์าภร์ณ์และถนิมพิมพา

ภร์ณ์มาปร์ะยุกต์สร้์างข้�นใหม�ให้มีสีสันสวิยงาม และได้สร้์างสร์ร์ค์การ์แต�งกายของนักแสดงผ้้หญิง โดยได้นำา

ร้์ปแบบการ์แต�งกายของชาวิบ้านสมัยสุโขทัยที�เป็นสมัยต้นกำาเนิดร้์ปป้�นสำาริ์ด พร์ะหริ์หร์ะ มาปร์ะยุกต์ใหม�

แต�ยังคงร้์ปแบบสมัยสุโขทัยไว้ิ ซ้ี�งมีลักษณะดังนี�

3.2.1 การ์ออกแบบศิร์าภร์ณ์

ศิร์าภร์ณ์พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ ได้ร้์ปแบบมาจัากเทวิร้์ปสำาริ์ด พร์ะหริ์หร์ะมา

สร้์างสร์ร์ค์ให้ด้มีควิามทันสมัยแต�ยังคงร้์ปทร์งของเดิมเอาไว้ิ ได้ทำาการ์เติมลวิดลายสมัยสุโขทัยเข้าไปเพ่�อ

สะท้อนถ้งยุคสมัยที�ชัดเจัน

ภ�พิท่� 5 ศิร์าภร์ณ์ พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

ศิร์าภร์ณ์ชาวิบ้าน โดยได้ร้์ปแบบทร์งผมมาจัากร้์ปภาพพร์ะสุพร์ร์ณกัลยา นำามาดัดแปลงให้

สอดคล้องกับยุคสมัยสุโขทัย

ภ�พิท่� 6 ทร์งผมพร้์อมเคร่์�องปร์ะดับชาวิบ้าน 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565
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3.2.2 การ์ออกแบบถนิมพิมพาภร์ณ์

พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำาลักษณะมาจัากเทวิร้์ปสำาริ์ด พร์ะหริ์หร์ะมา

เป็นต้นแบบและปร์ะยุกต์ให้สอดคล้องกับการ์แสดงร์�วิมสมัยและสะดวิกต�อการ์ใช้ท�าทางของการ์แสดง  โดย

จัะปร์ะกอบไปด้วิย กร์องคอ ต้นแขน กำาไล ต�างห้ เข็มขัด และข้อเท้ากร์ะดิ�ง

ภ�พิท่� 7 เคร่์�องปร์ะดับ พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ 

ท่�ม�:ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

เคร่์�องปร์ะดับของ ชาวิบ้าน ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ผสมผสานร์ะหวิ�างควิามเป็นไทยกับอินเดียให้เข้ากันโดย

จัะปร์ะกอบไปด้วิย ต้นแขน กำาไล ต�างห้ สังวิาล เข็มกัด ต�างห้ เข็มขัด และข้อเท้ากร์ะดิ�ง

ภ�พิท่� 8 เคร่์�องปร์ะดับ ชาวิบ้าน 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

3.2.3 การ์ออกแบบพัสตร์าภร์ณ์

พัสตร์าภร์ณ์ พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ ได้เลียนแบบมาจัาก เทวิร้์ปสำาริ์ดพร์ะหริ์หร์ะ โดย

ใช้ภาพลักษณะของเทวิร้์ปสมัยสุโขทัยและอินเดีย มีผ้าถุง ผ้าคาดเอวิและผ้าห้อยหน้า

ภ�พิท่� 9 ผ้าคาดเอวิ พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565
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ภ�พิท่� 10 ผ้าถุง พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

ภ�พิท่� 11 ห้อยหน้า พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

เคร่์�องแต�งกายของชาวิบ้าน ได้ออกแบบเป็นผ้าถุงป้ายป้กลายพุ�มข้างบิณฑ์ิ มีชายผ้าพันร์อบผ้าถุงใช้

ผ้าพันอก เป็นพัสตร์าภร์ณ์คลุมท�อนบนของผ้้แสดง

ภ�พิท่� 12 ผ้าพันอก (ด้านหน้าและด้านหลัง) 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565 

ภ�พิท่� 13 ผ้าถุง(ด้านหน้าและด้านหลัง) 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565
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ซ้ี�งการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย หลังจัากการ์ดำาเนินงานเสร็์จัทั�ง 3 ส�วิน แสดงให้เป็นลักษร์ะการ์แต�ง

กาย ดังนี�

ภ�พิท่� 14 ชุดพร์ะศิวิะ พร์ะหริ์หร์ะและพร์ะวิิษณุ 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565 

ภ�พิท่� 15 ชุดชาวิบ้าน 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565 

3.3 ก�รออกแบับัอุปกรณ์

อุปกร์ณ์ในการ์แสดงได้แนวิคิดมาจัากร้์ปสำาริ์ดพร์ะหริ์หร์ะที�มีทั�ง ตรี์ศ้ล สังข์ และดอกบัวิ ซ้ี�งเป็น 

อาวุิธปร์ะจัำากายของ พร์ะหริ์หร์ะ พร์ะวิิษณุและพร์ะศิวิะ จ้ังทำาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ให้เกิดควิามสวิยงามที�

จัะใช้ปรั์กอบการ์แสดง ดังนี�

ภ�พิท่� 16 สังข์(พร์ะวิิษณุ) 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

ภ�พิท่� 17 ดอกบัวิ(พร์ะหริ์หร์ะ) 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565
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ภ�พิท่� 18 ตรี์ศ้ล(พร์ะศิวิะ) 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

3.4 ก�รออกแบับัดนำตร่

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ออกแบบเพลงเพ่�อใช้ปร์ะกอบการ์แสดงในแนวิเพลงร์�วิมสมัย โดยใช้เวิลาทั�งหมด 8 

นาที 30 วิินาที ซ้ี�งจัะแบ�งออกเป็น 3 ช�วิงการ์แสดง ดังนี�

ช�วิงที� 1 ดนตรี์จัังหวิะช้าๆ มีท�วิงทำานองอาร์มณ์แบบพร์าหมณ์อินเดีย ส่�อถ้งควิามสง�างาม เคร์�งขร้์ม 

มีเสียงเป่าสังข์ออกมาเป็นร์ะยะ ใช้เวิลา 2 นาที 10 วิินาที

ช�วิงที� 2 ดนตรี์จัะขยับจัังหวิะให้กร์ะชับข้�นใช้ท�วิงทำานองให้มีควิามต่�นเต้นเร้์าใจัมีควิามหนักแน�นโดย

เน้นที�เสียงกลอง ใช้เวิลา 4 นาที แบ�งเป็นช�วิงต�างๆ ดังนี�

- เวิลา 2 นาที แร์ก การ์ร์วิมองค์ร์ะหวิ�างพร์ะศิวิะกับพร์ะวิิษณุและเริ์�มเป่ดตัวิพร์ะหริ์หร์ะออกมาด้วิย

ควิามเคร์�งขร้์ม เป็นแนวิอินเดียผสมกับใต้ นาทีที� 2 จัะเป็นการ์ร์ำาออกท�าของพร์ะหริ์หร์ะ นาทีที� 3 จัะมีชาวิ

บ้านออกมากร์าบไหว้ิบ้ชา ทำานองช้าๆ ค�อยๆ อลังการ์ แผ�บาร์มีออกมา นาทีที� 4 เป็นการ์ร์ำาร์�วิมกันของพร์ะ

หริ์หร์ะและชาวิบ้าน จัะมีควิามเป็นอินเดียพร์าหมณ์ใต้ 

ช�วิงที� 3 การ์เฉิลิมฉิลอง เน้นดนตรี์ไทยภาคกลาง ใต้และอินเดีย ดนตรี์จัะมีควิามกร์ะชับจัังหวิะ ที�

สนุกสนาน ส่�อให้เห็นถ้งควิามสุขของชาวิบ้านที�ได้รั์บพร์จัากพร์ะหริ์หร์ะ

3.5 ก�รพัิฒินำ�แบับั

จัากการ์ดำาเนินงานผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้พัฒินาร้์ปแบบของการ์แสดงทั�งหมด ดังต�อไปนี�

ต�ร�งท่� 1 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างของท�าร์ำาปร์ะกอบการ์แสดง

วัิน/เด่อน/ปี การ์ปฏิบัติงาน การ์ให้ข้อเสนอแนะในการ์ปฏิบัติงาน

10-18 ม.ค. 2565 ออกแบบแถวิและท�าหลักในของการ์

แสดง

เลียนแบบตามลายเส้นต�างๆขององค์ปร์ะกอบศิลป์เลียน

แบบท�าตามร้์ปภาพจัำาหลักในยุคสมัยสุโขทัย

20 ม.ค. 2565 นำาเสนอท�าหลักและแถวิ การ์เคล่�อนไหวิไปมาสร้์างซุ้ีมของแต�ละช�วิง

21-31 ม.ค. 2565 ออกแบบท�าร์ำาทุกช�วิงการ์แสดงและ

นำาเสนอ
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ต�ร�งท่� 2 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างของเคร่์�องแต�งกายปร์ะกอบการ์แสดง

วัิน/เด่อน/ปี แผนปฏิบัติงาน การ์ให้ข้อเสนอแนะในการ์ปฏิบัติงาน

18-24 พ.ย. 2564 คิดร้์ปแบบเคร่์�องแต�งกาย เลียนแบบจัากภาพเทวิร้์ปสำาริ์ดพร์ะหริ์หร์ะ

29 พ.ย. 2564 นำาเสนอร้์ปแบบเคร่์�องแต�งกาย ใช้สีที�ส่�อถ้งพร์ะหริ์หร์ะพร์ะวิิษณุพร์ะศิวิะและ

ชาวิบ้านให้มีควิามแตกต�างแต�สามาร์ถเข้ากันได้

13 ธ.ค. 2564 ตัดชุดตัวิอย�างและนำาเสนอชุด

ตัวิอย�าง

เม่�อได้สีที�ต้องการ์จ้ังทำาการ์ซ่ี�อผ้าที�ต้องการ์ หลัง

จัากนั�นนำาแบบที�ออกแบบไว้ิให้กับช�างตัดเย็บ

13 ม.ค. 2565 ตัดชุดจัริ์ง ซ่ี�อผ้าตัวิจัริ์งที�ต้องการ์ใช้ นำามาตัดตามตัวิอย�างที�

ได้ตัดไว้ิ พร้์อมเล่อกซ่ี�อเคร่์�องปร์ะดับ และสั�งทำา

ปร์ะเก็นตามที�ออกแบบไว้ิ

ต�ร�งท่� 3 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างของดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง

วัิน/เด่อน/ปี แผนปฏิบัติงาน การ์ให้ข้อเสนอแนะในการ์ปฏิบัติงาน

20-29 พ.ย. 2564 ออกแบบโคร์งร์�างเพลงแนวิคิด

ของเน่�อหา

หาเสียงเพลงที�เป็นเอกลักษณ์ของแต�ละช�วิงการ์

แสดง 

1 ธ.ค. 2564 นำาเสนอโคร์งร์�างเพลง เสร็์จั

สมบ้ร์ณ์

ติดต�อคนทำาเพลงอธิบายโคร์งร์�างเพลงช�วิงการ์

แสดง

13 ธ.ค. 2564 นำาเสนอโคร์งร์�างของเพลง ปรั์บแก้เพลง ช�วิงที� 1 ให้เพลงมีควิามเร์�งขร้์มเน้น

สียงกลอง ช�วิงที� 2 ให้มีควิามแสดงอิทธิฤทธิ� การ์

ทำาพิธีกร์ร์ม ช�วิงที� 3 ให้มีควิามสนุกสนาน ร่์�นเริ์ง

7 ม.ค. 2565 นำาเสนอเพลง

ผู้ลก�รศึกษ�

จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี ได้ผลงานการ์แสดงแนวิร์�วิมสมัยเพ่�อที�จัะใช้ใน

การ์เผยแพร์� ควิามเช่�อ ควิามศรั์ทธา ของปร์ะชาชนต�อพร์ะหริ์หร์ะ ให้เป็นที�ปร์ะจัักษ์ได้ ดังนี� การ์ออกแบบ

ท�าหลักช�วิงแร์กส่�อถ้งพร์ะศิวิะกับพร์ะวิิษณุแสดงท�าทางใช้อาวุิธเป็นลักษณะเด�นของตัวิละคร์เช�น พร์ะศิวิะ

ถ่อตรี์ศ้ล พร์ะวิิษณุถ่อสังข์ ช�วิงที�สองส่�อถ้งการ์ร์วิมเป็นพร์ะหริ์หร์ะ โดยพร์ะหริ์หร์ะจัะถ่อดอกบัวิ แสดงท�า

หลักให้มีควิามคล้ายกับร้์ปป้�นพร์ะหริ์หร์ะให้มากที�สุด ช�วิงที�สามแสดงถ้งควิามสนุกสนาน ควิามเจัริ์ญรุ์�งเร่์อง 

ในการ์ศรั์ทธาบ้ชลาพร์ะหริ์หร์ะทำาให้เกิดควิามสุข ใช้นักแสดงผ้้หญิงออกมาทำาท�าเต้นร์ะบำาเพ่�อฉิลองและ

บ้ชาพร์ะหริ์หร์ะ
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ภ�พิท่� 19 งานสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุดพร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี  

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 1 กุมภาพันธ์ 2565

ผลจัากการ์ดำาเนินงานสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด พร์ะหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มีทำาให้ได้เกิดองค์ควิามร้้์ใหม�

ในหลายปร์ะเด็นโดยเฉิพาะกร์ะบวินการ์สร้์างสร์ร์ค์งานการ์แสดงในแนวิของ นาฏศิลป์ร์�วิมสมัย ดังนี�

1. เกิดองค์ควิามร้้์ของการ์นำาท�าทางที�ปร์ากฏอย้�ในตำาร์านาฏยศาสตร์์มาปร์ะยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ

เน่�อหาของการ์แสดง

ภ�พิท่� 20 ภาพในตำาร์านาฏยศาสตร์์ 

ท่�ม�:  อร์วิร์ร์ณ ขมวัิฒินา, 2530

ภ�พิท่� 21 ท�าปร์ะยุกต์ 

ท่�ม�:  ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 28 มกร์าคม 2565
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ภ�พิท่� 22 ร้์ปในตำาร์านาฏยศาสตร์์ 

ท่�ม�: อร์วิร์ร์ณ ขมวัิฒินา, 2530

ภ�พิท่� 23 ร้์ปท�าเลียนแบบการ์แสดง 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 28 มกร์าคม 2565

การ์เลียนแบบเคร่์�องแต�งกายจัากเทวิร้์ปมาเป็นเคร่์�องแต�งกายในการ์แสดง

ภ�พิท่� 24 พร์ะหริ์หร์ะ 

ท่�ม�: วีิกิพีเดีย, 2564

ภ�พิท่� 25 ชุดพร์ะหริ์หร์ะ 

ท่�ม�: ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 30 มกร์าคม 2565

2. เกิดควิามร้้์กร์ะบวินการ์ควิามคิดอย�างเป็นร์ะบบเพ่�อดำาเนินงานสร้์างสร์ร์ค์ภายใต้ข้อม้ลที�ศ้กษา

เรี์ยนร้้์ จัากการ์ออกแบบเน่�อหาการ์ออกแบบท�าร์ำาการ์ออกแบบดนตรี์และการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย 

เกิดการ์เรี์ยนร้้์การ์นำาทฤษฎี แนวิควิามคิดการ์เคล่�อนไหวิและกร์ณีศ้กษามาใช้ในการ์ออกแบบกร์ะบวินการ์

ของงานสร้์างสร์ร์ค์โดยเฉิพาะในร้์ปแบบของ นาฏศิลป์ร์�วิมสมัย

3. เกิดองค์ควิามร้้์ในการ์ส่�อสาร์แบบองค์ร์วิมของผลงานสร้์างสร์ร์ค์ในครั์�งนี�ทำาให้เข้าใจักร์ะบวินการ์

เกิดข้�นของท�าร์ำา ดนตรี์ เคร่์�องแต�งกาย สุนทรี์ยภาพและควิามสร้์างสร์ร์ค์ในการ์แสดง

จัากองค์ควิามร้้์ใหม�ที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้รั์บจัากผลงานสร้์างสร์ร์ค์ในครั์�งนี�ทำาให้เข้าใจักร์ะบวินการ์

ทำางานทางด้านศิลปะการ์แสดงและสามาร์ถนำาปร์ะสบการ์ณ์ไปใช้ในการ์ดำาเนินงานต�อไปในอนาคตได้
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บัทสรุป 

พร์ะหริ์หร์ะสำาริ์ดจัากโบสถ์พร์าหมณ์ จัังหวัิดนคร์ศรี์ธร์ร์มร์าช เป็นร์�างร์วิมของพร์ะศิวิะและพร์ะ

วิิษณุ โดยจัะมีควิามสำาคัญต�อชาวินคร์ศรี์ธร์ร์มร์าชในด้านควิามเช่�อควิามศรั์ทธาและการ์บ้ชา ผ้้สร้์างสร์ร์ค์

ได้ดำาเนินการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานโดยได้ศ้กษาร์วิบร์วิมข้อม้ลแล้วินำามาวิิเคร์าะห์ เพ่�อนำาเน่�อหาที�ต้องการ์มา

ออกแบบเป็นการ์แสดงในร้์ปแบบของนาฏศิลป์ร์�วิมสมัยทั�งการ์ออกแบบ โคร์งเร่์�อง ออกแบบท�าร์ำา ออกแบบ

ดนตรี์ และออกแบบเคร่์�องแต�งกาย โดยได้พัฒินาร้์ปแบบมาอย�าต�อเน่�องเพ่�อให้ได้ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ที�

สามาร์ถส่�อสาร์เน่�อหาการ์แสดงได้ตามวัิตถุปร์ะสงค์ของการ์สร์้างสร์ร์ค์งานจัะเกิดเป็นผลงานสร์้างสร์ร์ค์การ์

แสดงแนวินาฏศิลป์ร์�วิมสมัย ชุดหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี ข้�น

อภิปร์ายผลงานสร้์างสร์ร์ค์ ชุดหริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด พร์ะ

หริ์หร์ะธร์ร์มะบาร์มี สำาหรั์บใช้เป็นการ์แสดงในงานต�างๆ ตามวิาร์ะและโอกาส อีกทั�งให้เกิดการ์เรี์ยนร้้์ศิลป

วัิฒินธร์ร์มผ�านทางร้์ปแบบการ์แสดงตลอดจันเผยแพร์�การ์แสดงส้�สาธาร์ณชน ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาควิามเป็น

มาและควิามสำาคัญของพร์ะหริ์หร์ะอย�าคร์บถ้วิน จ้ังนำามาออกแบบเป็นชุดการ์แสดงสร้์างสร์ร์ค์ข้�น
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การ์แสดงนาฏศิลป์ไทยสร้์างสร์ร์ค์ชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง โดยมีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อ

สร้์างสร์ร์ค์ชุดการ์แสดงที�นำาเสนอถ้งควิามงดงามของต้นยมชวิน อีกทั�งยังเป็นการ์เผยแพร์�คุณลักษณะและ

คุณปร์ะโยชน์ของต้นยมชวินให้เป็นที�ปร์ะจัักษ์ต�อสาธาร์ณชน และได้กำาหนดแนวิคิดในร้์ปแบบของการ์แสดง

นาฏศิลป์ไทย ปร์ะเภทร์ะบำาที�มีบทร้์องปร์ะกอบการ์แสดง ซ้ี�งจัะกล�าวิถ้งลักษณะทั�วิไปและคุณปร์ะโยชน์ของ

ต้นยมชวิน มีที�มาจัากนายชวิน หลีกภัย ได้รั์บมอบจัากนายกรั์ฐมนตรี์เวีิยดนาม ในครั์�งเดินทางเย่อนปร์ะเทศ

เวีิยดนามอย�างเป็นทางการ์ในปี 2536 ซ้ี�งต�อมาได้นำามาเพาะพันธ์ุในจัังหวัิดตรั์ง จันป้จัจุับันขยายพันธ์ุแพร์�

หลายทั�วิปร์ะเทศ โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาข้อม้ล ร์วิบร์วิมและวิิเคร์าะห์ข้อม้ล สังเคร์าะห์ข้อม้ลที�จัะนำาไปใช้

และออกแบบงานสร้์างสร์ร์ค์ โดยใช้ทฤษฎีองค์ปร์ะกอบศิลป์ แนวิคิดการ์เคล่�อนไหวิ และมีกร์ณีศ้กษาจัากร์ำา

สีนวิลออกอาหน้ ร์ะบำาดาวิด้งส์ และร์ะบำาย�องหงิด ใช้นักแสดงหญิงล้วิน จัำานวิน 8 คน กำาหนดโคร์งสร้์าง

การ์แสดงออกเป็น 3 ช�วิง ค่อ 1.ควิามงามของธร์ร์มชาติทั�วิไป 2.ควิามงามของต้นยมชวิน 3.การ์ช่�นชมยินดี

ของปร์ะชาชนที�มีต้นยมชวินในจัังหวัิดตรั์ง ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้เล่อกใช้วิงปี�พาทย์ไม้นวิมผสมกับเคร่์�องดนตรี์ภาด

ใต้ 

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานศิลปะการ์แสดง ชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง สามาร์ถใช้เป็นการ์เผย

แพร์�คุณลักษณะและคุณปร์ะโยชน์ของต้นยมชวินในร้์ปแบบของศิลปะการ์แสดงให้เป็นที�ปร์ะจัักษ์ อีกทั�งยัง

สามาร์ถเผยแพร์�ช่�อเสียงของมหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์วิิทยาเขตตรั์งให้เป็นที�ร้้์จััก และเป็นการ์ส่บสาน

การ์แสดงนาฏศิลป์ไทยได้

คำำ�สำ�คัำญ : ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง, นาฏศิลป์ไทยสร้์างสร์ร์ค์

mailto:6150118001@psu.ac.th
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Abstract 

The objective of this study is to create a show series that presents the beauty of 

the Yom Chuan tree. It also promotes and preserves the Yom Chuan tree to appear to the 

public, and has set the concept in the form of Thai dance performance a type of dance with 

a song to accompany the show. This will discuss the general characteristics and benefits of 

the Yom Chuan tree. It originated from Mr. Chuan Leekpai, who received it from the Prime 

Minister of Vietnam on his official visit to Vietnam in 1993, which was later bred in Trang 

Province. Until now, the species is widespread throughout the country. The creators have  

studied the information collect and analyze data to create creative designs. by  

using the theory of elements of art movement concept using SiNuan Ok A Nu Dance, the  

Daowadueng Dance, and the Yong Ngit Dance, as a case study, using 8 female performers; The show  

structure has 3 stages. (1) .The beauty of the tree (2) .The beauty of the Yom Chuan tree 

and (3) .The joy of people  who have Yom Chuan trees in Trang province. The creators uses 

the Piphat Mai Nuam ensemble with southern instruments. 

In creation of performing arts: Yom Chuan Sa-nga Phrueksa Mueang Trang, it can be 

used to publicize the characteristics and benefits of the Yom Chuan tree in the form of  

performing arts. It can also spread the reputation of Prince of Songkla University, Trang  

Campus and a continuation of the performance of Thai dance 

Keyword : Yom Chuan Sa-nga Phrueksa Mueang Trang, Creative Thai dance 
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บัทนำำ� 

ลักษณะทั�วิไปและปร์ะโยชน์ของต้นยมชวิน(ยมชวิน, 2560). มีดังต�อไปนี�

- ไม้ต้นขนาดกลางถ้งขนาดใหญ� ส้ง 15 - 25 เมตร์ เส้นผ�านศ้นย์กลางร์อบอก 1 เมตร์ เร่์อนยอด

ร้์ปไข�หร่์อทร์งกร์ะบอก ทร์งพุ�มท้บ ลำาต้นโปร์�งตร์ง เน่�อไม้สีนำ�าตาลอมเหล่องหร่์อแดงเข้ม เน่�อละเอียดเหนียวิ 

ลวิดลายสวิยงาม เม่�อแห้งจัะมีแถบแวิวิสีทองขวิางเส้นไม้ เน่�อไม้แข็ง มีคุณภาพดี 

- ใบปร์ะกอบแบบขนนกออกเวีิยนสลับมีใบย�อย 3 - 4 ค้� ออกตร์งกันข้ามหร่์อเย่�องกันเล็กน้อย 

ลักษณะร้์ปไข�หร่์อร้์ปรี์ กว้ิาง 5 - 6 เซีนติเมตร์ ยาวิ 11 - 17 เซีนติเมตร์ ปลายใบเรี์ยวิแหลม โคนใบมนเบี�ยวิ 

ขอบใบเรี์ยบแผ�นใบสีเขียวิเข้มเป็นมันคล้ายแผ�นหนัง ก้านใบย�อยยาวิ 0.3 - 0.5 เซีนติเมตร์ 

- ดอกสีเหล่องอ�อนหร่์อเหล่องแกมเขียวิขนาดเล็ก กลิ�นหอมอ�อน ๆ ออกเป็นช�อตามซีอกใบและ

ปลายกิ�ง กลีบเลี�ยงสีเขียวิอ�อน 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เม่�อบานเต็มที�กว้ิาง 0.5 - 1.0 เซีนติเมตร์ มีเกสร์เพศ

ผ้้ 10 อัน ก้านเกสร์เช่�อมติดกันเป็นร้์ปแจักันสีแดง ก้านเกสร์เพศเมียสั�น ยอดเกสร์เพศเมียแผ�แบนคล้ายร์�ม 

- ผลเดี�ยวิขนาดใหญ�กลมร้์ปไข� ปลายมนเป็นพ้ต่�น ๆ สีนำ�าตาล เปล่อกหนาและแข็ง กว้ิาง 7 - 12 

เซีนติเมตร์ ยาวิ 10 - 16 เซีนติเมตร์ ก้านผลแข็ง 

- เมล็ดแห้งสีนำ�าตาล แบนบาง มีปีกบาง ๆ กว้ิาง 1.0 - 1.2 เซีนติเมตร์ ยาวิ 5.0 - 5.5 เซีนติเมตร์ 

ปร์ะโยชน์ 

- เน่�อไม้ ทำาเคร่์�องเร่์อน เคร่์�องดนตรี์ และเคร่์�องใช้อ่�น ๆ 

- เปล่อกไม้ ใช้สกัดเป็นยาสมุนไพร์ใช้ในการ์รั์กษา โร์คมาลาเรี์ย แก้ปวิดท้อง ปวิดหัวิ นิยมปล้กริ์ม

ถนนเน่�องจัากทนต�อสภาพแห้งแล้งได้ดี 

ที�มาของต้นยมชวิน

ต้นยมชวิน แต�เดิม  นายชวิน หลีกภัย ได้รั์บมอบจัากนายกรั์ฐมนตรี์เวีิยดนาม ในครั์�งเดินทางเย่อน

ปร์ะเทศเวีิยดนามอย�างเป็นทางการ์ในปี 2536 ซ้ี�งต�อมาได้นำามาเพาะพันธ์ุในจัังหวัิดตรั์ง จันป้จัจุับันขยาย

พันธ์ุแพร์�หลายทั�วิปร์ะเทศ โดยในจัังหวัิดตรั์งเองมีหลายพันต้น อน้�งช่�อ “ยมชวิน” ได้มาจัากลักษณะของใบ

ที�มีลักษณะคล้ายต้นยม และสร้์อยช่�อวิ�า “ชวิน” ตามช่�อของนายชวิน หลีกภัย(แนวิหน้า, 2562)

จัากควิามเป็นมาดังกล�าวิข้างต้น ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังเกิดแนวิคิดที�จัะสร้์างสร์ร์ค์งานทางด้านศิลปะการ์

แสดง เพ่�อเป็นช�องทางการ์นำาเสนอลักษณะและควิามสำาคัญของต้นยมชวินให้เป็นที�ร้้์จัักมากข้�น   
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วัิตถุประสงค์ำ 

เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์ชุดการ์แสดงที�นำาเสนอถ้งควิามงดงามของต้นยมชวิน ในร้์ปแบบของนาฏศิลป์ไทย 

อีกทั�งยังเป็นการ์ส�งเสริ์มและอนุรั์กษ์ต้นยมชวินให้เป็นที�ปร์ะจัักษ์ต�อสาธาร์ณชน

กรอบัแนำวิคิำด/ทฤษฎ่

- ทฤษฎี

1. องค์ปร์ะกอบศิลป์ (องค์ประกิอบศิลป์, 2543) มีดังต�อไปนี�

1.1 จุัด เป็นองค์ปร์ะกอบที�สามาร์ถสัมผัสและรั์บร้้์ได้น้อย แต�ในทางศิลปะจุัดๆ หน้�งที�ปร์ากฏใน

ภาพอาจัจัะค�อยๆ ขยายใหญ�ในควิามร้้์ส้กแปร์เปลี�ยนเป็นร้์ปสัญลักษณ์สิ�งต�างๆ 

1.2 เส้น เส้นตร์ง เส้นโค้ง เส้นซิีกแซีก เส้นขยุกขยิก เป็นต้น ซ้ี�งเส้นที�ปร์ากฏในลักษณะที�ต�างกันก็จัะ

มีอิทธิพลที�สามาร์ถกร์ะตุ้นเร้์าควิามร้้์ส้กจัากการ์รั์บร้้์ให้แตกต�างกันออกไป

1.3 ร้์ปร์�างและร้์ปทร์ง 

- ร้์ปร์�าง ค่อ ร้์ปแบน ๆ มี 2 มิติ มีควิามกว้ิางกับควิามยาวิไม�มีควิามหนา 

- ร้์ปทร์ง ค่อ ร้์ปที�ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจัากจัะแสดงควิามกว้ิาง ควิามยาวิแล้วิยังมีควิามล้ก 

หร่์อควิามหนา น้น ด้วิย 

1.4 ค�านำ�าหนัก ค่อ ค�าควิามอ�อนแก�ของบริ์เวิณที�ถ้กแสงสวิ�าง และบริ์เวิณที�เป็นเงาของวัิตถุหร่์อ

ควิามอ�อน ควิามเข้มของสีหน้�งๆ หร่์อหลายสี 

1.5 บริ์เวิณวิ�าง ส�วินที�เป็นพ่�นที�ที�ปร์าศจัากองค์ปร์ะกอบใดๆ ถ้าบริ์เวิณที�วิ�างมีน้อย ควิามร้้์ส้กจัาก

การ์รั์บจัะร้้์ส้กแน�น แต�ถ้าบริ์เวิณวิ�างมีมากจัะให้ควิามร้้์ส้กวิ�างเปล�า เงียบเหงา อ้างว้ิาง หดห้� ฯลฯ แต�ถ้า

บริ์เวิณวิ�างมีเท�ากันจัะให้ควิามร้้์ส้กพอดี สมดุล เสมอภาค เป็นต้น

1.6 สี เป็นคุณลักษณะที�สามาร์ถรั์บร้้์ได้ด้วิยปร์ะสาทตา โดยอาศัยแสงเป็นตัวิส�องสวิ�าง สีแต�ละสีมี

คุณสมบัติเฉิพาะตัวิที�สามาร์ถกร์ะตุ้นเร้์าให้เกิดควิามร้้์ส้กที�แตกต�างกันอกไป 

1.7 พ่�นผิวิ พ่�นผิวิอาจัเป็นเน่�อหยาบหร่์อเน่�อละเอียด แข็งหร่์อหยาบ นิ�มหร่์อเรี์ยบ พ่�นผิวิจัะทำาให้ผ้้

ด้เกิดควิามร้้์ส้ก ไม�วิ�าด้วิยสายตาหร่์อร์�างกาย 
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2. ทักษะการ์เคล่�อนไหวิ(นาฏยศัพิท์และทักิษะกิารเคล่�อนไหวิ, 2553) มีดังต�อไปนี�

นาฏศิลป์เป็นศิลปะการ์แสดงแขนงหน้�งที�ใช้การ์เคล่�อนไหวิและการ์จััดร์ะเบียบร์�างกายของมนุษย์

อย�างมีจัังหวิะ ลีลา ทำาให้เกิดภาษาท�าทางที�สามาร์ถส่�อควิามหมายแทนภาษาพ้ด

หลักการ์แสดงนาฏศิลป์จัะเน้นการ์แสดงออกทางการ์เคล่�อนไหวิที�มีร์ะบบและงดงามใน 2 ลักษณะ 

ค่อ การ์ฟ้ีอนร์ำาและการ์เคล่�อนไหวิต�างๆ ที�ไม�ส่�อควิามหมายหร่์ออาร์มณ์ที�เฉิพาะเจัาะจัง และการ์ฟ้ีอนร์ำาที�

ปร์ะกอบด้วิยการ์เคล่�อนไหวิร์�างกาย เช�น แขน ขา ม่อ เท้า เร่์อนร์�าง และใบหน้าที�แสดงออกถ้งอาร์มณ์และ

การ์ส่�อควิามหมาย ศิลปะในการ์เคล่�อนไหวิร์�างกายด้วิยการ์ฟ้ีอนร์ำาและการ์แสดงท�าทางการ์เคล่�อนไหวิของ

ร์�างกายทั�ง 3 ส�วิน ค่อ ส�วินกิ�งของร์�างกาย ได้แก� ศีร์ษะ แขน ขา ม่อ เท้า ส�วินตัวิเร่์อนร์�าง และส�วินใบหน้า

ให้ปร์ะสานสัมพันธ์กันอย�างกลมกล่น สวิยงาม และส่�ออาร์มณ์ไปยังผ้้ชม

3. การ์ร์ำาตีบท

การ์ร์ำาตีบท ค่อ การ์ใช้ภาษาท�าสำาหรั์บส่�อควิามหมายในการ์แสดงร์ะหวิ�างผ้้ชมกับผ้้แสดง ท�าที�ใช้

อาจัเป็นการ์เลียนแบบมาจัากธร์ร์มชาติ หร่์อปร์ะดิษฐ์ข้�นใหม�โดยนำาท�ามาจัากนาฏยศัพท์และพ่�นฐานท�าร์ำา

จัากนาฏศิลป์ไทยนำามาปรั์บและเรี์ยบเรี์ยงให้สอดคล้องควิามหมายกับบทร้์อง

4. การ์แปร์ร้์ปแถวิ

ในการ์แสดงปร์ะเภทร์ะบำาจัะเป็นการ์แปร์แถวิในลักษณะต�างๆ โดยเน้นควิามสมดุลของเวิทีให้มีการ์

เคล่�อนไหวิ แปร์แถวิในร้์ปแบบต�างๆ โดยใช้เน่�อที�ต�างๆ ของเวิทีให้เกิดควิามสวิยงามสร้์างควิามปร์ะทับใจัแก�

ผ้้ชม ซ้ี�งการ์แปร์แถวิดังกล�าวินั�นข้�นอย้�กับจุัดปร์ะสงค์ของผ้้ออกแบบท�าร์ำา 

จัากการ์ได้ศ้กษาทฤษฎีดังกล�าวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำาจุัด เส้น ร้์ปร์�าง ร้์ปทร์ง มาปร์ะดิษฐ์ข้�นเป็นท�าร์ำา  

ส�วินค�านำ�าหนัก สี บริ์เวิณวิ�าง พ่�นผิวิ ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำามาใช้ในการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกายในการ์แสดง ใน

ส�วินของทักษะการ์เคล่�อนไหวิ ได้นำามาใช้ในการ์กำาหนดทิศทาง การ์แปร์แถวิ เพ่�อส่�อควิามหมายให้เหมาสม

ตามเน่�อเร่์�องที�ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้กำาหนดไว้ิ

- กร์ณีศ้กษา

 1. ใช้กร์ณีศ้กษาของเพลงร์ำาสีนวิลออกอาหน้ มีควิามหมายเพ่�อควิามร่์�นเริ์งบันเทิงใจัของหญิงสาวิ

แร์กรุ์�นที�มีจัริ์ตกิริ์ยางดงามตามลักษณะของกุลสตรี์ไทย ดนตรี์ใช้วิงปี�พาทย์ไม้นวิม เพลงที�ใช้ปร์ะกอบการ์

แสดง ได้แก� เพลงสีนวิล เพลงอาหน้ และเพลงเร็์วิลา(“รำาสีนวิล”. 2549)

จัากการ์นำากร์ณีศ้กษาของร์ำาสีนวิลออกอาหน้ ได้นำาเอาร้์ปแบบของทำานองเพลง มาเป็นแนวิทางใน

การ์สร้์างสร์ร์ค์เพลง
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2. ใช้กร์ณีศ้กษาของเพลงร์ะบำาดาวิด้งส์ เป็นการ์แสดงนาฏศิลป์ไทยมาตร์ฐาน มีเน่�อควิามพร์ร์ณนา

ถ้งควิามสง�างามของเหล�าเทพบุตร์ เทพธิดา ทิพย์วิิมาน อันมโหฬาร์ ตร์ะการ์ตาขององค์อมริ์นทร์์ในสวิร์ร์ค์

ชั�นดาวิด้งส์(สถาบันนาฏดุริ์ยางคศิลป์, 2542ก)

การ์ร์ำาแบ�งเป็นขั�นตอนต�างๆ(ร์จันา ไชยร์บ, 2562ก) ได้ดังนี�

ขั�นตอนที� 1  ร์ำาออก ใช้เพลงเหาะ

ขั�นตอนที� 2  ร์ำาตามบทร้์อง ใช้เพลงตะเขิ�ง และเพลงเจ้ัาเซ็ีน 

ขั�นตอนที� 3  ร์ำาเข้า ใช้เพลงรั์วิ

จัากการ์นำากร์ณีศ้กษาของร์ะบำาดาวิด้งส์ ได้นำาแนวิคิดของการ์สร้์างสร์ร์ค์ท�าร์ำาร์ะบำาดาวิด้งส์ในการ์

ใช้ท�าร์ำาที�เป็นสัญลักษณ์มาใช้เป็นการ์ออกแบบท�าร์ำาในช�วิงที� 1 และ 2 เช�น เน่�อร้์อง คำาวิ�า “ตร์ะการ์ตา” จัะ

ใช้ท�าสอดส้ง แทนเป็นสัญลักษณ์เพ่�อให้เห็นถ้งควิามยิ�งใหญ� สวิยงามของต้นยมชวิน และการ์ใช้ท�าร์ำาค้�และ

ท�าร์ำาหม้� เช�น เน่�อร้์อง คำาวิ�า “หลากสีสันพร์ร์ณพฤกษา” จัะใช้ท�าร์ำาค้� และเน่�อร้์อง คำาวิ�า “โชยกลิ�นอ�อน

จัากเกสร์ อ้อนออดมา เปล่อกไม้หนา ทำายาดี” จัะใช้ท�าร์ำาหม้� เป็นต้น

3. ใช้กร์ณีศ้กษาของเพลงร์ะบำาย�องหงิด ซ้ี�งกล�าวิถ้งนางศุภลักษณ์ได้ขออาสาข้�นไปวิาดร้์ปบน

สวิร์ร์ค์ และได้พบกับเหล�าเทพบุตร์ เทพธิดาจัับร์ะบำากันด้วิยควิามร่์�นเริ์ง บันเทิงใจั(สถาบันนาฏดุริ์ยางคศิลป์, 

2542ข)

การ์ร์ำาแบ�งเป็นขั�นตอนต�างๆ(ร์จันา ไชยร์บ, 2562ข) ได้ดังนี�

ขั�นตอนที� 1 ร์ำาออก ใช้เพลงรั์วิ

ขั�นตอนที� 2 ร์ำาตามบทร้์อง ใช้เพลงย�องหงิด

ขั�นตอนที� 3 ร์ำาเข้า ใช้เพลงตะเขิ�ง 

จัากการ์นำากร์ณีศ้กษาของร์ะบำาย�องหงิด ได้นำาเอาร้์ปแบบในตอนท้ายของร์ะบำาย�องหงิด มาใช้ใน

การ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ท�าร์ำาในช�วิงที� 3 เร่์�องของจัังหวิะการ์เล�นม่อและเท้า

การ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานในครั์�งนี�  ได้กำาหนดแนวิคิดในร้์ปแบบของการ์แสดงนาฏศิลป์ไทย ปร์ะเภท

ร์ะบำาที�มีบทร้์องปร์ะกอบการ์แสดง โดยมีกร์อบแนวิคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์งาน ดังนี�
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ก�รออกแบับัและกระบัวินำก�รสร��งสรรค์ำ

การ์แสดงชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้ศ้กษาค้นคว้ิาตามกร์ะบวินการ์ดังต�อไปนี� 

1. กร์ะบวินการ์ศ้กษาค้นคว้ิาข้อม้ลที�เกี�ยวิข้องจัากแหล�งหนังส่อ เอกสาร์ต�างๆ 

ข้อม้ลจัากอินเทอร์์เน็ต และข้อม้ลจัากการ์สัมภาษณ์ ลงพ่�นที� เช�น สวินพฤกษศาสตร์์ทุ�งค�าย ศ้นย์

ขยายพันธ์ุพ่ชที� 2 จัังหวัิดตรั์ง ศ้นย์วิิทยาศาสตร์์เพ่�อการ์ศ้กษาตรั์งและบุคคลที�เกี�ยวิข้อง เพ่�อนำามาเป็นควิาม

ร้้์พ่�นฐานและแนวิคิดในการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงาน
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2. กร์ะบวินการ์เก็บร์วิบร์วิมข้อม้ล

2.1 เก็บร์วิบวิมลักษณะทั�วิไปของต้นยมชวิน แล้วินำามาจััดหมวิดหม้�ของลักษณะเพ่�อนำามาคิด

สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงนาฏศิลป์ไทยโดยวิิธีการ์ตีบท

2.2 เก็บข้อม้ลเกี�ยวิกับแนวิคิด/ทฤษฏีต�างๆ เช�น กร์ะบวินการ์ออกแบบนาฏศิลป์ไทยที�นำามาใช้

ในการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดง

3. กร์ะบวินการ์ออกแบบและปร์ะกอบสร้์าง

การ์แสดงชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง มีแนวิคิดและกร์ะบวินการ์ต�างๆ ที�มาจัากเร่์�องร์าวิ 

ลักษณะและบริ์บทของต้นยมชวิน ทั�งเน่�อหาการ์แสดง ท�าร์ำา และเคร่์�องแต�งกาย โดยมีกร์ะบวินการ์ดังต�อ

ไปนี�

3.1 การ์ออกแบบเน่�อหาการ์แสดง

 การ์สร้์างสร์ร์ค์จัะใช้ร้์ปแบบของการ์แสดงนาฏศิลป์ไทยปร์ะเภทร์ะบำา โดยได้นำากิ�ง ผลและ

เมล็ดมาใช้เป็นเคร่์�องปร์ะดับปร์ะกอบเคร่์�องแต�งกาย เพ่�อควิามเป็นเอกลักษณ์ ซ้ี�งการ์แสดงแต�ละช�วิงจัะมี

ท�วิงท�าลีลาที�สวิยงาม ใช้นักแสดง 8 คน ใช้ร์ะยะเวิลาการ์แสดง 8.39 นาที แบ�งการ์แสดงออกเป็น 3 ช�วิงการ์

แสดง ดังนี�

ช�วิงที� 1 นำาเสนอลักษณะควิามงามของธร์ร์มชาติทั�วิไป

ช�วิงที� 2 นำาเสนอลักษณะควิามงามของต้นยมชวิน ทั�งลำาต้น ดอก ผล เมล็ด โดยการ์สร้์าง

เป็นภาพต�างๆ และคุณปร์ะโยชน์ต�างๆ

ช�วิงที� 3 นำาเสนอการ์ช่�นชมยินดีของปร์ะชาชนที�มีต้นยมชวินในพ่�นที�ชายฝ้่�งอันดามัน โดย

เฉิพาะในจัังหวัิดตรั์ง ที�เป็นจัังหวัิดต้นแบบในการ์ปล้กต้นยมชวิน

 3.2 การ์ออกแบบท�าร์ำาปร์ะกอบการ์แสดง 

การ์แสดงชุดยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง ใช้ท�าทางนาฏศิลป์ไทยและท�าเอกลักษณ์ที�ได้

สร้์างสร์ร์ค์ข้�นใหม� โดยใช้หลักการ์ตีบทตามคำาร้์องเข้ามาใช้ และการ์ใช้ท�าทางที�สอดคล้องกับจัังหวิะ ทำานอง

ดนตรี์ในตอนท้าย

ช�วิงที� 1 จัะมีนักแสดงออกมาร์�ายร์ำาตามเสียงดนตรี์ โดยจัะออกมาพร้์อมกันทีละค้� หลังจัาก

นั�นแปร์แถวิแล้วิตีท�าตามบทร้์อง โดยมีตัวิอย�างท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิดังนี�

ภ�พิท่� 1 ท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิช�วิงที� 1 

ท่�ม� : ถ�าย โดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565
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ช�วิงที� 2 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จัะใช้ลักษณะการ์เคล่�อนไหวิโดยใช้เป็นท�าสัญลักษณ์ และการ์จััดกลุ�ม

ของนักแสดงให้สอดคล้องกับบทร้์องเพ่�อส่�อควิามหมายของเพลงให้ชัดเจันยิ�งข้�น โดยมีตัวิอย�างท�าร์ำาและร้์ป

แบบแถวิดังนี�

ภ�พิท่� 2 ท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิช�วิงที� 2 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

ช�วิงที� 3 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จัะใช้ท�วิงท�าร์ำาที�กร์ะฉัิบกร์ะเฉิง สนุกสนาน เพ่�อส่�อถ้งควิามช่�นชมยินดี 

เปร์มปรี์ดิ�ของคนในจัังหวัิดตรั์ง โดยมีตัวิอย�างร้์ปแบบแถวิดังนี�

ภ�พิท่� 3 ท�าร์ำาและร้์ปแบบแถวิช�วิงที� 3 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ 1. การ์ออกแบบท�าร์ำาจัะเน้นท�าเอกลักษณ์ที�ส่�อสาร์ของควิามหมายของบทร้์องในบทหน้�งๆ

  2. การ์ออกแบบแถวิจัะใช้แนวิคิดของต้น เมล็ด กิ�ง ใบของต้นยมชวินมาเป็นแนวิทางใน

การ์ออกแบบแถวิ

 3.3 การ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกาย

ผ้้สร้์างสร์ร์ค ไ์ด้ออกแบบเคร่์�องแต�งกายให้สอดคล้องกับร้์ปแบบการ์แสดง นาฏศิลป์ไทย 

และจัะนำาเอาส�วินต�างๆ ของต้นยมชวินมาใช้เป็นเคร่์�องปร์ะดับให้มีเอกลักษณ์ โดยเน้นควิามสอดคล้องกับ

กร์ะบวินท�าร์ำาในร้์ปแบบของนาฏศิลป์ไทย ซ้ี�งจัะนำาสีของมหาวิิทยาสงขลานคริ์นทร์์เข้ามาเกี�ยวิข้องด้วิย ผ้้

สร้์างสร์ร์ค์มีจุัดปร์ะสงค์ที�จัะส่�อให้เห็นวิ�าต้นยมชวินมีควิามสำาคัญต�อมหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยเขต

ตรั์ง และต้องการ์อนุรั์กษ์ต้นยมชวินนี�ไว้ิในมหาวิิทยาลัย เพ่�อเป็นเกียร์ติแด�นายชวิน หลีกภัย ซ้ี�งสามาร์ถแบ�ง

กร์ะบวินการ์ออกแบบเป็น 3 ส�วิน ดังนี� 
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3.3.1 การ์ออกแบบศิร์าภร์ณ์

3.3.1.1 ทร์งผม มีแนวิคิดมาจัากผลยมชวิน แล้วินำากลีบดอกของผล มาปร์ะดับ

ตกแต�งร์อบๆ และนำามาไว้ิตร์งกลางของผม เสม่อนผลซ้ีอนผลเป็น 2 ชั�น ทั�งกลีบควิำ�าและหงาย

ภ�พิท่� 4 ผลยมชวิน 
ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 

2565

ภ�พิท่� 5 ทร์งผมในการ์แสดง 
ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 

2565

 3.3.2 การ์ออกแบบถนิมพิมพาภร์ณ์

3.3.2.1 ต�างห้ มีแนวิคิดมาจัากกลีบของผลยมชวิน 

3.3.2.2 สร้์อยคอ มีแนวิคิดมาจัากกิ�งและผลของต้นยมชวิน

3.3.2.3 กำาไล ใช้ผลยมชวินวิางไว้ิตร์งกลางและใช้กลีบของผลยมชวินเป็นสายข้อ

ม่อ

ภ�พิท่� 6 ภาพเคร่์�องปร์ะดับชุดไทย 

ท่�ม� : เคร่์�องปร์ะดับชุดไทย,2561

ภ�พิท่� 7 เคร่์�องปร์ะดับของนักแสดง 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัิน ที� 7 กุมภาพันธ์ 

2565

3.3.3 การ์ออกแบบพัสตร์าภร์ณ์ 

3.3.3.1 ผ้าพันอก มีแนวิคิดมาจัากผ้้หญิงในสมัยโบร์าณและสีของกลีบของผลยม

ชวิน แล้วินำามาปรั์บสัดส�วินให้เหมาะสมกับร้์ปร์�างของนักแสดง ให้ด้สวิยงามมากข้�น

3.3.3.2 สไบพันไหล� มีแนวิคิดมาจัากผ้าม�าน เพ่�อให้เห็นถ้งควิามเป็นคล่�น 

สอดคล้องกับธร์ร์มชาติของภาคใต้

3.3.3.3 ผ้านุ�ง มีแนวิคิดหลักจัากการ์นุ�งแบบหน้านาง แล้วิเพิ�มผ้าพาดเฉิลียงร้์ป

กลีบดอกยมชวิน เพ่�อควิามเป็นเอกลักษณ์ของเคร่์�องแต�งกาย 
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            แนวิควิามคิดของเคร่์�องนุ�งห�ม                                           เคร่์�องนุ�งห�มของนักแสดง

ภ�พิท่� 8 เคร่์�องนุ�งห�ม 

ท่�ม� : จััดทำาโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

จัากการ์ออกแบบเคร่์�องแต�งกายของนักแสดงดังกล�าวิข้างต้น เพ่�อนำามาร์วิมเป็นเคร่์�องแต�งกาย

ปร์ะกอบการ์แสดงชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง

   ด้านหน้า    ด้านหลัง

ภ�พิท่� 9 เคร่์�องแต�งกาย 

ท่�ม� : จััดทำาโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

3.4 การ์ออกแบบดนตรี์ การ์ออกแบบเ พลงจัะเน้นที�ให้อาร์มณ์ควิามอ�อนหวิานและร่์�นเริ์งฟ้ีง

สบายๆมีท�วิงทำานองโปร์�งใสฟ้ีงง�ายได้แร์งบันดาลใจัมาจัากเพลงในการ์แสดงชุดร์ำาสีนวิลออกอาหน้โดยใช้วิงปี�

พาทย์ไม้นวิมและผสมกับเคร่์�องดนตรี์ภาคใต้ โดยมีเคร่์�องดนตรี์ดังต�อไปนี�
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ภ�พิท่� 10 เคร่์�องดนตรี์ที�ใช้บร์ร์เลงปร์ะกอบการ์แสดง 

ท่�ม� : TK Park อุทยานการ์เรี์ยนร้้์, (ม.ป.ป.), รู้จักิกัิบเคร่�องดนตรีของภาคใต้. (ตุลาคม,2561)

ซ้ี�งลักษณะของเพลงปร์ะกอบการ์แสดงจัะแบ�งออกเป็น 3 ช�วิง ค่อ

- ดนตรี์บร์ร์เลงนำา -

ช�วิงที� 1 เพลงยวินชม จัังหวิะ 2  ชั�น มีเน่�อร้์อง โคร์งสร้์างของเพลงยวินชมเป็นเพลง 2 ท�อนแบบ

มีสร้์อย ใช้หน้าทับปร์บไก�  2 ชั�น ในการ์บร์ร์เลงจัังหวิะหน้าทับ มีควิามยาวิท�อนละ 2 จัังหวิะหน้าทับ โดย

ใช้วิิธีการ์ปร์ะพันธ์ทำานองเพลงที�ไม�ซัีบซ้ีอน ท�วิงทำานองไม�กร์ะชั�นชิดกัน เน้นให้มีทำานองแบบห�างๆ ค�อยๆ 

เคล่�อนที�ไปอย�างเรี์ยบง�ายตามบันไดเสียง โดยสอดแทร์กทำานองที�มีลีลากร์ะชั�นชิดบ้างเล็กน้อยเพ่�อเพิ�ม

อร์ร์ถร์สให้ทำานองเพลง มีมิติมากข้�น ใช้เวิลาปร์ะมาณ 2 นาที 15 วิินาที โดยมีเน่�อร้์อง ดังนี�

(1) มวิลหม้�ไม้ เหม่อนสวิร์ร์ค์ เสกสร์ร์สร้์าง สร์ร์พางค์ พฤกษา พาสุขศรี์

(สร้์อย1) รุ์กขชาติ ยมชวิน เย้ายวินชวินชม ไม้พันธ์ุยม มีคุณค�าเอย

หลากสีสัน พร์ร์ณพฤกษา ช�อมาลี   งามขจีั คลี�บาน ตร์ะการ์ตา

(สร้์อย1) รุ์กขชาติ ยมชวิน เย้ายวินชวินชม ไม้พันธ์ุยม มีคุณค�าเอย

(2) พันธ์ุไม้หน้�ง ส้งใหญ� ใบดกดี   กลีบมาลี เหล่องนวิล ชวินใฝ่่หา

(สร้์อย2) ไม้เอยไม้พันธ์ุยม นายชวินท�านช่�นชม นำาไม้พันธ์ุยม มาส้�ตรั์งเอย

โชยกลิ�นอ�อน จัากเกสร์ อ้อนออดมา   เปล่อกไม้หนา ทำายาดี มีคุณครั์น

(สร้์อย2) ไม้เอยไม้พันธ์ุยม นายชวินท�านช่�นชม นำาไม้พันธ์ุยม มาส้�ตรั์งเอย

ช�วิงที� 2 เพลงยมชวิน จัังหวิะ 2 ชั�นกร์ะชับจัังหวิะ มีเน่�อร้์อง โคร์งสร้์างของเพลงยมชวินเป็นเพลง

ท�อนเดียวิ ใช้หน้าทับสองไม้ 2 ชั�น ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ต้องการ์ให้เพลงมีลีลาที�ร่์�นเริ์งสนุกสนาน จ้ังใช้ทำานองเพลง

ที�มีควิามกร์ะชั�นชิดมากข้�น ปรั์บการ์เคล่�อนที�ของทำานองให้มีช�วิงเสียงกว้ิางและล่�นไหลมากข้�นกวิ�าช�วิงแร์ก 

โดยได้สอดแทร์กท�วิงทำานองที�มีลีลาการ์ยักเย่�องจัังหวิะในทำานองเข้าไปเพ่�อให้เกิดอร์ร์ถร์สมากข้�น ใช้เวิลา

ปร์ะมาณ 1 นาที 40 วิินาที โดยมีเน่�อร้์อง ดังนี�

(3) ไม้ดี สีนำ�าตาล เหล่องแดงนวิล(ซีำ�า)ไม้ยมชวิน ของดี ที�สร้์างสร์ร์ค์(ซีำ�า)

สร้์างบ้านเร่์อน ทำาของใช้ ได้คร์บครั์น(ซีำ�า)     ลวิดลายดี มีสีสัน อันอำาไพ (อันอำาไพ)

(4) โอ้ยมชวิน ควิร์ชม สมสง�า(ซีำ�า)   ให้คุณค�า อย้�ยั�ง ตรั์งสดใส(ซีำ�า)

ขอเพ่�อนพ้อง พี�น้อง จังพร้์อมใจั(ซีำ�า)    อนุรั์กษ์ไว้ิ ให้อย้� ค้�เม่องตรั์ง (ค้�เม่องตรั์งเอย)
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ช�วิงที� 3 เพลงเร็์วิยมชวิน ไม�มีเน่�อร้์อง โคร์งสร้์างของเพลงเร็์วิยมชวินเป็นเพลงท�อนเดียวิ     ใช้หน้า

ทับล้กหมด ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ต้องการ์ให้มีลีลาที�สนุกสนาน และมีร้์ปแบบทำานองเพลงที�ต�อเน่�องกันกับ       ช�วิง

ที� 2 ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้นำาเพลงยมชวินที�บร์ร์เลงในอัตร์าจัังหวิะ 2 ชั�น มาตัดทอนลงเป็นอัตร์าจัังหวิะชั�นเดียวิ มี

การ์ปรั์บเปลี�ยนสำานวินให้มีควิามต�อเน่�องและหลากหลายมากข้�น และมีการ์สอดแทร์กสำานวินเพลงที�จับใน 

จัังหวิะยก(ลักจัังหวิะ) เข้าไปเพ่�อเพิ�มควิามสนุกสนาน ใช้เวิลาปร์ะมาณ 2 นาที 40 วิินาที

จับการ์แสดง มีบร์ร์เลงเข้าทวิน 1 ร์อบ

3.5 การ์ออกแบบอุปกร์ณ์ 

อุปกร์ณ์ก าร์แสดงที�จัะใช้ในการ์แสดงชุดนี�จัะใช้ผลและกิ�งจัริ์งของต้นยมชวินมาปร์ะดับ

ตกแต�งให้ด้สวิยงามเหมาะสมสอดคล้องกับการ์แสดง ซ้ี�งจัะส่�อให้เห็นผลจัริ์งๆ ที�มีควิามเจัริ์ญเติบโตที�แตก

ต�างกันและสามาร์ถส่�อให้ผ้้ชมเข้าใจัในการ์แสดงมากยิ�งข้�น โดยมีการ์นำาแต�ละก้านมาจััดเป็นช�อแล้วิห้อยด้วิย

คริ์สตัลเป็นพวิงหลายๆ เส้น

 

ภ�พิท่� 11 อุปกร์ณ์การ์แสดง 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 2 กุมภาพันธ์ 2565

3.6 การ์พัฒินาแบบ 

ต�ร�งท่� 1 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างท�าร์ำาปร์ะกอบการ์แสดง

ช�วิงเวิลา การ์ดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะและการ์พัฒินา

15-19 มกร์าคม 2565 เริ์�มทำาควิามเข้าใจักับเพลง ตีควิาม

หมายและเริ์�มคิดท�าร์ำา จัากนั�นนำา

ไปเสนออาจัาร์ย์

ให้ใช้กร์ณีศ้กษาของร์ะบำาดาวิด้งส์และ

ร์ะบำาย�องหงิดเป็นแนวิคิดในการ์ปร์ะดิษฐ์

ท�าร์ำา

20-24 มกร์าคม 2565 มีการ์ศ้กษาและออกแบบท�าร์ำา 

จัากนั�นก็ไปนำาเสนออาจัาร์ย์

ในช�วิงที� 1 ให้ใช้การ์ตีบทตามบทร้์อง 

ช�วิงที� 2 ให้ใช้ท�าสัญลักษณ์ 

และช�วิงที� 3 แสดงอาร์มณ์แบบ

สนุกสนาน
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ช�วิงเวิลา การ์ดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะและการ์พัฒินา

25-26 มกร์าคม 2565 มีการ์คิดสร้์างสร์ร์ค์ท�าใหม�ให้

เหมาะสมกับบทร้์อง 

ให้ปรั์บปรุ์งการ์แปร์แถวิใหม� ให้น้อยกวิ�า

เดิมเพ่�อให้ด้สง�าในควิามเป็นนาฏศิลป์

ไทย

27-29 มกร์าคม 2565 ต�อท�าร์ำาให้นักแสดงและแปร์แถวิ

ใหม�ให้น้อยลงและสอดคล้องกับ

ทำานองและควิามหมายของเพลง

ด้ในเร่์�องของการ์จััดแถวิและร์ะดับของท�า

ร์ำาให้สมดุลกัน

ต�ร�งท่� 2 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างเคร่์�องแต�งกายปร์ะกอบการ์แสดง

ช�วิงเวิลา การ์ดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะและการ์พัฒินา

17-20 พฤศจิักายน 2564 นำาเสนอทร์งผมที�จัะใช้ในงาน

สร้์างสร์ร์ค์

ให้ใช้กลีบของผลยมชวินจัริ์งแทนกลีบ

ดอกพลาสติก

26-27 พฤศจิักายน 2564 นำาเสนอทร์งผมครั์�งที� 2 ให้ดำาเนินการ์ต�อในขั�นต�อไป

30 พฤศจิักายน 2564 

-15 ธันวิาคม 2564

ออกแบบและตัดเย็บชุดใส�โมเดล

ตุ๊กตา แล้วินำาไปเสนออาจัาย์

ให้เพิ�มแถบของผ้าถุงที�เชิงด้านล�าง

24 ธันวิาคม 2564 ตัดเย็บเกาะอกและผ้าถุง แล้วินำา

ไปเสนออาจัาร์ย์

ให้ปลี�ยนจัากเกาะอกเปลี�ยนผ้าพันอก

แทน เพ่�อให้เห็นร้์ปร์�างและสัดส�วินของ

นักแสดง

27-31 ธันวิาคม 2564 ออกแบบอุปกร์ณ์ เคร่์�องปร์ะดับ 

และสั�งทำาอุปกร์ณ์ จัากนั�นก็นำาไป

เสนออาจัาร์ย์

ให้ร้์อยคริ์สตัลตร์งอุปกร์ณ์เพิ�ม เพ่�อเพิ�ม

สวิ�างข้�นให้กับอุปกร์ณ์และให้เปลี�ยนสาย

สร้์อยคอจัากกิ�งไม้ทั�งหมดเป็นตัดออกบาง

ส�วินแล้วิร้์อยคริ์สตัลไปแทน

15-18 มกร์าคม 2565 ร้์อยคริ์สตัลติดร์ะหวิ�างดอก 2 ฝ้่�ง 

และด้านล�างของอุปกร์ณ์ และทำา

สายสร้์อยคอใหม�

ให้จััดเก็บชุดเคร่์�องแต�งกายให้เรี์ยบร้์อย

ต�ร�งท่� 3 การ์พัฒินาแบบโคร์งสร้์างดนตรี์ปร์ะกอบการ์แสดง

ช�วิงเวิลา การ์ดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะและการ์พัฒินา

16-20 ธันวิาคม 2565 มีการ์ศ้กษาและออกแบบแก้ 

แล้วิจ้ัางให้คนทำาเพลงให้

ให้ใช้กร์ณีศ้กษาของร์ำาสีนวิลออกอาหน้

21-23 ธันวิาคม 2565 มีการ์เพิ�ม ลดเสียงตามที�ได้รั์บคำา

แนะนำา

เพิ�มเสียงซีอและเสียงร้์องให้ดังกวิ�าเสียง

ร์ะนาด เพ่�อให้มีเสียงที�นุ�มนวิลกวิ�าเดิม
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ช�วิงเวิลา การ์ดำาเนินงาน ข้อเสนอแนะและการ์พัฒินา

25-27 ธันวิาคม 2565 มีการ์เพิ�มเสียงกลองตุ๊กในช�อง

ท้ายของห้องเพลงของช�วิงที� 3

เพิ�มเสียงกลองตุ๊กเข้าไปในช�วิงที�3 เพ่�อให้

จัังหวิะกร์ะชับและสนุกมากข้�น

ผู้ลก�รศึกษ� 

จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง ได้เกิดผลงานใหม�ข้�นมา สำาหรั์บใช้ใน

การ์เผยแพร์� ดังนี�

ภ�พิท่� 12 ผลงานการ์สร้์างสร์ร์ค์การ์แสดงชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

จัากการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานชุด ยมชวิน สง�าพฤกษาเม่องตรั์งได้เกิดองค์ควิามร้้์ต�างๆให้กับผ้้สร้์างสร์ร์ค์

ในหลายๆมิติ โดยเฉิพาะการ์สร้์างสร์ร์ค์ผลงานการ์แสดงในร้์ปแบบของนาฏศิลป์ไทย ดังนี� 

1. การ์ตีบทในท�าร์ำาของนาฏศิลป์ไทยตามบทร้์องซ้ี�งในการ์แสดงชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง 

ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้เกิดแนวิคิดใหม�ในการ์ตีบทตามควิามหมายของบทร้์อง เช�น ช�วิงเน่�อร้์อง : โอ้ยมชวิน ควิร์ชม 

สมสง�า เป็นการ์ตีบทให้ควิามหมาย เป็นการ์ด้ต้นยมชวิน ที�มีควิามสวิยงาม เป็นต้น

ภ�พิท่� 13 ท�าโอ้ยมชวิน ควิร์ชม สมสง�า 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565
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2. เกิดองค์ควิามร้้์ของการ์นำาภาพสัญลักษณ์ที�สะท้อนถ้งควิามหมายของบทร้์องมาใช้ในการ์แสดง 

เช�น ช�วิงเน่�อร้์อง : ช�อมาลี งามขจีั คลี�บาน เป็นต้น

ภ�พิท่� 14 ช�อมาลี งามขจีั คลี�บาน 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

3. เกิดแนวิคิดของการ์ใช้ท�าร์ำาปร์ะกอบกับท�วิงทำานองของดนตรี์ที�ไม�มีบทร้์องโดยการ์กำาหนดควิาม

หมายตามที�จัะนำาเสนอในการ์แสดง เช�น ท�าสนุกสนาน ท�ายินดี ท�ามีควิามสุข เป็นต้น

  ภ�พิท่� 15 ท�าสนุกสนาน ยินดี มีควิามสุข 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565

4. เกิดแนวิคิดของการ์ใช้ร้์ปแบบแถวิในการ์นำาเสนอโดยการ์นำาลักษณะธร์ร์มชาติของต้น กิ�ง เมล็ด 

ผล ใบ มาเป็นร้์ปแบบของการ์จััดร้์ปแบบแถวิให้เกิดควิามแปลกใหม�ข้�น เป็นต้น

ภ�พิท่� 16 แถวิร้์ปกิ�ง เมล็ด และใบ 

ท่�ม� : ถ�ายโดยผ้้สร้์างสร์ร์ค์ เม่�อวัินที� 7 กุมภาพันธ์ 2565
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บัทสรุป 

จัากการ์ศ้กษาลักษณะ ทางพันธุศาสตร์์ของต้นยมชวิน จัากเดิมช่�อ ต้นซีาก่อ พบวิ�าอย้�ในวิงศ์ยม และ

มีซ่ี�อสากลวิ�า khaya wood ซ้ี�งเป็นไม้ต้นขนาดกลางถ้งขนาดใหญ� ส้ง 15 - 25 เมตร์ เส้นผ�านศ้นย์กลาง

ร์อบอก 1 เมตร์ เร่์อนยอดร้์ปไข�หร่์อทร์งกร์ะบอก ทร์งพุ�มท้บ ลำาต้นโปร์�งตร์ง เน่�อไม้สีนำ�าตาลอมเหล่องหร่์อ

แดงเข้ม มีใบปร์ะกอบแบบขนนก ออกเวีิยนสลับ ดอกสีเหล่องอ�อนหร่์อเหล่องแกมเขียวิ ขนาดเล็ก กลิ�นหอ

มอ�อนๆ ออกเป็นช�อตามซีอกใบและปลายกิ�ง กลีบเลี�ยงสีเขียวิอ�อน มีผลเดี�ยวิขนาดใหญ� กลม ร้์ปไข� ปลาย

มนเป็นพ้ต่�นๆ สีนำ�าตาล เปล่อกหนาและแข็ง และมีเมล็ดแห้งสีนำ�าตาล แบนบาง มีปีกบางๆ ปลิวิไปตามลมได้ 

เมล็ดร์สขมมาก

ผลงานสร้์างสร์ร์ค์ชุด ยมชวินสง�า พฤกษาเม่องตรั์ง มีวัิตถุปร์ะสงค์เพ่�อสร้์างสร์ร์ค์ชุดการ์แสดงที�

นำาเสนอถ้งควิามงดงามของต้นยมชวิน ผ้้สร้์างสร์ร์ค์ได้เริ์�มจัากการ์ศ้กษา ร์วิบร์วิมและวิิเคร์าะห์ข้อม้ล เพ่�อ

สังเคร์าะห์แล้วินำาไปออกแบบงานสร้์างสร์ร์ค์ โดยใช้ทฤษฎีองค์ปร์ะกอบศิลป์ แนวิคิดการ์เคล่�อนไหวิ และ

กร์ณีศ้กษาของการ์ร์ำาสีนวิลออกอาหน้ ร์ะบำาดาวิด้งส์ และร์ะบำาย�องหงิด ผ้้สร้์างสร์ร์ค์จ้ังได้มีการ์กำาหนด

แนวิคิดให้อย้�ในร้์ปแบบของการ์แสดงนาฏศิลป์ไทย ปร์ะเภทร์ะบำาที�มีบทร้์องปร์ะกอบการ์แสดง ซ้ี�งจัะกล�าวิ

ถ้งลักษณะทั�วิไปและคุณปร์ะโยชน์ของต้นยมชวิน จัะใช้เวิลาในการ์แสดงปร์ะมาณ 8.39 นาที โดยตลอดการ์

สร้์างสร์ร์ค์ผลงานได้ผ�านกร์ะบวินการ์พัฒินาและการ์ให้คำาปร้์กษาจัากอาจัาร์ย์ปร์ะจัำาร์ายวิิชาและอาจัาร์ย์ที�

ปร้์กษาเป็นร์ะยะๆ อย�างต�อเน่�อง เพ่�อให้ผลงานออกมาดีที�สุด

ได้นำาต้นยมชวินที�อย้�ในมหาวิิทยาลัยสงขลานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตตรั์งและในจัังหวัิดตรั์ง มาเผยแพร์�

คุณลักษณะและคุณปร์ะโยชน์ของต้นยมชวินให้เป็นที�ปร์ะจัักษ์ต�อสาธาร์ณชน ซ้ี�งจัะได้รั์บร้้์ถ้งควิามงามและ

ปร์ะโยชน์ของต้นยมชวิน อีกทั�งยังเป็นการ์ส่บสานและต�อยอดการ์แสดงในร้์ปแบบนาฏศิลป์ไทย
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Abstract 

This research study aims to analyze, appreciate, and apply Four Sublime States 

of Mind, and to create a new knowledge about Buddhism-based business administration. 

The result indicated that Four Sublime States of Mind consisted of loving kindness (Metta),  

compassion (Karuna), sympathetic joy (Mudita), and equanimity (Upekkha). When these 

dhamma principles were applied for the business administration based on moderate  

postmodern paradigm, the business operation would aim at the public happiness and  

benefits. Any product and service production and business innovation would also regard 

the social and environmental responsibility. The businesses would not exploit or take  

advantage on consumers, but they would take account of the quality and  

cost-effectiveness as well as the good quality of life. The business operators would consider the  

beneficence, and seek for the participation to obtain cooperation rather than  

competition. They would be delighted to other business operators, give love and care to their  

co-workers, partners, suppliers, have fairness in their business administration, set up the 

corporate governance system to retain rights and righteousness to all stakeholders in 

their business, and to protect consumers to obtain the good quality of life and happiness. 

The new knowledge relating to the Buddhism-based business administration includes the  

business operation under loving-kindness (Metta), beneficence and sharing (Karuna),  

communications for social wellness (Mudita), and offering righteousness by protection,  

safeguard, and care (Upekkha). The core value of the business administration based on 

Four Sublime States of Mind is “To put yourself in someone else’s shoes” by driving all 3 

related sections: (1) persons related to business; (2) goods and service; and (3) nature and  

environment. The business administration based on Four Sublime States of Mind would 

make the business become a part of the society to help improve the quality of life of  

people in the country securely and sustainably.

Keywords: Business Administration, Four Sublime States of Mind
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Introduction

In general, business is an activity dealing with the production or distribution of goods 

and services to serve consumers’ demands by an expectation of returns in form of profit. The 

business objective is the maximum profit, which derives from the difference between revenues 

and expenses. The generating of high revenues may come from the high pricing or huge selling 

of goods. The high pricing may affect the consumers, that is, the goods or service buyers must 

pay much money, which would make some people with low income or insufficient wealth  

unable to buy goods. Another method is the huge sales. Although the price per unit may not 

be so high; this could generate the high revenues, and would benefit the consumers, that is, 

some consumers may not have the high revenues, they could buy goods as the price per unit 

is not expensive. The huge selling quantity needs the product promotion such as product 

advertising via media, and the sale promotion (Danthamrongkul, 2018) such as gift offering 

for more sales and better profit, which would make the business owners get more benefits.  

However, advertising and gift offering may drive the expenses higher or some businesses 

may arrange the sale promotion by means of discount. If such discount cannot drive the 

sale amount higher to cover lower unit price, the revenues and profit will be lower as well.  

Therefore, the businessmen must find out appropriate methods, and exploit their resources 

in doing the business for their long-term profit whereas this profit will respond to demands 

of all business stakeholders (Watanasindhu, 2016)

General business administration would concern about 6 management resources  

(6 M’s), comprising man, money, material, machine, method of management, and  

market. The management method will start from planning, organizing, leading, and controlling.  

The important questions that businessmen must answer about their goods and service 

(6W’s and 1H) are: who is in target market?; what does the consumer buy?; why does the 

consumer buy?; who participates in the buying; when does the consumer buy?; where does 

the consumer buy?; and how does the consumer buy?. The business organization may be 

categorized into 8 types (Watanasindhu, 2016: p. 9): 1) enterprise of sole proprietorship;  

2) partnership; 3) limited company; 4) cooperative; 5) state enterprise; 6) foreign juristic  

person; 7) joint venture; and 8) social enterprise (Chantadansuwan, 2017)
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From studying Four Sublime States of Mind, which is the Buddhist doctrine, it could 

be concluded that Four Sublime States of Mind is the dhamma causing Brahma realm. It is  

important that the qualifications of Brahma or Phra Brahma according to the Buddhist belief 

are the codes of moral making individuals’ potential mature. The moral criteria measuring  

maturation, leadership, or ruling pursuant to Four Sublime States of Mind include:  

1) kindness with love, and good wishes to oneself and others; 2) compassion to give help and 

support to free oneself and others from suffering; 3) sympathetic joy or feeling glad when 

oneself or others meet happiness and success in life; and 4) equanimity or having the moral 

or neutral state of mind, not being flooded by bias until righteousness could emerge securely  

(PhrakruViwatthammanukul (Ood Dhammapalo) et. al., 2020).

When Four Sublime States of Mind are applied in the business administration, 

it is important to place all 4 main principles, including loving-kindness, compassion,  

sympathetic joy, and equanimity to be the morality principles for Buddhism-based business  

administration so that such business administration will be constructive, not exploit  

oneself or others, and nature and environment. This must be interpreted by the hermeneutic  

principles based on consideration, e.g., analysis (distinguishing), appreciation  

(evaluation), and application based on the moderate postmodern paradigm. Since the moderate  

postmodern paradigm aims to develop the quality of life of general people; therefore, the 

business administration based on Four Sublime States of Mind should be in line with the 

teaching of Buddha, that is, promotion to refrain from vices (no exploitation), making merit 

(support and beneficence), and mental purification (no attachment to bias and defilements 

and lust. As a result, the business being operated will promote benefits in both present and 

future worlds. It is to root and nurture for utmost benefit (Nirvana) whereas the work being 

done is a tool used to refine our body, words, and mind based on truth, right living linked 

to the middle path, and further live as laypersons who have loving-kindness, compassion, 

sympathetic joy, and equanimity.

From the above reasons, the Researchers felt interested in conducting the research 

study on “Business Administration based on Four Sublime States of Mind” to analyze,  

appreciate, and apply it to create a new knowledge relating to Buddhism-based business  

administration as a guideline of developing the quality of life and environment. 

Research Objectives 

1. To analyze, appreciate, and apply Four Sublime States of Mind.

2. To create a new knowledge relating to Buddhism-based business administration.
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Literature Review 

1. Business is an activity dealing with the production or distribution of goods and  

services to serve consumers’ demands by an expectation of returns in form of profit. 

The business objective is the maximum profit, General business administration would  

concern about 6 management resources (6 M’s), comprising man, money, material, machine,  

method of management, and market. The management method will start from planning, 

organizing, leading, and controlling.

2. Four Sublime States of Mind consisted of loving kindness (Metta), compassion  

(Karuna), sympathetic joy (Mudita), and equanimity (Upekkha). 1) kindness with love, and good 

wishes to oneself and others; 2) compassion to give help and support to free oneself and  

others from suffering; 3) sympathetic joy or feeling glad when oneself or others meet  

happiness and success in life; and 4) equanimity or having the moral or neutral 

state of mind, not being flooded by bias until righteousness could emerge securely  

(PhrakruViwatthammanukul (Ood Dhammapalo) et. al., 2020). 

3. Brahmavihara Dhamma (Four Sublime States of Mind) is Dhamma leading to the 

Brahma realm. The business operation based on Four Sublime States of Mind would cause 

beneficence and support to the organization and society as a whole. It could turn the  

competitive business to the sharing business, and form the network groups to be a sharing 

community to achieve happiness resulted by the mutual life development.

Methodology

The study was conducted based on the philosophical methodology, e.g., dialectical 

method and discursive method from all related data, documents, and literature through 

the academic interpretation, question raising that may give several possible answers,  

opinion sharing by listening to reasons supporting each answer to find out the best answer 

under the compromise and rationality of all parties, and research presentation based on the 

analytic, appreciative, and applicable principles.
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Results

1. The result indicated that Four Sublime States of Mind are ethics and morality  

encouraging individuals to have maturity, leadership, be full of morality, love and kindness, 

wishing others feel happy, compassion to help others have no suffering, sympathetic joy 

when others meet success and happiness in life, and equanimity without bias.

When the above result was analyzed, it was found that Four Sublime States of Mind 

were the doctrine preventing the exploitation of oneself and others until they got damaged 

while the impact caused by the natural and environmental destruction was also considered. 

If humans were induced by lust without such Four Sublime States of Mind, many natural  

resources in the world would be destroyed and exploited unworthily; limited resources 

would not be managed to serve humans’ unlimited needs, which would cause consequent  

problems to the quality of life of general people, lack of responsibility to the society, lack of  

constructive cooperation causing unrighteousness and damage to the public. When individ-

uals have no kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, that society would be 

driven by power and benefits. The association would rely on benefits. Doing any business or 

work would be flooded by selfishness, jealousy. Other people were viewed as competitors 

and then enemies until such society was full of suspicion, has no sincerity or creativity. The 

surroundings arising out would make humans sad, and have no actual happiness. However, 

if any society supported and encouraged the application of Four Sublime States of Mind, it 

would have love and understanding with each other, have trust and creative cooperation, 

help preserve the nature and environment whereas the environment would be balanced 

with the development of the quality of life.

When this analyzed result was appreciated for further application, it was found 

that Four Sublime States of Mind were the doctrine to be applied based on the moderate  

postmodern paradigm because this paradigm promoted the development of the quality of 

life in individuals and as a whole. It was friendly to the environment, promoted creativity,  

adaptivity, collaboration, and requisitivity. When Four Sublime States of Mind were used to  

create a new knowledge relating to the business administration in line with Four Sublime States 

of Mind based on the moderate postmodern paradigm, the outcome was Buddhism-based 

business administration that is capable of developing the quality of life of individuals and  

society mutually.
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2. The result of creating a new knowledge relating to the business administration 

based on Four Sublime States of Mind, it was found that the business administration based 

on Four Sublime States of Mind on the basis of moderate postmodern paradigm became 

a new knowledge relating to Buddhism-based business administration. This is to apply the 

morality principles to make the business work constructive, adapt, cooperate, and search 

for. The core value of the business administration based on Four Sublime States of Mind 

is “To put yourself in someone else’s shoes” (empathy according to Sublime States of 

Mind) by relying on all 4 components of such dhamma principle, comprising kindness,  

compassion, sympathetic joy, and equanimity, which were interpreted to analyze their 

meanings, and to appreciate to see their value, and to apply to develop the quality of life 

in all 3 parts; namely, individual, goods and service, and nature/environment. The business 

administration based on Four Sublime States of Mind could be summarized as described 

below.

1) Loving-kindness: love and care

1.1) Individuals, e.g., care for intent, put one’s mind in merit, care for attitude  

affecting one’s thought. Thought for innovation and production should rely on beneficence as 

a whole, while thought for public, which includes customers, workers, suppliers and business 

partners, must rely on mutual sharing and benefits. Also, the workers had to obtain the good 

quality of working life, happiness, pride, and good attitude in working. The environment had 

to be arranged to support the learning, and be developed to such happiness. Regarding goods 

and service users, their life and property safety should be considered while those goods and  

services could respond to the users’ living. The goods and services could be afforded by  

general people. Any comments on goods and services should be cared so that those  

products and services would be improved while the businesses would be developed to 

make the society happy.

1.2) Goods and services, e.g., care for goods and service quality in respect with  

safety, convenience, development of the quality of life, and facilitation relevant to consumers’  

demands, along with attention to communication channels with customers or service users 

so that they acknowledge necessary information, or send comments on any goods and  

service improvement and development for better quality of life of general people.
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1.3) Nature and environment, e.g., care for goods and service production process  

friendly to the environment. If impossible to avoid the use of materials or equipment  

affecting the nature and environment, either directly or indirectly, certain innovations had to be  

invented to handle such problems. At this point, this deems the social responsibility because 

the society and environment are linked closely and affected to each other. Goods and services 

are inevitably associated with consumers’ consumption behavior. If there are certain research 

studies and innovation development for the environment, every activity arising out will make 

the nature and environment more balance, and encourage humans to have the desirable  

behaviors. These innovations also help the society have happiness based on business  

activities.

2) Compassion: beneficence and sharing

2.1) Individuals, e.g., support the workers to obtain fundamental rights, welfare, and 

protection under standards and laws. If the business operators obtain much profit, they 

may help provide such welfare and protection beyond the standards required by law such 

as better welfare in case of any accidents or death, etc. The support also includes the  

acquisition of knowledge, skills, experience, and techniques, and promotes the occurrence of 

good attitude in working to make the good relationship with other co-workers, and in providing the  

impressive service to the service users deriving from good personalities of every worker.

2.2) Goods and services, which include 3 kinds of support as follows:

First kind: Support in the form of goods and service exchange whereas the goods 

and service users feel worthiness to be received from the consumption of such goods and  

services. This feeling of worthiness comes from the service provision over the standard, 

or from the service mind of the service provider. This is the matter of spirit rather than  

performing by determined duties. This is to create the impression; it is the business charisma 

that the service users can touch.

Second kind: Support by discount or adding the quality and quantity of goods or  

service directly so that the consumers feel worthiness when comparing with other goods 

and services. This method can be done during the promotion period or normal period.
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Third kind: This is to deliver those goods and services to the society in the form 

of returning the profit to the society by ways of discount, exchange, distribution, bonus or  

donation as corporate social responsibility activities. For example, some medial device  

distribution companies, in each year, could donate those medical devices to many  

medical service centers that were short of these devices so that the general people could be  

thoroughly cured by these modern medical devices, and were charged cheaper or not 

charged if these distribution companies paid such service fee for them, etc. Or, such  

companies may cooperate with several charity or non-profit organizations like foundation, 

association, etc. that have the objectives consistent with such policy. This deems a way of 

mitigating people’s suffering.

2.3) Nature and environment, e.g., supporting the nature by having responsibility for 

the nature and environment by having the innovation and production that do not damage 

the environment, creating an idea of handling the waste deriving from our business such as 

recycle, etc., and arranging activities to reduce the current pollution such as campaign for 

reduction of global warming, forestation activity, activity of garbage collection in rivers and 

canals, etc.

3) Sympathetic joy: well-being in communications

3.1) Individuals, e.g., emotional participation with goods and service users, that is,  

feeling happy and glad when those goods and service users have happiness, more  

convenience, and better quality of life; thinking to collect data about this happiness and  

manage such data to be further communicated to the society.

3.2) Goods and services, e.g., making the creative media to promote both  

mental and cognitive well-being as supported by various companies and enterprises, which 

may be done by only one company or enterprise, or by a network party involving several  

organizations joined under the MOU. This sponsorship can make the society have happiness 

and cognition. The side effect of happiness in general people is their support for goods and 

services so that those businesses can stand with the society.
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3.3) Nature and environment, e.g., presenting the safe and creative media; creating 

the good environment via media by presenting the image of happiness, smile, laugh and 

better quality of life from using goods and services; providing the fair, transparent, checkable  

protection of consumers; presenting the actual image of the quality of life of workers to show 

sincerity and to convince that the business based Four Sublime States of Mind take care 

of its workers until they have happiness while everyone’s happiness is the organization’s  

happiness as well; presenting the concept, attitude, and creative and cooperative working  

process to model the society; inspiring the business sector or operators to improve and develop the  

domestic business under sharing and support; joining hands to create good things for the  

society and to be responsible for the society together; and being responsible for the impact 

to the nature and environment to have the joint happiness and success under harmony.

4) Equanimity: giving righteousness in forms of protection, safeguard and care

4.1) Individuals, e.g., considering measures to prevent workers from damage, or the 

company or enterprise from defamation that may impair its reliability in the society and its 

pride in among the company members; considering to protect consumers all around and 

choosing the best way for consumers who will obtain the righteousness from using goods 

and services, and feel comforted from the business operators’ care.

4.2) Goods and services, e.g., controlling the goods and service standards by  

assessing the effectiveness and proficiency of those goods and services regularly, that is, before  

producing any goods and services, the opinions or real demand of consumers must be  

surveyed. Then, the consumers’ demand is turned to create an innovation or to produce any 

goods and service relevant to their needs in order to cure suffering and add their happiness. 

When having the standard and efficient goods and service, the next thing we must consider 

is how to deliver that goods and service quickly, safely, and cost-effectively to the general  

people, and we must plan for assessing the use of that goods and service for future  

improvement and development.
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4.3) Nature and environment, e.g., creating an appropriate organization culture such 

as consistent maintenance of standards in goods and service production, delivery, safety, 

and friendly environmental qualifications, regular, secure and fair protection of consumers 

and workers under related laws while the Buddhist doctrine is added so that the quality of 

life is better than that required by law, together with care in case of accidents or unexpected 

events to the workers that result to their loss of properties and life. For customers, this is to be  

responsible for the damage caused by the wrong delivery of goods and service. This should 

be cared by heart, not by duty only. This is to cure the goods and service users’ emotion 

so that they feel comforted. 

Discussion

1. According the analysis, appreciation, and application of Four Sublime 

States of Mind, the result was consistent with the concept of Phra Brahmagunabhorn  

(P.A. Payutto) (2009) who stated that Four Sublime States of Mind (Brahmavihara 4) is Dhamma of  

Brahma, and superb moral codes. Persons with great meritoriousness will have 4 moral codes:  

loving-kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. The Royal Institute of Thailand 

(2005) stated that Four Sublime States of Mind is the dwelling place of great persons. This is also  

consistent to the research conducted by Phra Maha Sutthichai Thitachayo (Tavornsila) (2003) on  

“Analytic Study on Brahmavihara 4 in Buddhism Scripture”, which concluded that Four  

Sublime States of Mind appeared in Tripitaka and several scriptures pursuant to Dhamma  

categories. Four Sublime States of Mind are the doctrine so important for people’s life in the 

society as they are the morality to be adhered with and practiced by humans for peace in  

practitioners and society as a whole. This result was also consistent with the research conducted by 

Phra Manit Techavaro (Utnok) (2007) on “Buddhism-based Political Science: Brahmavihara 4 and  

Administrators”. From this study, it could be concluded that Brahmavihara 4 was the  

dharmic principle for seniors, leaders or administrators. If the administrators complied with this  

principle, they would obtain the respect and praise, and be admired by the public. If not, they 

would have some problems in their administration and ruling, and would be hated by their 

subordinates or general people because the administration under Buddhism-based political 

science did not focus on the system, but administrators. If the administrators had morality and 

ethics in their administration and ruling, the state and people would have happiness and good 

life regardless of the regime it had. This was also consistent with the study done by Phra Maha 

Boonrien Papanggaro (Pilapan) (1999) on “Analytic Study on Loving-Kindness in Theravada  

Buddhism. The result indicated that loving-kindness was an important dharmic principle  

causing many people to be generous and not to exploit with each other, to live together 
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peacefully, and to cause peace in the world. It was the morality helping purify our mind,  

reduce vices and problems, lessen our suffering and selfishness, and be useful for ourself 

and society as a whole. It also eradicated defilements and problems until we had no Asava  

(mental intoxication) in mind. This Dhamma is clean and pure with no receiver or  

giver. This was also consistent with the study done by Chalermpolyothin et. al. (2017) on  

“Leadership and Organization Development based on Brahmavihara 4”. The result showed that  

Brahmavihara 4 or 4 mental codes of superb persons or 4 Dhamma of administrators. It was 

the dharmic principle to have love and wishing that other people would be happy, and 

free from suffering; to be glad in others’ growth; and to have righteousness to give rewards 

and punishment. The administrators who applied Brahmavihara 4 for their administration 

would be the center of cooperation and working, and be able to complete their duties  

successfully. The administrators of educational institutes had to hold several qualifications 

such as knowledge, understanding, skills, morality, and good appearance.

2. From creating a new knowledge base relating to Buddhism-based business  

administration, it could be discussed that it was consistent with Phra Suwannabhumi  

Dhammarato (Intrarum) (2018) on “Personnel Management System according to Buddhism-based 

Education Administration of Administrators in Educational Institutes under Supervision of 

The Secondary Educational Service Area Office”. The result showed that working had to rely 

on the supervision line to attain the established objectives. Each organization had to rely on  

Brahmavihara 4 to drive the works done together in the organization to attain those objectives. 

In applying Brahmavihara 4 in the administration, the organization leaders should first have  

Brahmavihara 4 in mind before controlling various people in the organization to behave  

righteously and fairly, which would cause the good relationship between leaders and  

followers, between employers and employees who would live together happily.  

Brahmavihara 4 in the administration consisted of: 1. Loving-kindness or having good wishes 

to people in the organization so that they have happiness, having generosity and intimacy to 

subordinates with hope that they would be happy; 2. Compassion or having good wishes to 

personnel in the organization who faced suffering, feeling empathy when they had suffering;  

3. sympathetic joy or having joyfulness when others or people in the organization got merit 

or growth by their knowledge and abilities, luck, title, and reputation; and 4. equanimity or  

staying neutral, inattentive, not feeling happy or sad if the situation did not allow to show the 

loving-kindness, compassion, and sympathetic joy. If anyone behaved well, his action would 

be praised. But, anyone who behaved improperly, he would be blamed or punished based 

on his fault while the judgement would not be deviated due to bias. This was consistent 

with the research done by Kanyaviriya et al. (2020) on “Business Administration based on 
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Theravada Buddhism”. The result indicated that the Buddhism-based administration would 

rely on the loving-kindness principle, middle-path principle, use of natural methods to give 

happiness based on sufficiency, focus on truth, reduction of consumerism, paying attention 

to sharing rather than competition, no exploitation and making the correct belief in receivers 

and users of the good administration principle, and focus on wisdom rather than false belief. 

This could be discussed that loving-kindness is the good wish to help other people happy.  

Applying the loving-kindness principle in the administration, either in the government or  

private sector, would cause the beneficence and no exploitation. This was consistent with  

the research done by Phrakru Pinitrattanakorn (Anusorn Tanatatto) (2013) on “Application of  

Brahmavihara Dhamma for Peace in Bang Pli District, Samut Prakan Province”. The result showed 

that: 1) loving-kindness - we should give help and sharing if possible. If people in the same  

sub-district had kindness and help with each other, everyone would be happy. The  

community members had to have generosity and sharing; 2) compassion – we should support 

the weak and inferior people if possible. Freeing people from suffering would make the whole 

society happy while we would not exploit others or be selfish; 3) sympathetic joy – we should 

not be jealous or accuse others while we were not good enough. We should be glad to other 

people in the world, not be jealous or gossip; and 4) equanimity – we should ignore nonsense  

matters, not hammer others’ fault, but encourage them so that they were strong to  

continue. This Dhamma principle should be applied in our daily life. This was consistent 

with the concept of Phumisook and Hongkulseth (2019) that the conventional concept of 

business management might have some problems or was not efficient enough as it did 

not cover the actual happiness or it could not get along with Buddhist people’s conduct.  

The conventional management usually focused on the exploitation or tried to exploit any  

competitors, customers or subordinates. Several literates have used several means to i 

mprove this management method, but they failed due to the defilement or selfishness. 

They thought that the religious principle or Brahmavihara 4 should be applied. Brahmavihara 

4 was the principle of leaders like Brahma who gave care and kindness to his subordinates.  

Brahmavihara deemed the tool or wrench to solve the work problems. However, there 

were several kinds of wrench, which should be chosen to fit to each work. This principle 

looked suitable for Buddhist people. 
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Conclusion

From the study on “Business Administration based on Four Sublime States of Mind”, 

the research result becomes a new knowledge base in philosophy and ethics relating to  

Buddhism-based business administration that can be applied to all types of business.  

Importantly, such application must be based on the moderate postmodern paradigm  

focusing on the development of the quality of life. Four Sublime States of Mind consists of  

loving-kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, which will be right and  

useful for all related persons in the business, and friendly to the environment.

Suggestions for implementations

1. Business operators should prepare the model of “business administration based 

on Four Sublime States of Mind” according to the moderate postmodern paradigm so that 

the business is undertaken by a precise direction of improving the quality of life under the  

principles of creativity, adaptivity, collaboration, and requisitivity.

2. Business operators should use Four Sublime States of Mind as their moral  

principle before applying them to rule their people and organization; otherwise, they cannot  

understand, comprehend, and develop to enhance any security and sustainability. Please 

bear in mind that “Example is better than precept”.

Recommendations for further study

1. There should be further study on leadership based on Four Sublime States of 

Mind.

2. There should be further study on self-management, people management, and 

work management based on Four Sublime States of Mind.
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Abstract

This article aims to demonstrate the importance of knowledge to create  

sustainability. The Quintuple Helix model assists in comprehending the knowledge flow 

path among five helices: government, education, economic system, environment, and  

civil society. The authors introduce the knowledge acquisition empowerment (KAE)  

model that consists of two components explaining the internal and external knowledge  

management (KM). (1) Knowledge-based dynamic capabilities (KDCs) relate to an organization’s  

knowledge absorption, generation, storage, and adaptation. Organizational wisdom  

facilitates dynamic capacities (DCs) for creating competitive advantage, innovation, and  

sustainability. (2) Open innovation (OI) concept explains sharing and co-generating  

knowledge among the organization, partnerships, and networks, such as R&D institutes,  

universities, suppliers, and customers. The executives, business owners, or  

policymakers can bring the KAE model to improve and develop their KM to become a sustainable  

organization. In addition, the authors present corporate sustainability through social,  

economic, and environmental perspectives. The more understanding and clarity, the closer 

organizations advance towards sustainability.

Keywords: knowledge acquisition empowerment, open innovation, knowledge-based  

                dynamic capabilities, sustainability, corporate sustainability
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Introduction

Since late 2019, the world has unexpectedly been facing an unparalleled social 

and economic crisis because of the COVID-19 pandemic. The collapse in many sectors of 

the economic cycle, affected by the pandemic, occurs in every country; as a consequence, 

generating damage to global value chains. Moreover, though stringent measures being  

implemented are necessary to contain the pandemic, such measures push economies into 

unprecedented conditions (Magazzino et al., 2021) and still run in many countries. This 

circumstance is considered a form of the VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and  

ambiguity) that is the effects encountered generally in business. The VUCA may affect 

change in decision-making to manage innovation and competition (Schoemaker et al., 2018). 

Thus, at this time, it is a reasonable moment to pay attention to sustainability.

The Quintuple Helix model helps explain the emergence of knowledge  

circulation associated with the five dimensions consisting of government, education,  

economic system, environment, and civil social (Carayannis & Campbell, 2011). The  

authors present KAE, combining the concepts of OI and KDCs, as a concept to supplement the  

organizational knowledge. OI, building opportunities to acquire knowledge or information from the  

external organization, will facilitate sharing and the co-generation of innovation among 

the member of the network (Curley & Salmelin, 2013). KDCs are capabilities increasing the  

potential of KM within an organization. Organizations have to attach importance to the acquisition of  

knowledge because knowledge is an important asset leading to differentiation, competitive 

advantage (Denford, 2013), innovation, and sustainability (Carayannis, Barth, & Campbell, 

2012). The phrase “knowledge is power” is not an exaggeration. The efficient operations were  

developed based on organizational knowledge.

Knowledge, as a resource, created through creative processes in every context, such 

as society, economy, and climate change, is possible to use in sustainable development  

(Carayannis & Rakhmatullin, 2014). The authors orientate an in-depth mentality of  

sustainability since it impacts many aspects of the organizational functions. Therefore, this  

article aims to build and expand the understanding of sustainability from a corporate  

perspective by explaining through social, economic, and environmental perspectives; as a  

result, it will be the approaches in making the policies of the government, creating  

educational programs, determining business strategies, and improving sustainability.
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Knowledge acquisition empowerment

Businesses, at present, have become not only riskier than in the past but also more  

volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) (Schoemaker et al., 2018). To  

maintain business in these situations, entrepreneurs have to decide on approaches to managing  

innovation and competition (Moccia et al., 2020) via many dimensions. One of  

the interesting concepts is the Quintuple Helix model (5 helices). This model is a  

transdisciplinary structure consisting of the perspectives of sustainable development and 

social ecology (Mineiro et al., 2021).

Picture 1: The Quintuple Helix model and f

Source: Modified from Carayannis et al. (2012)

Initially, the authors would like to start at the beginning of this concept. The model 

that forms the basis of subsequent models is the Triple Helix model (3 helices). The concept of  

interaction among university, industry, and government presented by Etzkowitz and  

Leydesdorff (1995) creates knowledge-based economic development. In this model, each helix  

complies with its traditional function while all of them work in harmony. In  

university-industry interactions, universities provide research and creativity to industry for 

changing them to products and innovation. In other words, the producers and users of  

knowledge are connected during the whole process of knowledge creation. The interactions 

between the government and universities depend on the education policy of the government 
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to determine government funding and the independent level from government influence. 

The interactions between governments and industry are likewise a previous relationship  

depending on government policy to support infrastructures and other approaches to 

 prevent market failures and collect taxes (Carayannis, Grigoroudis, Stamati, & Valvi, 2021).

Considered as a core, the Triple Helix model is developed to the Quadruple Helix  

model (4 helices) by adding the civil society in the original one. The framework purposes 

to connect innovation and civil society. Carayannis and Campbell (2009), the developers,  

mention that under the triple helix model, the emerging technologies and innovation do not  

always meet the needs of society, as a result limiting their potential impact. In the fourth helix,  

media are a mechanism to establish communication with consumers, and civil society  

including culture means the users (the human-centered) driving the innovation process  

(Mineiro et al., 2021). It is in the line with ‘lead user theory’— lead users are significantly  

positioned to benefit by obtaining a solution to their needs and so may innovate  

(von Hippel, 1986). Data mining techniques can increase efficiency and accuracy in analyzing 

and predicting the behavior and demand of users (Ansari et al., 2021). 

The Quintuple Helix model improved by Carayannis and Campbell (2011) expands 

the natural environment of society (the fifth helix) for knowledge production and innovation. 

This model focuses on the necessary socio-ecological transition of society and economy; 

therefore, the Quintuple Helix is ecologically sensitive. The natural environments of society 

and the economy should consider as knowledge production and innovation drivers within 

this model. It supports the formation of a win-win situation between ecology, knowledge, and  

innovation, creating synergies among economy, society, and democracy. The Quintuple  

Helix model and functions of five helices are briefly shown in Picture 1. The mechanism of each  

helix will transform inbound knowledge and information to generate new knowledge,  

spreading into the other helices through the knowledge circulation. In addition, each helix will  

transform absorbed knowledge to be capital, such as social helix develops law and  

multi-knowledge from the other helices to become social capital for improving social  

safety, equality, sustainable urban forms, and eco-presumption (Eizenberg & Jabareen, 

2017), and lead to sustainability (Carayannis et al., 2012).

The challenge, organizational view, is how companies can effectively obtain  

knowledge or information from the knowledge circulation. The authors, therefore, present the  

knowledge acquisition empowerment that consists of two knowledge manipulation 

concepts: open innovation (external empowerment) and knowledge-based dynamic  

capabilities (internal empowerment), as a guideline for effective knowledge and  

information management (see Picture 2).
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 Open innovation

Henry Chesbrough creatively conceptualizes the concept of OI where ideas pass 

to and from different organizations for exploitation. The heart of OI is “open collaborative  

learning” (Hafkesbrink & Schroll, 2011). OI (defined as ‘Innovation 2.0’) is an innovation model 

that relies on the usage of inflows and outflows of knowledge to advance inside innovation and  

technologies. The organizational boundaries become more flexible, allowing the  

integration between internal resources and external cooperation. This concept focuses on the  

collaboration among companies and other agents inside and outside the value chain to  

increase the benefit of knowledge sharing throughout partnerships and networks (Costa &  

Matias, 2020), such as R&D institutes, universities, suppliers, and customers. Briefly, in the 

term OI, ideas will pass among different organizations to create value (Curley, 2016).

Cooperation among many organizations has to inherently deal with conditions of  

asymmetric information that happen when a relationship is non-symmetric (non-equality)  

because some members are superior to others (Bardy, 2006). The limitation of OI is the 

conflict between the desire to gain the benefits and concern over the risk that others will  

misappropriate those benefits. The ‘stakeholder theory’, which purposes to define and  

create value, interconnect capitalism with ethics, and identify appropriate management  

practices (Fares et al., 2021), can allow for understanding and accepting of the natural risks in the OI  

process (Gould, 2012). Furthermore, the statistical results suggest that most of the members 

used adversarial strategies despite the publicized intent to work cooperatively. The ‘game 

theory’ is applied to identify the conditions under which cooperative behavior (Wagstaff et 

al., 2021). 

The Quadruple Helix is presented by adding the civil society; as a  

consequence, the structural changes to be user-centric innovation models. Therefore, it 

is a pressure to develop the concept of OI to be ‘Open Innovation 2.0’ (OI2). It facilitates 

sharing and the co-generation of innovation options to enable a significant  

competitive advantage and achieve broader-scale innovation benefits for larger  

numbers of stakeholders. Telecommunication networks deployed in the service of 

increased social interaction are an essential characteristic of OI2. The more  

communication bandwidth increases, the more trust builds quickly among collaborators. 

The other core characteristic of OI2 is the usage of the Quadruple Helix model where  

the four helices work together to co-create the future by sharing value and vision (Curley 

& Salmelin, 2013). It is similar to ‘collaborative innovation’ that uses the internet platforms 
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to communicate and innovate within self-organizing virtual teams. People participating in  

collaborative innovation are self-motivated, therefore, regardless of any compensation or  

benefits (Gloor, 2006). 

The agile approaches needed for OI2 conflict with the command and control  

organizations. Intellectual-property (IP) models may interrupt collaboration. Furthermore, 

by requiring the descriptions of proposed work before research begins, government funders 

can stifle the emergence of ideas. Innovation policies should recognize that the linear R&D  

model (service to the customer and no user involvement (Curley & Salmelin, 2013)) will be  

outpaced by a nonlinear (a cycle where users co-participates in the innovation process and they  

benefit from its outcome (Curley & Salmelin, 2013)), open and collaborative innovation process  

(Curley, 2016). 

‘Industry 4.0’, firstly proposed by the German government in 2011, encompasses  

multiple advances in digitization, automation, and robotization. The new business will  

focus on the construction of systems and relationships between machines-machines and  

machines-humans (Schwab, 2017). The OI concept is still important because Industry 4.0  

accelerates the innovation cycle responding to fast-changing consumer expectations.  

Establishing alliances is, therefore, an important solution for innovation and reducing the 

risk of innovation (Costa & Matias, 2020).

 Knowledge-based dynamic capabilities

The concept of dynamic capabilities is presented by Teece, Pisano, and Shuen (1997) 

defining DCs as an organization’s competencies during the strategic integration of internal 

and external resources to respond to a promptly changing environment. These capabilities 

consist of three processes: (1) sensing. It refers to acknowledging opportunities. This type of  

organizational ability will continually increase awareness of opportunities and threats; as a  

result, the organization knows the direction of development and creation of new products 

and services, such as recognizing opportunities from customer needs, business partnership, 

and emerging technologies (Alford & Duan, 2018); (2) seizing. It is a systematic approach that  

combines technology, resources, and marketing knowledge to generate organizational  

structure, processes, business model, and motivation which is suited to increasingly  

taking advantage of the opportunities (Teece, 2018); and (3) reconfiguring. The continuous  

organizational development, and shaping of tangible and intangible assets (Brandon-Jones 

& Knoppen, 2018). It is the creation of new capabilities of the organization to support 

new business models (Teece, 2018). The organization will create the ability to adapt to  

changing situations by combining operational capabilities and resources to create value.  
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Thus, it needs to continuously develop the processes to reform resources to respond to the current  

competition. Efficient resource management will encourage the organization to build and 

maintain competitive advantages (Ma et al., 2021).

Knowledge is a vital asset that serves as a source of differentiation and competitive 

advantage (Denford, 2013). Therefore, the set of organizational capabilities, which manage 

knowledge, is necessary for organizations. According to the knowledge-based view, KDCs 

are divided into four processes (Gonzalez & Melo, 2019): (1) absorption. It relates to the  

acquisition, assimilation, transformation, and exploitation of external knowledge (Cohen & 

Levinthal, 1990). It is massively linked to the concept of OI as the organizations that rely on  

innovation tend to analyze their environment to seek external technology and knowledge and do  

simultaneously internal R&D (Cordero & Ferreira, 2018); (2) generation. The organizational  

capability in developing and refining activities and processes facilitates the creation of new  

knowledge (Zheng et al., 2011); (3) storage. It supports maintaining the completeness of  

knowledge and facilitates rapid access to such knowledge every time (Teixeira, Oliveira, & 

Curado, 2020); and (4) adaptation. Adaptation. It refers to the organizational capability to 

integrate and apply internal and external knowledge to create solutions knowledge (Zheng 

et al., 2011).

  The knowledge acquisition empowerment model

Quintuple Helix model (Picture 1), each helix receives information or perspicuity 

from the others to create wisdom transformed into intellectual capitals: political, human,  

economic, natural, and social capitals (Carayannis et al., 2012). The knowledge then spreads 

into the knowledge circulation and helps the other helices create their capitals. In an  

organizational context (Picture 2), the KAE model starts at KDCs. Knowledge is absorbed 

into the organization from circulation. Absorbed knowledge helps the process of knowledge  

generation or is formally stored in physical memory systems and informally retained as  

beliefs, values, and norms associated with the organizational culture and structure  

(Gonzalez & Melo, 2019). Stored knowledge is adapted to the organization’s  

operations through DCs, i.e., sensing, seizing, and reconfiguring, for corporate capital and  

sustainability. Understanding from each process returns to knowledge storage.  

Knowledge revolves around an organization. Some information and knowledge are released 

to the knowledge circulation. OI facilitates sharing knowledge to increase the benefit among  

partnerships, networks (Costa & Matias, 2020), and each helix to create wisdom transformed 

into capital and sustainability.



738

Picture 2: The knowledge acquisition empowerment model

Source: Authors

Sustainability 

In the earlier literature, sustainability content is usually described in two words:  

‘sustainability’ and ‘sustainable development’. This issue has been addressed by many  

academics that sustainable development is compared to sustainable growth. Some of 

them argue the thought of development related to capitalism presents massive barriers to  

sustainability (Purvis et al., 2019). Sustainable development has reached a conceptual  

dead-end and is essential to separate the notion of sustainability from its (Sneddon, 2000). 

On the contrary, sustainability has a reputation as a buzzword but it is fewer history than 

sustainable development. Investigated in contemporary literature, sustainability seems little 

developed conception. Furthermore, the UN develops the sustainable development goals 

(SDGs) that consist of 17 goals, such as no poverty (goal-1), good health and well-being  

(goal-3), affordable and clean energy (goal-7), climate action (goal-13), and partnerships for 

the goals (goal-17), to operate in an integrated approach; as a result, the notion of sustainable  

development is increasingly entrenched (Purvis et al., 2019). In this research, the authors  

decide to use ‘sustainability’ for promoting the expansion of notions in the context.

The IUCN (international union for conservation of nature ) introduced sustainable  

development into the mainstream in 1980. After that, many sustainable development  

models are invented and developed by academics. Afterward, the sustainable development 

process is presented as an interaction among three systems: biological, economic, and social  

system, also known as the ‘Venn diagram’. The purpose of sustainable development is to  

maximize the goals across all these systems through an adaptable process of trade-offs  
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(Barbier, 1987). The three pillars are improved in different approaches: economic (to maximize 

income and maintain capital stock), ecological (to protect natural resources), and sociocultural 

(to solve poverty and equality problems) (Munasinghe, 1993). The UN found the commission on  

sustainable development (CSD) for the provision of guidance and monitoring of  

progress in the Rio Declaration and the implementation of Agenda 21. A workshop involving  

policymakers, members of international organizations, and scientists is held to review  

indicators of the three key criteria of sustainable development: ecology, economy, and 

equality (Purvis et al., 2019).

These pillars are usually found in various forms as a descriptor of sustainability 

within the academic literature, business literature, and policy documentation. Although 

many works of literature on sustainability may be various sets of SDGs, the three pillars 

themselves are embedded in their formulation (Purvis et al., 2019). This concept has been 

argued by some scholars as its simple and broad interpretation; as a result unclear practice 

(e.g., Thompson (2017)). Conversely, it is extensively used to describe in the context of  

sustainability. Therefore, in this work, the authors consider taking a conservative perspective 

to verify sustainability by presenting a corporate view in which the approaches generate 

sustainable effectiveness within companies.

Three pillars of sustainability

Due to the development of sustainability knowledge, the pillars are therefore  

considered in the context of society, economy, and environment. Social sustainability is a  

concept (or practice) to confront risks and simultaneously manage social concerns.  

Eizenberg and Jabareen (2017) present a new conceptual framework of social sustainability by  

considering four dimensions: (1) safety. It concerns the rights to be protected and  

secured in situations of vulnerability; (2) equality. It refers to the reduction of inequality in  

societies. This dimension emphasizes social and economic justice in implementing the  

policies and development; (3) sustainable urban forms. The physical urban formation is vital for  

achieving safety, social agendas, and sustainability; and (4) eco-presumption. It refers to 

the modes of producing, gaining, and consuming values in socially and environmentally  

responsible ways for reducing future risks.

Economic sustainability is to control and manage consumption which raises the  

quality of life without increasing its resource usage and environmental impact. In other words, 

economic growth affects environmental damage and resource depletion. Several ideas 

have been proposed to shape economic sustainability: (1) circular economy (circularity).  

A model of production and consumption aims to change a linear economy, in which natural  
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resources are turned into products and the products become waste (take, make, waste), to a 

circular economy (reusing, recycling, repairing) (Brydges, 2021); (2) eco-economic decoupling.  

Decoupling is reducing the number of resources (e.g. fossil fuels and water), which is used 

to operate economic growth, and simultaneously delinking economic development from  

environmental degeneration (UNEP, 2011); and (3) economic externality. Ecosystem services 

refer to the gains acquired by humanity from surroundings ecosystems. They are commonly  

indicated as economic externalities (unpriced); as a consequence, overused and degraded  

(Hardin, 1968). There is an attempt to manage these externalities on the market price  

approach, such as ecological taxation (ecotax), payment for ecosystem services, and  

environmental prices (indices evaluating the social cost of environmental emissions and 

other interventions) (Arendt et al., 2020).

Environmental sustainability intends at the conservation of the natural capital, which 

consists of air, water, land, minerals (including energy), and ecosystem services (Ramoa et 

al., 2020) through effective use of resources, reduction of ecological impact, improved  

environmental management, environmental protection, reducing pollution  

emission (CO2, SOx, NOx, particulates, etc.), waste elimination (Szász & Seer, 2018), energy  

management (Doni et al., 2019), and microplastic contamination, as microplastic particles tend to  

biomagnify and bioaccumulate through the food chain (He et al., 2020). Determining the  

clear-environmental policies and supporting eco-activities, such as participation in  

the ecological programs, elaboration of their environmental programs, and adoption of  

recommendations to moderate the climate change impacts facilitates entrepreneurs to  

preserve nature and operate eco-friendly businesses (Iamkovaia et al., 2019).

Corporate sustainability

Based on the three pillars of the sustainability concept mentioned above,  

corporate sustainability is as building a sustainable organization that considers through all three  

lenses: society, economy, and environment. This sustainability is based on the principle that a  

company needs to deal with short-term gain while decreasing its negative social and  

environmental impacts affecting the business (Frempong et al., 2021). It corresponds to 

the sustainable business (green business) being a corporation that has minimal negative 

impacts and potentially positive effects on the local (or global) environment, society, and  

economy. The corporate participates in green activities to ensure that all products, processes, 

and productions can suitably reduce current environmental concerns while maintaining its  

profit (Anderson, 2006). The corporate sustainability measurement can assess through  

composite indicators (CPI: complex performance indicator), which cover social,  

environmental, economic, and corporate governance dimensions (Dočekalová &  
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Kocmanová, 2016). Networking in the ecosystem to share information and knowledge (open 

innovation) is another way to promote economic and sustainability innovations (Rauter 

et al., 2018), which play a key role in the process of developing successful sustainability  

marketing strategies.

Conclusion

This study builds and expands the understanding of knowledge in the ecosystem 

through the Quintuple Helix model that knowledge revolves around five helices: government, 

education, economic system, environment, and civil society. The mechanism of each helix 

will transform inbound knowledge and information to generate new knowledge (capital) and 

spread it into the other helices through the knowledge circulation. The authors introduce 

the KAE, a combination of internal and external KM of the organization. KDCs help it increase 

the performance of KM and support DCs to improve and develop processes to become an  

innovative and sustainable organization. The internal wisdom will be the organizational  

capital. The OI facilitates transferring knowledge to raise the advantage among partnerships and  

networks. In addition, corporate sustainability is presented through economic, social, and  

environmental perspectives. Social sustainability relates to how the organization confronts 

risks and simultaneously manages social concerns, such as safety, equality. Economic  

sustainability focuses on controlling and managing consumption that raises the quality of 

life without increasing its resource usage and impact. Environmental sustainability intends 

at the conservation of the natural capital. Presenting as a model for understanding and 

clarity, the authors require executives, business owners, or policymakers to recognize the 

importance of KM and apply the KAE approach for developing sustainability. Nevertheless, 

this model lacks concretely practical approaches and needs empirical study to support it. 

These are limitations that lead the future study and verification.
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Abstract 

This article finds the relationship between the independent and dependent  

variables, such as workforces who work in hospitals in Chiang Mai, Thailand. A sampling 

was used as a convenient technique to collect the data in 345 respondents. When the  

organizational environment changes, especially in healthcare, AI comes up within  

human tasks. Each hospital in Chiang Mai, Thailand, faces challenges with workers and their  

behaviors when a machine replaces their job. This article points out how leaders in  

hospitals organize their workers and apply AI to support technology to make big data  

decisions. Our result confirmed that leaders should address organizational  

behavior and technology adoption views at the earliest stages of AI development to generate  

healthcare trust when developing and implementing AI systems. Foremost is getting workers to  

recognize the why developing an AI system. Leaders must provide a vision for AI that 

unites workers around a common goal and show how this supports the high-level business  

objectives.

Keywords: Organizational behavior, technology adoption, Artificial Intelligence,  

                Healthcare leaders, Hospital in Chiang Mai, Thailand.
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Introduction 

The challenges for organizational behavior that academics have always studied  

include culture, race, ethnic groups, and aging society (Paris et al., 2021). Artificial  

intelligence (AI) has significantly changed organizational structures and processes,  

especially in the service sector, including healthcare. Robots in the health care industry, homes, and  

hotels have replaced the human labor force and have turned customer service into  

self-service. It is important to understand that efficient technological devices have  

significantly improved the quality of such services. According to Ridley et al., 2018), even though all  

hospitals serve their patients equally, they differ highly in providing them with the same  

service quality. It is essential to understand the different approaches, medical devices, 

and applications that are now being used in hospitals around the globe. The healthcare  

service in an economy is one of the most vital services, which has been largely affected by  

technological changes. The introduction of new and advanced digitized systems has made 

it easier for hospitals to provide high-quality services to their patients.

Therefore, the implantation of devices is not required anymore. They can also  

provide remote access to doctors through the internet (Rehman & Khan, 2016). There are 

small components of available energy that are captured and then converted. This is done in 

any environment and converted into operational energy called harvesting. Electrical energy 

is then stored to be used later or, in some cases, used directly as well. 

Chiang Mai is a province in Thailand that has improved its healthcare services over 

time. However, there are still many rural areas where healthcare facilities are not up to the 

mark (Saokaew et al., 2013). Information technology was readily adopted in the healthcare 

industry and is challenging because there is reliance on conventional approaches, and  

acceptance for new health technologies is not present. As in other countries, the  

challenging question is what happens when a machine replaces jobs within the healthcare 

services in Chiang Mai, Thailand.
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Research Objective (s)/ Research Questions 

When artificial intelligence (AI) in the healthcare sector opens, organizational  

behavior in Chiang Mai’s hospital will change. This article aims to.

1. To identify the perception of organizational behavior that affects technology  

adoption in healthcare. 

2. To identify the technology adoption in healthcare affects healthcare leaders.

3. To compare the relationship between organizational behavior, Technology  

adoption in healthcare, and Healthcare leaders implemented with AI.

Literature Review 

This paper divided the review finding into 3 sections: organizational behavior,  

technology adoption in healthcare, and Healthcare leaders implemented with AI, then 

shown how the relationship between organizational behavior, technology adoption in 

healthcare, and healthcare leaders implemented with AI is below. 

1. Organizational Behavior 

The values and behaviors of the unique social and psychological organization  

include expectations, experiences, philosophy, and values. It is based on attitudes, beliefs, and  

customs (Robbins, 2018).

Basic assumptions in organizational behavior are based on how homogenous the  

basic conventions of all organizational members are. Huczynski & Buchanan (2019) described 

basic assumptions as invisible, preconscious, and taken for granted, understanding individuals  

regarding aspects of human behavior and the nature of reality.

1.1 Individual 

As a definition, individual means a process by which individuals organize and interpret 

their sensory impression to give meaning to their work. Factors influencing the perception of 

something or someone’s interpretation are influenced by the perceiver’s characteristics, such 

as background, values, attitude, experience, motivation, and socialization (Colovic, 2015). 

Healthcare people have characteristics that can influence their perception, including time,  

location, light, weather, and other situational factors within the healthcare workforce  

(Hampshire et al., 2015).   
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The study shows that the assumptions will significantly influence healthcare  

workers’ perceptions and judgments in their internal states. When observing an individual’s  

behavior, the literature attempted to determine whether it was internally or externally caused. 

Internal or externally caused behavior depends on 3 factors: distinctiveness, consensus, and  

consistency (Champoux, 2020).

1.2 Team behavior in an organization

Traditional organizations are concerned the group behavior. There is a focus on two 

or more individuals, cooperating and codependent, who have come together to achieve  

objectives. All groups have recognized norms or standards of behaviors recognized by the 

group’s members (Tai et al., 2012). 

Even though status is a socially defined position or rank given to groups or team  

members, status is an intelligent human behavior because it is a significant reason and has  

major behavioral consequences when individuals perceive a disparity between what they 

believe their status to be and others perceived it to be. Communication refers to the  

process transmitted and understood between two or more people. When workers communicate 

with AI, they use technological skills. Operative communication depends on the sender’s and  

receiver’s ability, lack of motivation, role clarity, and situational support to encode and  

decode information efficiently and accurately. The sender forms the message then  

transmits it. Noise/interference can be encountered during the transmission. The receiver 

then receives the message, decodes (interprets) the message, and provides feedback or 

acknowledgment to the sender. 

1.3 Organizational structure

The change in the organization is influenced by the organizational structure, which 

is sources by individual sources and organizational sources. There are several individual 

sources of resistance to change. Habit, security, economic factors, fear of the unknown, and  

selective information processing. And the elements of organizational sources that are resistant 

to change structure inertia, limited focus of change, group inertia, threat to expertise, threat to  

established power relationships, and threat to established resource allocations (Lines et al., 

2015). 

There are several approaches to change management. All approaches should  

incorporate the following tools: education, communication, participation, building emotional 

commitment, implementing changes fairly, cooptation, selecting people who accept change, 

and coercion (Hiatt & Creasey, 2012). Two main approaches for change management are  

Lewin’s Three-Step Model and Kotter’s Eight-Step Plan, which are based on “Unfreeze, Move, 



751

Freeze” (Hall & Hord, 2019). In contrast, the conflict will happen when workers are unaccepted 

to change. Conflict can bring about positive change, innovations, motivation, or build better  

relationships in many cases. Conflict management is about determining if the conflict is  

functional or dysfunctional and selecting the appropriate response that promotes the  

organization’s values. There are 5 stages in the conflict process (Raines, 2020).

In the first stage, the potential opposition or incompatibility is revealed. Next, the  

conflict goes through a cognition and personalization phase. In stage 3, the conflict is resolved 

using conflict resolution techniques. The fourth part is where the behavior or action occurs 

due to conflict resolution. The final stage is when the outcomes are revealed, showing a  

positive or negative result of the conflict resolution. Leaders who resolve the conflict can  

follow the following. There are 5 basic techniques for resolving conflict (Pluut et al., 2018): 

avoiding, competing, compromising, accommodating, and collaborating. Collaborating  

provides the best outcome to conflict as it is highly cooperative and assertive. On the other hand,  

avoiding is uncooperative and unassertive. 

2. Technology adoption in the healthcare setting

Artificial Intelligence can be defined as a technological system that perceives its data 

and makes decisions to achieve its goals (Finlay, 2021). Popular culture, especially movies 

and TV, has influenced people to consider AI more science fiction than science fact. Often 

AI is represented as a humanoid form with intelligence and motor functions greater than  

humans. AI is still limited by technology and human understanding of thoughtful. While robots 

mimic human functions, such as manufacturing assembly and search and rescue, they are  

pre-programmed for specific tasks with boundaries. They do not have free thought to  

perform tasks or make decisions outside their programmed restrictions. Likewise,  

computerized AI systems can mimic human analysis and decision-making within their  

specifically programmed algorithms but cannot operate outside their predefined functions 

and boundaries. Virtually all current and near-future AI is narrow, meaning it can only do 

what it was designed to do, and for each problem the AI is tasked with, a specific algorithm 

must be designed to explain it. AI and its programmed algorithms can be broken into four 

hubs that support its designed functions based on human skills (Burström et al.,2021). 

So, AI where fit into an organization. AI is just a tool to accomplish tasks like a copy 

machine or a machine that assembles parts on the manufacturing floor or is AI reflected an 

individual within the organization, playing the role of a worker. Since mass use of AI within 

hospitals is just beginning, there is not yet clearly defined the role of AI within the organization 

and determined how it affects organizational behavior. AI in the workplace is dependent on 
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its function and level of integration within the business, low-level AIs, and high-level AIs. AIs 

performing functions reserved from the core business and integrated into the lower levels of 

the organization, such as a vision system to inspect the quality of a part, have minor influences 

on the overall business objectives and generally do not affect the performance or behavior 

of individuals who work with the system. These AI systems impact healthcare procedures, 

are combined at the highest levels, and influence decisions and behaviors throughout the  

organization’s hierarchy. Because of these high-level AI systems, focus on the impacts  

leaders have on organizational behavior and define their roles within organizations. AI can 

be observed in two distinct ways which influence organizational behavior. The first is the 

AI systems that can be implemented in human resources, management, and business  

decision-making capacity (Jarrahi, 2018). The other is AI systems expanding routine job  

functions to support individual/team responsibilities, business objectives, and work  

processes (Mikalef & Gupta, 2021). 

Several service studies have concluded that IT expenditure and business results 

are positively associated (Afcha et al., 2015). Nevertheless, results from these studies could 

not be transferred directly to qualified hospitals for several reasons. Johnson et al. (2015) 

defined hospitals as a non-cooperative oligopoly, based on competing for goals-effective 

treatment versus efficient operations. 

Furthermore, at the individual caregiver stage, the results of healthcare  

quality are highly tensed between doctors in various areas and nurses. For example, doctors  

focus more on the technical aspects of providing treatment. In contrast, nurses are seen as  

specialists in inpatient care and as leading infrastructure to improve their quality of life. 

These discrepancies between doctors and nurses may increase the interactions in hospitals 

between normalization and human interactions. Several observations from this literature 

review are worth mentioning, with a narrow emphasis on technical equipment. 

3. Healthcare leaders implemented with AI 

AI expansion and the technologies that support it, including large data storage,  

development platforms, and increased processing power, have advanced significantly over 

the past 10 years (Holmstrom, 2021). Recent developments have seen AI systems capable 

of crop planning, plant preparation, optimum harvest times, and fully automated customer  

service centers. Even though the technology will only improve with time, seeing the widespread  

adoption and centric integration of AI systems as would expect with these technological  

advancements. According to Harvard Business Review (Fountaine et al., 2019), only 8% of  

businesses adopt AI technologies. Most businesses have only run pilot programs or have  

applied AI in a single business function.
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The primary reason for the incomplete and slow adaptation of AI technology  

within firms is the failure of businesses to restructure their organization (Gligor et al., 2021).  

AI integration and the successful use of the systems face difficult cultural and organizational  

barriers and individual fears of the new technology. One mistake leaders of organizations 

make and misunderstand is that AI systems are plug-and-play with immediate returns. Large  

investments overhaul the firm’s infrastructure, software tools, data models, and human  

expertise. However, firms are finding only small gains and not achieving the expected  

return on investment (Eliasy & Przychodzen, 2020). This has caused projects to be  

abandoned or stopped the expansion of the technology within the organization. Businesses 

struggle to move from pilot programs focused on a separate business process to large-scale 

integration focused on an entire business stream. Firms are thinking too narrowly about the  

requirements of AI technologies as incorporated into the business process. Of course, the 

technology, infrastructure, and expertise are required for AI implementation. Still, aligning a 

company’s goals, work processes, culture, and organizational structure is just as important 

to support AI adoption (Mikalef & Gupta, 2021).

Firms must shift their traditional thinking and functioning to incorporate AI technology 

and provide more successful adaptation, use, and corporate gains. One necessary shift is the 

move towards interdisciplinary collaboration from compartmentalized work. When developed 

by cross-functional teams with varying skills, job functions, and perspectives, AI development 

and integration are most successful. Teams who comprise executives/leaders, technology  

experts, AI/data experts, and end-users will help ensure AI projects address higher-level  

organizational purposes rather than specific process issues. Diverse teams can more easily 

recognize the effective impacts of the system, streamline affected processes, and create 

more vertical and horizontal integration across work functions (Bowen, 2021).

AI implementation and adoption is a long-term process. Smaller process-specific AI 

projects can take a few years to implement, whereas large-scale, corporate integrated AI  

projects can take more time to become functional (Bangert, 2021). Loss of momentum,  

project fatigue, and resistance to change increase significantly the longer a project takes  

before it starts seeing value and returns. There are a few techniques to keep people on 

board and the project moving forward. Role modeling is one method leaders can use 

to maintain support and motivate workers. Leaders should show they are committed 

by participating in training, having a positive attitude toward the projects, and promoting  

teamwork and new working ways. AI requires innovation, experimentation, and continuous 

development and interactions during the project cycle.
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Methodology 

The literature shows that organizational behavior is the predetermining factor  

addressed in three dimensions: individual, group/team, and organizational structure (Champoux, 

2020). When healthcare applies technology replacing human tasks, the organizational behavior  

factors expected may become an element of this dimension (Chen et al., 2018). The  

researcher’s literature review suggested that healthcare leaders are directly affected by 

their performance and management (Hanson & Ford, 2010). Then, this research applied the  

relationship between organizational behavior, technology adoption, and healthcare leaders 

focusing on Chiang Mai, Thailand, research gap, and the following hypotheses as below.

H1: The perception of organizational behavior affects the technology adoption in 

healthcare 

is positively significant.

H2: The technology adoption in healthcare affects healthcare leader is positively  

significant.

H3: The relationship between organizational behavior, Technology adoption in  

healthcare and

Healthcare leaders implemented with AI are positively significant.

 Research Participants

This research finds the relationship between the independent and dependent  

variables, such as employees who work in the hospital in Chiang Mai, Thailand. The  

questionnaire and convenient sampling technique were used to collect the data in 345  

respondents who permitted the researchers to use the data collected in the research study. 

Most of the sampling was female, from 22 years old to 55 years old, working position in  

healthcare, most of them had a work experience in less than 1 years to 33 years.

 Questionnaire design

The research instrument was developed in a five-point Likert scale (1=strongly  

disagree to 5 = strongly agree). Three perception dimensions of organizational behavior 

were adapted from Koppelaar et al., 2013). In addition, technology adoption in healthcare 

was applied by reviewing the scale of Makkonen et al., 2016). A 9-item validated scale 

adapted from Hanson & Ford (2010) measures healthcare leaders. The total questionnaire 

was composed of 42 items and used the Thai language.
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 Reliability analysis

Cronbach’s Alpha reliability values tested the revalidation for this instrument. The  

Alpha values of these result measures are all higher than 0.897 were found reliable to test 

the hypotheses of this research, as shown in Table 1.

Table 1: Cronbach’s Alpha reliability analysis

No. Variables Cronbach’s Alpha reliability

1. Individual .897

2. Group/Team .906

3. Organizational Structure .954

4. Technology adoption in healthcare .921

5. Healthcare leaders implemented with AI .922

Results 

The descriptive statistic in each variable shows that the participants agreed that  

individual, organizational structure, and technology adoption in healthcare are attributed 

to the perception. Moreover, the participants strongly agreed that the healthcare leaders  

implemented AI, the dependent variable. As a result, the group/team is still questioned  

moderately for the participants who work in healthcare, as shown in Table 2.

Table 2: Descriptive Statistic in each variable

Variables Mean St. Deviation Interpreting

Individual 3.55 .499 Agree

Group/Team 3.23 .474 Moderately

Organizational Structure 4.12 .676 Agree

Technology adoption in healthcare 4.06 .531 Agree

Healthcare leaders implemented with AI 4.34 .586 Strongly Agree

The correlation analysis explains in the variables of this study shown in Table 3.  

Correlation analysis suggested a strong and positive correlation among all variables of this  

research at p = 0.01 significant. There is strongly related to technology adoption in  

healthcare (r = .665** n = 345, p < 0.00) and healthcare leaders implemented with AI  

(r = .801**, n = 345, p < 0.00). Group/Team is positively and strongly related to technology 

adoption in healthcare (r = .706**, n = 345, p < 0.00) and healthcare leaders implemented 

with AI (r = .832**, n = 345, p < 0.00). Organization structure is positively and strongly re-
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lated to technology adoption in healthcare (r = .699**, n = 345, p < 0.00) and healthcare 

leaders implemented with AI (r = .819**, n = 345, p < 0.00). Further, technology adoption in  

healthcare indicated a positive and strong correlation with healthcare leaders  

implemented with AI (r = .811**, n = 345, p < 0.00). Beside independent, dependent, and mediating  

variables, all independent variables were also positively and moderately correlated with 

each other.

Table 3: The correlation analysis of the variables of study the stand 

Variables Individual Group/Team Organizational 

Structure

Technology 

adoption in 

healthcare

Healthcare 

leaders imple-

mented with AI

Individual 1 .666** .661** .665** .801**

Group/Team - 1 .742** .706** .832**

Organizational Structure - 1 .699** .819**

Technology adoption in 

healthcare 

1 .811**

Healthcare leaders imple-

mented with AI

1

To hypotheses testing, all these regression paths were significant between independent 

and dependent variables; the results are shown in Table 4. The organizational structure 

impacts technology adoption in healthcare impact healthcare leaders implemented with 

AI. In conclusion, organizational behavior affected technology adoption in healthcare and  

affected healthcare leaders implemented with AI. 

Table 4: Hypotheses testing**Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed)

Hypothesis Hypothesis path p-Value Remarks

H1 Technology      OB .017 Accepted

H2 Leadership        Technology .018 Accepted

H3 Leadership        Technology       OB .000 Accepted

Discussion / Findings and Discussion 

This study tested the relationship between organizational behavior, technology  

adoption in healthcare, and healthcare leaders implemented with AI, which the results of this 

investigation suggest that supportive and directive to Leadership and teamworking confirmed 

with Bowen (2021), who argued that teams could be more well-organized whom leaders  
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implemented with AI. AI implementation is a risk, and organizations must adapt to be 

more agile, adaptable, and flexible (Liu et al., 2021). AI systems are developmental and 

iterative. Having a mindset that the system should be fully advanced and have all required  

functionality before the operation affects outcome in a strict implementation with 

high costs for change and increased risk for failure. To successfully implement AI in the  

organization, leaders must adopt an iterative approach where full functionality and  

integration happen over time through a cycle of expansion, testing, discovery, knowledge, 

and feedback.

Another important organizational change supporting AI technologies is where and 

how working decisions are made. Traditionally, decision-making is experience-based and  

leader-driven. Individuals have little decision-making authority and generally need to run  

decisions up the hierarchy. When AI is incorporated, workers throughout the organization will 

enhance their problem-solving skills, intuition, and decision-making through data analysis 

and references to AI algorithms (Watson et al., 2021). This means, at the bottom level of the  

organization, workers with the assistance of AI can originate better explanations than  

either a human or machine on their own. Leaders must empower workers to make  

decisions with the new technology available to them to accomplish this. Workers and  

leaders have to trust the technology and algorithms and study how to use them to enhance their  

decision-making abilities.

Adapting to the new AI world may not be simple and easy in healthcare; fear of change 

and job loss is at the forefront of most people’s attention when it concerns AI. It is essential 

to educate healthcare leaders before project conception on AI technology in healthcare, 

role changes and identities, and core organizational changes that come with it. Progress and  

expansion into AI require hospitals that can accept big risks for big rewards and has an  

adaptable culture that can be molded into a form supporting AI. Suppose the hospital 

and its workers remove their fears, embrace change, have a flexible mindset, and truly  

understand the benefits of AI to individuals, groups/teams, and organizations. In this study, 

AI projects can succeed and develop a whole new behavior conducted by healthcare  

leaders.
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Conclusion 

As AI use becomes more widespread, this is a major shift in how healthcare  

conducts business. A less hierarchical structure with more satisfied workers working  

collaboratively with peers and AI systems. People’s way of thinking in a business environment 

will broaden, new AI cultures will develop, and workers will be more empowered and satisfied 

with their roles. As cross-functional teams and inspiring healthcare leaders work with AI, they  

migrate from discrete problem solving to reimagining their entire operating and business models.  

Innovation grows at a blistering pace, inspired by the test, and learn culture AI has fostered. 

As AI is integrated, decisions move from bureaucratic executive decisions to quick-acting 

front-line workers. Imagine a collaboration role in a hospital, solving problems with higher 

efficiency and better results while carving out more time to pursue personal passions. This 

is all possible with AI in the hospitals.

If AI technology is available and costs accessible, it is challenging to implement AI  

solutions effectively. Fear of unfashionableness, fear of risks, fear of change are all  

obstacles that need to be overcome through the education of leaders and workers. Along 

with overcoming the fears of AI, healthcare must break from tradition or behavior and 

change their way of thinking with the AI revolution. Changes to an organization’s structure,  

business models, vision, and culture will be necessary to integrate AI solutions truly. These 

core organizational changes will inevitably impact workers’ roles and responsibilities, team 

composition and diversity, and overall workflow. Adaptability, vision, innovation, and  

non-traditional thinking will be key attributes for healthcare leaders and teams as AI makes 

it into their world.

To motivate workers and generate trust when developing and implementing AI  

systems, healthcare leaders should address several factors at the earliest stages of AI  

development. Foremost is getting workers to recognize the why developing an AI system. 

Healthcare leaders must provide a vision for AI that unites workers around a common 

goal and show how this supports the high-level business objectives. Leaders must assist  

workers in understanding why AI is important to the organization and how they fit into the new  

culture. It is important to encourage workers and show them how AI will support their roles, 

not eliminate them. Hospitals must also anticipate and overcome new barriers to change 

that AI brings. Obvious barriers like employees’ anxiety of becoming obsolete or being forced 

to revise their skillset are common among businesses implementing AI. These experts bridge 

the gaps between AI developers, organization leaders, and production. They help prevent  

obstacles by communicating requirements, voicing feedback, and identifying conflicts and  
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concerns. If an obstacle occurs, the analytics translators can quickly respond by ensuring all 

stakeholders understand the issue and help remove the barrier. Proper budgeting is another 

way to help ensure barriers are identified and overcome.  

Along with a new AI system and related infrastructure, new worker roles must  

support it. These roles are overseeing, maintaining, and standardizing AI systems,  

end-user training, workflow design, performance management, designing tools, building  

algorithms, and change management. It is crucial to plan for these new roles ahead of project  

implementation and develop the optimum organizational structure to support these new 

roles. There are two main elements firms with successful large-scale AI systems have in 

common. The first is an oversight or joint task force group, wherein nursing, pharmacy, IT, 

analytics, and operations leaders guide and drive the AI implementation from a top level. 

Second is task-based execution teams, where interdisciplinary teams on the user level are 

tasked with developing, deploying, and adopting new AI.
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Abstract 

Young drivers have been associated with risks embedded in various driving 

and traffic circumstances.  Research have shown that both risk perceptions and driving  

behavior are influenced by a driver’s personal traits or characteristics. Thus, this study intent to  

investigate the association between personality traits and driving behavior among  

Malaysian young drivers. Specifically, the focus of this study is to profile the personality of 

these young drivers to understand their driving behaviors and to investigate the influence of 

gender differences on risky driving behavior. Our respondents are 521 university students aged  

between 18 to 25 who completed an online survey form, which are designed to  

capture their personality, driving background, risk characteristics, driving behaviors and styles.  

The findings depict significant associations between several personality traits, namely age,  

gender and risk characteristics and driving behavior.  It could be concluded that young 

and male drivers are associated with aggressive driving behavior, higher tendency of road  

accidents and prone to commit traffic violations.  This study also highlights the findings of 

one aspect of risky driving behavior which is overspeeding.  By understanding the behavior 

and trends, it could be beneficial to the policymakers or the law enforcer to form strategies 

which could be effective in mitigating road traffic accidents among these young drivers.  

Keywords: driving behavior, young drivers, overspeeding.
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Introduction 

The World Health Organisation (WHO) predicted that in 2020, traffic accidents 

will become the third cause of death in the world.  A similar notion is highlighted by  

Schwebel et al (2006) where motor vehicle crashes reported the highest number of fatalities 

among Americans as compared to any other causes of injury. Ulleberg and Rundmo (2003)  

highlight that many researchers have attempted to explain individual differences in risky driving  

behaviors and traffic accident involvements.  From their survey, it is concluded that  

personality traits are a primary factor that influences risk perception and risky driving  

behaviors.  Oltedal and Rundmo (2006) examine the effects of personality traits and gender 

differences in risky driving behaviors and accident involvement.  In addition, Schwebel et. al. 

(2006) conducts an American-based survey and concluded that individual differences and  

driver’s personality is a determinant to risky driving behaviors.  Differences in risk perception 

and driving behavior have been associated with age and gender, and it has been discussed 

in much research (Yagil, 1998; Chang and Yeh, 2007 and Rhodes and Pivik 2011). 

A report published by the World Health Ranking shows that Malaysia has  

approximately 34.5 road fatality cases per every 100,000 population.  This score is 

even higher that China (20.8), which is known as a highly populated country.  A survey  

conducted by the Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) reported about 8,760 

road fatality cases in 2015 and this number is predicted to increase to 10,716 cases in 2020.  

Subsequently, the 2020 statistics published by MIROS also shows data for fatal accidents 

which involved motorcyclist, recorded the highest number, which is 3,118 cases.  This are 

followed by passengers in cars, 888 cases and 266 pedestrians. 

As an effort to reduce the number of road accidents, Polis diRaja Malaysia (Royal  

Malaysian Police Force) launched and executed “Op Selamat” (Operation Safe) during major 

festive seasons in Malaysia.  This operation is designed to cover pre and post festive period, 

such as Chinese New Year and Eid festivals.  The most recent operation was back in 2020, 

which was a 6-day operation during the Eid festival.  The police department reported an  

average of 2,648 cases of road accidents per day during that 6-day operation, in which 82 

cases were fatal accidents. There was a total of 15,888 cases of road accident during the  

operation, which is a 10.7% higher than the previous operation. In addition, the police department  

issued 48,174 fines associated with major road traffic violations.   The most common causes 

of road accidents are overspeeding, using mobile phone while driving, incompetent driving,  

misperception of risk, underestimation that leads to a fatal driving decision, speeding,  

improper car maintenance, ignorant driver, and recklessness of the driver.  
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Research Objective (s)

With reference to the statistical reports, and the increasing number of traffic  

accidents in Malaysia, it is imperative to understand the risk behavior of the drivers and their 

personality traits, and how does these factors influence their driving behaviors. Accordingly, 

the objective of this study is to profile the personality traits of young drivers with their driving 

behavior.  In addition, this study attempts to provide an insight into the influence of gender 

differences on risky driving behaviors.

Literature Review 

In a study conducted by De Joy (1992), young drivers from 18 to 24 years old are  

evaluated in terms of their driving safety, skills, and accident likelihood. He found that male 

drivers have more tendency to become high risk drivers.  Subsequently, a study by Jonah 

(1996) found that younger drivers are at greater risks of being involved in casualty accidents 

than older drivers.  Jonah defines younger drivers as drivers between the age of 16 to 24.  

On the other hand, Machin and Sankey (2008) investigates young drivers at the age of 17 

to 20 and concludes that being young drivers, they have lack of driving experiences.  Thus,  

inexperienced drivers often underestimate the risk associated with a range of driving  

situations.  He also concludes that personality traits are important influence on both risk 

perception and driving behavior.

Young drivers are overrepresented among all drivers involved in traffic accidents and 

fatalities (Finn and Bragg, 1986).  This is due to the tendencies of these young drivers to  

assume excessive risks and their failure to perceive hazardous situations as being  

dangerous.  This is known as misperception of risk.  Ulleberg and Rundmo (2003), Iversen 

(2004) and Oltegal and Rundmo (2006) investigate the mechanisms underlying young drivers’  

risk-taking behavior in traffic and conclude that attitudes towards road safety issues influence 

the future risk-taking behavior in traffic.  Subsequently, drivers who were previously involved 

in traffic accidents took more risk when driving.  Lucidi et. al. (2019) study the differences 

between young, adult, and older drivers in its impact of personality traits and attitudes on 

driving behaviors to ascertain the age gap factor in determining risky driving behavior.
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Male drivers are more likely to engage in unsafe driving behaviors,  

driving-under-intoxication, overspeeding and committing dangerous driving patterns  

(Harre et al, 1996). In addition, Palk et al (2011) found evidence that 

younger male drivers are more likely to engage in dangerous driving  

behavior, which ultimately increase their risk of becoming involves in road  

accidents.  Studies also find that younger male drivers are more likely to  

commit driving violations and traffic offences (Cordellieri et. al., 2016; Rhodes and Pivik, 

2011; Pearson et. al., 2013 and Chang and Yeh, 2007)

From the Malaysian perspective, Rohani and Buhari (2018) analyse the factors that 

influence professional bus drivers’ behaviors.  These bus drivers are perceived to have high 

levels or training with vast driving experiences and should be more likely to promote safe 

driving.  However, these drivers are also susceptible to environmental, traffic conditions,  

vehicle limitations and schedule constraints that could dissuade their rationality and  

jeopardise their driving behavior.   While other researchers found linkage between  

personality traits and risky driving behaviors, Rohani et. al. (2015) attempt to analyse the influence of  

environmental engineering factor on driving errors.  Meanwhile, Sullman et. al. (2014)  

investigates the reasons behind the drivers’ anger in Malaysia.  They conclude that  

discourtesy, traffic obstructions, hostile gestures, slow driving, and illegal driving are the reasons for  

drivers to become angry and these affect their driving behavior.  Interestingly, female drivers are  

reported to be easily provoked by hostile gestures and traffic obstruction, thus projecting 

more anger than male drivers. To the best of the authors’ knowledge, there has been less 

research that focuses on risky driving behavior among young drivers in Malaysia.

Methodology 

The unit of analysis in this study is individual – young drivers between the age of 18 to 

25 (Jonah et. al 2001, Ozkan and Lajunen 2006, Machin and Sankey 2008, Al-Azri et. al., 2017 

and Rezaeei et. al., 2020).  The analysis focuses on university students who possess a valid  

driving license between the specified age.  In this study, the university students sample  

focused on Universiti Utara Malaysia (UUM), a public university located in the northern  

region of Malaysia. 

As have been done in previous research, survey will be conducted using  

questionnaire forms.  The questionnaire is adapted from the Drivers Behavior Questionnaire  

(DBQ) used by the Manchester’s Department of Transport.  The questionnaire has been designed to  

incorporate measures of risk perception and attitudes towards traffic safety (Ulleberg 

and Rundmo 2003). Other components such as general risk attitude, perceptions on road  

safety and driving styles will also be included in the survey to attain insights into the subject 
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matter.  

Data collection adopted a convenient random sampling due to time and budget  

constraint.  Incomplete responses and respondents who did not meet the age  

requirement were excluded from the sample.  To increase the number of respondents and to take  

advantage of the IoT, we designed online survey via Survey Monkey and distributed to  

online respondents.  From this approach, we managed to get 521 usable responses.   

According to Roscoe (1975), a sample size between 30 to 500 are appropriate for most 

research.  Thus, we concluded that our sampling process conforms to this basic guideline 

accordingly.

Data analysis follows basic statistical procedures accordingly, and data were  

analysed using SPSS Statistical Analysis software.  We employ descriptive analysis, and cross 

tabulations analysis to examine the data obtained.  In addition, we also conduct rank-order 

analysis and the classic chi-square test to further address the data.

Results 

The age limit for respondents in our study is 18 to 25 years old. As in Table 1,  

respondents’ age ranges from 19 to 25, which is still within the age limit specified. These drivers 

also depict a trend in the length of possessing their driving license (or their driving experiences), 

which more than 50% of the respondents have passed their 2-year probation license period. 

Since this is an on-campus study, we also surveyed the number of students who own and 

use their vehicle on-campus. Out of the 521 respondents, only 24% use vehicle on-campus, 

with various reasons. Table 1 shows that 76 (15%) respondents reported their involvement in  

various road accidents (motorcycle and car) in the past three years. Most of the drivers  

perceived themselves as risk neutral, who are indifferent to risk and position themselves  

in-between the risk takers and risk averters.  

In Malaysia, the minimum qualifying age to obtain a driving license is 16 years (B2 

Class – Motorcycle) and 17 years (D Class – Car). After getting a license, new drivers must 

go through a 2-year compulsory probationary period, Thus, drivers up to 20-year-old can be 

considered as new drivers.

The Road Transport Department of Malaysia (JPJ), will issue a new driver who has 

passed all the driving theory and practical tests with a PDL (Probationary Driving License). 

New drivers are required to display the ‘P’ plate at the front and the back of their vehicle 

(‘P’ stands for Probationary). They are also subject to the 10 - Demerit point system where 

points will be deducted according to the various types of traffic offences. If a new driver 
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accumulates ten demerit points within the 2 probation years, the driving licence will be 

revoked. 

With lack of experiences and novice driving skills, new drivers are exposed to  

higher risk of road accidents. However, the implementation of PDL and Demerit point system 

might prove to be a solution to this problem. New drivers will exercise extra precautions 

in driving during the PDL period – which is the first two years of getting a license. This is to 

protect their license and to avoid from being penalised based on the Demerit point system.

Table 2 highlights the relationship between the selected personality traits by  

interpreting the cross-tabulations results. Findings from this study shows that drivers 

 between the age of 21 to 23 are highly vulnerable to road accidents.  This is evident 

in Table 2 where these drivers (21 – 23 years old) reported the highest case of road  

accidents, which is up to 82%.  Subsequently, the gender comparison shows that male drivers  

depicted higher tendency of getting involved in road accidents (51%).

Table 1: Descriptive Analysis – Profile of the Respondents
Frequency Valid Percent (%)

Age 19 – 20 years old

21 – 23 years old

24 – 25 years old

32

421

68

7

80

13

Gender Male

Female

196

325

38

62

Possess a valid driving 

license

Driving experience

Own and use a vehicle

on-campus

Involved in road 

accident

Risk Characteristics*

*Individual perception

Motorcycle

Car

Both

≤ 2 years license [P]

3 – 5 years license

≥ 6 years license

Yes

No

Yes

No

Risk Taker

Risk Averter

Risk Neutral

44

239

238

63

277

181

123

398

76

445

79

81

361

8

46

46

12

53

35

24

76

15

85

15

16

69
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Table 2: Cross-Tabulations of Selected Personality Traits
Freq. (Valid%) Freq.

(Valid %)

Freq. 

(Valid %)

Age * driving

experiences

Gender * driving

experiences

≤ 20 years old

21 – 23 years old

≥ 24 years old

Male

Female

Own a vehicle

 

19 (10)

133 (68)

 43 (22)

102 (52)

  93 (48)

Use vehicle on 

campus

  13 (11)

  79 (64)

  31 (25)

84 (68)

39 (32)

Had accident

  

3 (4)

  62 (82)

   11 (14)

39 (51)

37 (49)

Respondents were asked to rank and choose only six most relevant factors that 

cause road accidents, based on their perspective.  They were given 12 factors, which are 

deemed as the most common causes of road accidents.  Rank-Order Analysis based on the 

Friedman Test is conducted to obtain the findings as illustrated in Table 3.  To these young 

drivers, the main factors that cause road accident is to use hands-free mobile phone while 

driving and tailgating.

Table 3: The Main Factors That Caused Road Accidents – Individual Perspective
Q# Factor(s) Mean Rank Position

20A Driving under intoxication 4.40 12

20B Driving when you are feeling tired 5.94 10

20C Poorly-maintained road conditions 6.68 6

20D Using a hand-held mobile phone while driving 6.68 6

20E Taking illegal drugs while driving 4.93 11

20F Overtaking other vehicles in a dangerous and risky situation 6.49 8

20G Driving exceeding the speed limit 6.71 5

20H Using a hands-free mobile phone while driving * 7.64 1

20I Losing focus on the road due to in-car & external interruptions 

***

7.40 3

20J Following the vehicle in front too closely (tailgating) ** 7.48 2

20K Bad weather condition 7.39 4

20L Driving too fast in all condition 6.26 9
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We further extend our analysis to capture respondents’ reaction towards  

overspeeding, which is one of the most common driving violations.  Respondents were 

asked to reflect on their tendencies to overspeed on different types of roads, namely on 

local roads and on the highways.  They were given several options and were required to 

choose and rank the three most relevant answers.  The findings are summarized in Table 4.  

Table 4: Drivers’ Reflection on Their Driving Behavior – Overspeeding

3 Main Reasons For You To Overspeed?

Local Roads

70 km/j

[Mean Rank]

Highways

110 km/j

[Mean Rank]

I do not think that I will be caught 2.88 2.89

I believe it is safe to drive fast 2.84 2.87

I find it difficult to keep the speed down 3.06 2.75

I did not see the speed limit sign until it was too late / unfamiliar road 2.93 3.18

I am keeping up with other drivers 3.28 3.32

Table 4 highlights that on local roads, overspeeding is due to their needs to keep up 

with other drivers and the difficulty to maintain a slow pace. Similar excuse is chosen when 

they were overspeeding on highways – that they want to keep up with other drivers as well. 

However, some of them blamed unfamiliar highways or the failed to see the speed limit sign 

until it was too late as their reason for overspeeding on the highways. Interestingly, some of 

the drivers had the notion that they will not be caught for overspeeding on the highways,  

despite all the supervisory and monitoring efforts done by the government.

Additionally, the respondents were also required to reflect on their tendencies to 

drive over the speed limit based on specific situations and types of roads. This is to further  

investigate the young drivers’ profile accordingly. Again, the scenarios are based on driving 

behaviour on local roads as well as highways. It is predicted that there are differences in the 

findings, which are highlighted in Table 5.
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Table 5: Drivers’ Reflection on Their Driving Behavior – Scenario Based Evaluation

Situation(s) when you are most likely to overspeed?

Local Roads

70 km/j

Freq. [%]

Highways

110 km/j

Freq. [%]

When driving alone 297 [57%] 321 [62%]

Good weather conditions 274 [53%] 332 [64%]

During the day 259 [50%] 277 [53%]

At night 263 [51%] 216 [42%]

Travelling on roads you know well 274 [53%] 317 [61%]

When driving withyour friends 244 [47%] 251 [48%]

If there is not much traffic on the road 262 [50%] 333 [64%]

If you are in a hurry to get somewhere 256 [49%] 352 [68%]

When driving your family of spouse 266 [51%] 171 [33%]

If there are no pedestrians or cyclists around 237 [46%] 280 [54%]

Travelling on unfamiliar roads 264 [51%] 142 [27%]

If others are speeding 219 [42%] 250 [48%]

Table 5 summarised drivers’ reflection on their tendencies to overspeed based on  

given situations and specific types of roads. As can be seen from the table, majority of the  

drivers tend to overspeed on local roads when they were driving alone, good weather  

condition of if they were familiar with the road. Contradictorily, the fact that others were 

speeding is not an influential factor to these drivers, which is inconsistent with the findings 

in Table 3, where the respondents ranked the need to keep with others as their main reason 

to overspeed on local roads.

On the other extreme, most drivers tend to overspeed on highways when they were 

rushing to get to places, less traffic on the highways and good weather conditions. However, 

inclinations to overspeed reduce or lessen especially when these drivers were travelling on 

unfamiliar roads, which sounds very much like rationale and sensible drivers. Interestingly, 

the need for speed was also restrained when these drivers were travelling with family or 

spouse, where only 33% admitted being likely to overspeed when they were accompanied 

by their family or spouse. 
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Further analysis is conducted to examine the association between selected  

variables. In this instance, we revert to the classic chi-square test which is used to determine 

whether there is a significant difference between the expected frequencies and the observed  

frequencies in one or more categories.  The results of chi-square test are summarized  

below:

• Age and risk characteristics

The result shows a statistically significant association between age and risk  

characteristics, 4) 2λ, N=521) = 9.548, p<0.05.  Almost all new drivers (below 21) and 

more mature young drivers (24 years and above) perceive themselves as risk neutral 

individuals (71.4%). On the other extreme, drivers between 21 to 23 years old are 

more daring and adventurous, with 55 of them perceived themselves as risk takers. 

In addition, this association can also be related back to gender differences.  Young, 

male drivers are more inclined to take risks, such as engaging in aggressive driving, over 

speeding and committing more traffic violations. This finding corresponds to other 

studies, such as Ozkan and Lajunen (2006) and Vassallo et. al. (2007).

• Gender and accident experience

In this study, male drivers reported a higher number of road accidents as compared 

to female drivers.   The analysis shows a significant relationship between gender and  

accident experience, 10) 2λ, N=521) = 7.112, p<0.01. The result suggests that younger 

drivers have a higher risk of road accidents involvements virtually in every country, 

and most of these drivers are young, male drivers (Mohamed and Bromfield, 2017 and 

Ozkan and Lajunen, 2006)

• Gender and risk characteristics

The result shows that most male drivers perceive themselves as risk takers as  

compared to female drivers.  There is a statistically significant association between 

gender and risk characteristics, 4) 2λ, N=521) = 13.923, p<0.01.  

• Risk characteristics and risk attitude

Risk takers are bold and aggressive in nature.  They are willing to take risks for the sake 

of profit and there is a significant relationship between these variables, 6) 2λ, N=521) 

= 27.709, p<0.01.  The finding suggests that risk takers will have higher tendency to  

engage in risky driving behavior, which is motivated by the thrill or excitement achieved 

from the behavior (Tao, Zhang and Qu, 2017).
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• Risk characteristics and compliance with the law

Interestingly, we find that risk takers have higher tendency to break the law  

(non-compliance).  However, it is in accord with their risk characteristics and is a signif-

icant factor to be considered, 2) 2λ, N=521) = 11.601, p<0.05.

Findings and Discussions

Risky driving behavior can be associated with self-assertive driving, overspeeding 

and traffic violations.  There are many determinants that influence risky driving behavior 

among young drivers.  These factors vary according to road traffic regulations, geographical  

location, culture, educational background, government intervention and personality traits of the  

drivers themselves.  This study which focuses on young Malaysian drivers found that:

i. Age, gender, and risk characteristics are the significant personality traits that influence 
risky driving behavior.

Findings from this study show that young and male drivers are more likely to be 

risk takers, in ways that they engaged themselves in aggressive driving, over  

speeding and committing more traffic violations. This finding corresponds to other 

studies, such as Constantinou et. al. (2011), Ozkan and Lajunen (2006) and Vassallo 

et. al. (2007).  

Subsequently, risk takers also have higher tendency to break the law, in this  

instance – they have higher tendency to violate the traffic regulations and engage 

in risky driving behavior.

ii. Gender differences does influence risky driving behavior.

Gender differences have been found to be a significant factor in risky driving  

behavior (Rhodes and Pivik, 2011; Oltedal and Rundmo, 2006 and Harré et al.,1996).   

Scholars worldwide have studied this factor and concluded that male drivers have 

been reported to engage in risky driving behaviors more frequently than female 

drivers.  A statistic published back in 2009 shown that the fatality rate for male 

drivers is more than triple that for female drivers (NHTSA, 2009). In this study, male 

drivers reported higher number of road accidents relative to the female drivers. 

Based on the findings in Table 3, the most common causes for road accidents are  

using mobile phones while driving, tailgating, losing focus on the road, bad weather condition, 

overspeeding, and poorly maintained road conditions.  Having identified these factors, risk  

mitigation strategies could be carried out or implemented accordingly to reduce the number 

of road traffic accidents in Malaysia.
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Conclusions 

The findings from this study justify the growing numbers of road accidents in  

Malaysia.  The findings depict the attitude of young Malaysians’ drivers, the way they  

perceive risk and individual traits that influence their driving behavior.  It is apparent that 

age, gender, and risk characteristics are significant factors that influence driving behavior 

among younger drivers.  By understanding these factors, policy makers could come up with 

ideas to alleviate traffic accidents, enforce sensible traffic regulations or make policy reform 

to combat the road traffic accident problem in Malaysia.  Subsequently, drivers’ education 

program for beginners could be revised to incorporate more road traffic safety issues in the 

content.

This study also attempts to highlight drivers’ behavior by investigating their  

understanding towards the cause of road accidents and their own reflection on their  

driving behavior.  We only focus on one aspect of risky driving behavior which is over speeding  

(driving over the speed limit). Further research opportunities could tap into other  

aspects which influence driving behavior, such as driving experiences and legal hazard.  By  

understanding the behavior and trends, it could be beneficial to the policymakers or the 

law enforcer to form strategies which could be effective in mitigating road traffic accidents 

among these young drivers. Finally, this research should add to the body of knowledge and 

expand the literature on risk and road safety.  
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Abstract

The purpose of this study is to examine the determinants of Bitcoin’s price as 

well as the long-run link between Bitcoin’s price and the prices of the other four  

cryptocurrencies, namely Ethereum, Tether, Binance Coin, and USDC, using the ARDL  

model. The data for estimating the model was gathered from the Yahoo Finance website 

between 1/1/21 and 29/1/22. To identify the determinants and relationships, this work  

divides the investigation time into three periods, 392, 182, and 90 days. The data indicated 

that as the time interval was reduced, the number of Bitcoin price determinants decreased, 

and a long-run relationship between the prices of BTC and ETH persisted throughout the 

study period. According to this study, investors who must make new investment decisions 

every 90 days should avoid holding both BTC and ETH in the same portfolio.

Keywords:  Cryptocurrency, Bitcoin, Price volatility, Long-run relationship, ARDL.  

1. Introduction

Technology evolution in the financial market and systems leads humans to a 

new lifestyle. People now experience a new type of currency, namely cryptocurrency, 

which can be used for financial transactions across countries. This new form of money can  

better serve the requirements of savers, investors, and traders as it allows them to conduct 

financial transactions safely at a lower cost and time compared to the current fiat currency. 

This sort of currency’s efficiency improvement in the financial market and system can thus  

contribute to a growth in commerce and investment on a national and global scale.

Although cryptocurrencies are perceived as money, they can also be used for  

investment purposes. These functions of cryptocurrencies can thus support an increase 

in financial circulation and economic activity. However, the investment function of  

cryptocurrencies makes their values volatile as investors use them to make a profit based 

on speculation. In this manner, cryptocurrencies are argued to be a potential source of 

financial instability (Mestiri, 2021). Compared to fiat money, cryptocurrencies, when they 

mailto:a.varapatkul@gmail.com
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are used as a means for transactions, have an advantage over fiat money in terms of, e.g., 

transaction costs and time reduction, as well as transaction privacy. Also, cryptocurrencies  

offer high returns when they are used as a means of investment by investors due to their 

value volatility nature (Deniz & Stengos, 2020). However, their shortcomings include the  

difficulties in assessing their fundamental value and the high risk they involve. Therefore, 

they are currently perceived as being unable to act as safe assets for long-term investment 

or as a safe haven like gold (Cicvarić, 2020). 

As a rapid increase in cryptocurrency market values during 2017, it has generated  

particular attention on the returns and volatility of these digital assets. Recently, an area 

of interest that has been studied is an analysis of the potential connectedness between  

different cryptocurrencies’ volatility (Gonzalez et al., 2020). Because it was found that  

cryptocurrencies are quite isolated from other financial assets and the volatility of  

cryptocurrencies significantly exceeds traditional financial assets’ volatility (Lahajnar & 

Rožanec, 2020). As a result, investors who try to leverage risk by combining cryptocurrency 

with other traditional financial assets in their portfolio must understand the impact on the 

portfolio. Although they plan to set up a portfolio composed of only crytocurrencies, they 

still need to know the interactivity between each cryptocurrency.  

Regarding cryptocurrencies, the first mover of this currency is Bitcoin (BTC),  

introduced by the anonymous identity Satoshi Nakamoto in 2008 (Deniz & Stengos, 2020). In 

2009, when Bitcoin was launched, it created a radical change to the global monetary system. 

Many people have started to use it as an alternative monetary system. Thereafter, many other  

cryptocurrencies have been launched, e.g., Ethereum, Litecoin, and Ripple, most of which have 

become popular (Wang, 2021). Bitcoin is based on the blockchain technology and is produced 

by a special algorithm with a lot of calculations. It is believed that there are only about 21 

million Bitcoins which can be mined on the Bitcoin internet. Bitcoin uses a distributed ledger 

which combines with many nodes on the Bitcoin internet to record trade information. In the 

trading market, the value of Bitcoin is highly motivated by self-fulfilling expectations, which 

makes its value highly volatile. Even though this value instability has been recognized, many 

merchandisers accept cryptocurrency for their transactions. They also use it for ICOs (Initial 

Coin Offerings) to raise capital. In addition, the two biggest financial exchange markets started 

trading futures in Bitcoin, specifically, the Chicago Board Options Exchange (CBOE) and the  

Chicago Mercantile Exchange (CME) (Almansour et al., 2021) .
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Still, Bitcoin is a dominant coin in the crytocurrency market. Its value per coin is  

currently (5/02/22) equal to 41,559.56 USD, which is the highest one in the market as  

reported by the Yahoo Finance website. Bitcoin was also seen as a reference value for other  

cryptocurrencies because it was utilized for cross-exchange. Surprisingly, many traditional  

indexes, such as equities, the EUR/USD exchange rate, and macroeconomic and financial  

development index, have been shown to be ineffective in predicting the price of the BTC 

in the short and long term (Guizani & Nafti, 2019). So the intention of discovering the  

determinants of Bitcoin’s price beyond such indicators is inspired. On the other hand, 

the potential connectedness of value between Bitcoin and other cryptocurrencies has  

become an interesting point of study, which is expected to produce knowledge that benefits  

investors.

Inspired by the importance of cryptocurrencies in saving and investing, this study aims 

to use the ARDL model to investigate the determinants of Bitcoin’s price and the long-run  

relationship between Bitcoin’s price and the prices of four cryptocurrencies, namely ETH, 

USDT, BNB, and USDC. The effects and relationships between these cryptocurrencies will 

be investigated under different time spans, i.e., 394, 182, and 90 days. The discovery will  

provide an idea of the time-related effects on the determinants and relationships. Also, it can  

benefit investors in terms of risk diversification when they have to make a decision in portfolio  

management. To obtain these objectives, this work is organized as follows. In the literature  

review, it will provide the basic idea of the top five cryptocurrentcies and some empirical 

works. Then the model specification will be presented. The results will follow this section, 

and the conclusion thereafter.
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2. Literature Review

This section will begin by discussing the fundamental concepts underlying the  

major five cryptocurrencies, namely Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), Binance Coin, 

and USD (USDC). Their ranking is based on the market capitalization given on 4/2/22 by  

Yahoo Finance. The brief details of these cryptocurrencies are as follows.  Let us begin by  

discussing Bitcoin (BTC), the first cryptocurrency that was developed in 2009. It is  

anticipated to have a total circulation of more than 18.8 million units by September 2021, 

with a maximum of 21 million. Bitcoin is based on blockchain technology, which is a  

distributed ledger system powered by millions of users. It is created by so-called  

bitcoin miners, who employ powerful computers to validate transaction blocks, a  

process known as proof-of-work (PoW). Bitcoin’s transactions are based on the encryption 

and consensus processes, or peer-to-peer verification, that underpin the majority of today’s  

cryptocurrencies. All Bitcoin transactions are permanently recorded on the blockchain, 

which aids in validating and securing both individual bitcoins and the network as a whole. 

Ethereum (ETH) is the second most significant coin, as it is a token established on the  

Ethereum blockchain network. As of September 2021, ETH was the second most  

widely used virtual currency, after only Bitcoin. Additionally, ETH is generated through a  

proof-of-work technique. However, unlike Bitcoin, the total amount of ETHs that can be created 

is unlimited. ETH is used as a medium of exchange on the Ethereum platform and is primarily 

pursued by developers looking to improve and run applications on the Ethereum platform, 

which fuels many initial coin offerings and enables the improvement of Smart Contracts and  

Decentralized Applications (DApps) without the use of intermediaries, scams, control, or  

intervention. Tether (USDT) is the third most popular cryptocurrency. It was the first  

cryptocurrency to be advertised as a “stablecoin,” or a fiat-collateralized stablecoin.  

Tether, founded in 2014, describes itself as a blockchain-enabled platform that enables the  

digital use of fiat currency. Tether’s value is pegged to a fiat currency (the U.S. dollar).  

Tether, like other stablecoins, is designed to provide users with stability, transparency, and lower  

transaction fees. Tether is not a speculative investment, as some cryptocurrencies are, but can be  

utilized by investors seeking to avoid the crypto market’s severe volatility. As of February 2021,  

Tethers accounted for 57% of Bitcoin trade. Tether is said to maintain a 1:1 correlation with the 

dollar. Although this claim has been questioned, Tether, Ltd. makes no guarantee about the  

redemption of tethers; tethers cannot be exchanged for US dollars. As a result, this  

cryptocurrency enables users to conduct transactions with traditional currencies via a  

blockchain network and other technologies, while minimizing volatility and  

complexity. The fourth significant cryptocurrency is Binance Coin (BNB), which is one of the largest  
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cryptocurrency exchanges in the world. It is a cryptocurrency token designed to be utilized 

on Binance as a means of trade. It was originally constructed on the Ethereum blockchain 

but has since been moved to Binance’s proprietary blockchain technology. BNB was initially  

designed as a utility token to allow traders to receive savings on Binance trading fees, but it can 

now be used for payments, trip booking, entertainment, internet services, and even financial  

services. BNB was launched with a maximum of 200 million tokens, approximately half 

of which were distributed during its initial coin offering (ICO). Binance buys back and then 

“burns,” or permanently destroys, a portion of the coins it holds each quarter to stimulate 

demand. The final one in this study is USD (USDC), a stablecoin that runs on the Ethereum 

and several other blockchains. It is fixed against the US dollar. As with Tether (USDT), a USDC 

is equal to one US dollar. According to some investors, USDC is more transparent than the 

Tether stablecoin since it is supervised by Grant Thornton, LLC, a multinational accounting 

firm. Visa stated on March 29, 2021, that it would begin using USDC to settle transactions on 

its payment network. There were 24.1 billion USDC in circulation as of June 2021.

The empirical research on the determinants and relationships affecting the price 

of Bitcoin and other cryptocurrencies revealed the following: The volatility of five main  

cryptocurrencies, namely Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, and Stellar Lumen, is  

significantly correlated (Katsiampa, 2019); Bitcoin is cointegrated with Bitcoin Cash, Ethereum, 

Litecoin, and Ripple. Additionally, the price of Bitcoin has a statistically significant long-run 

effect on the prices of Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, and Ripple (Göttfert, 2019); Several  

cryptocurrency prices are primarily driven by Bitcoin prices, which means that any change in  

Bitcoin prices is immediately translated into other cryptocurrencies (Kumar & Ajaz, 2019); The 

returns of Bitcoin and Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tether, Bitcoin SV, Litecoin, EOS, Binance 

coin, and Tezos were cointegrated, or had a long-run relationship. However, XRP, Tether, and  

EOS are more closely tied to Bitcoin than other cryptocurrencies (Gonzalez et al., 2020); Significant  

cryptocurrencies have a fairly favorable correlation with one another over time.  

Correlation strength reduces slightly throughout the bull phase, but typically maintains a 

moderate correlation level. However, the association is substantially stronger during the bear  

period. These relationships remain stable when daily or weekly bitcoin returns are utilized  

as a foundation (Lahajnar & Rožanec, 2020). 
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3. Methodology

The ARDL model is an effective technique for evaluating short- and long-term  

associations between a group of variables, including both dependent and independent  

variables’ lags. Because this model is estimated using the ordinary least squares (OLS)  

method, it makes identical assumptions to those required by OLS. This model frequently makes 

use of Akaike information criterion (AIC) to determine the appropriate amount of lags for each  

variable, with the lowest value combining a high R-squared value being regarded the 

best model. This model is suitable for this study because it enables the estimation of  

long-term relationships between the price of BTC and its numerous determinants, regardless of  

whether they are cointegrated or integrated at separate orders (I (0), I (1)). Additionally, this  

model has favorable qualities for small samples and is capable of resolving the problem of variable  

correlation (Kjærland et al., 2018); (Astuti & Nadia, 2019); (Xiao & Sun, 2020). The model is 

identified as follows in accordance with this study objective:

where p, q, r, s, and u denote the lags that are optimal. D denotes the first  

difference. Bitcoin’s price is expressed in BTC. The prices of Ethereum, Tether, Binance Coin, and  

Ethereum USD are indicated by the symbols ETH, USDT, BNB, and USDC. To estimate the 

model, we acquired samples of 394 daily periods from 1/1/ 2021 to 29/1/ 2022, via the 

Yahoo Finance website.

4. Results

This section will interpret the results, which are divided into three sections according 

to the study period, i.e., 394, 182, and 90 days, in order to demonstrate the impact of the 

prices of ETH, USDT, BNB, and USDC on the BTC price and to investigate the existence of a 

long-run relationship between these values in each period.

Let’s consider the 394-day period first. Figure 1 and Table 1 illustrate its dynamics 

and properties. 
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Figure 1: The dynamics of the top five cryptocurrencies’ prices within 394 days.

Source: Author’ presentation  

Table 1: Descriptive statistics of the top five cryptocurrencies’ prices within 394 days.
BTC ETH USDT BNB USDC

 Mean  46986.39  2800.773  1.000516  383.3395  1.000156

 Median  47101.23  2710.787  1.000367  392.6561  1.000073

 Maximum  67566.83  4812.087  1.011530  675.6841  1.010496

 Minimum  29374.15  730.3676  0.998964  37.90501  0.997912

 Std. Dev.  9600.536  995.7969  0.000816  164.1938  0.000744

 Skewness  0.068263  0.113322  6.722868 -0.504578  7.299743

 Kurtosis  1.896955  1.913332  86.44914  2.639222  97.67492

 Jarque-Bera  20.28030  20.22885  117289.6  18.85546  150647.3

 Probability  0.000039  0.000040  0.000000  0.000080  0.000000

 Sum  18512636  1103505.  394.2033  151035.8  394.0615

 Sum Sq. Dev.  3.62E10+  3.90E08+  0.000262  10595122  0.000218

 Observations  394  394  394  394  394

Source: Author calculation.  

 The stationary of each series is reported in Table 2. Table 3 summarizes the  

determinants that affect the Bitcoin price. According to the AIC criterion in Figure 2, the 

ARDL (1,3,8,2,5) model was the optimal choice.
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Table 2: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests of the first difference data within 394 

days
test statistic BTC ETH USDT BNB USDC

t-Statistic -20.56236 -21.54903 -14.54300 -22.69777 -10.45222

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Source: Author’s calculation.  

Table 3: Model estimation of the top five cryptocurrencies’ prices within 394 days.

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.*   

 DBTC(-1) (0.012) 0.051 (0.243) 0.808 

DETH 6.913 0.608 11.369 0.000   

DETH(-1) (1.269) 0.705 (1.799) 0.073 

DETH(-2) (1.398) 0.612 (2.283) 0.023 

DETH(-3) (0.667) 0.415 (1.610) 0.108 

DUSDT 202,819.100 139,901.100 1.450 0.148 

DUSDT(-1) 168,319.600 154,170.200 1.092 0.276 

DUSDT(-2) 312,021.000 161,473.500 1.932 0.054 

DUSDT(-3) (97,559.940) 163,979.000 (0.595) 0.552 

DUSDT(-4) (137,325.100) 158,564.400 (0.866) 0.387 

DUSDT(-5) 5,449.218 148,020.900 0.037 0.971 

DUSDT(-6) (254,388.500) 97,075.760 (2.621) 0.009 

DUSDT(-7) (111,257.700) 87,625.540 (1.270) 0.205 

DUSDT(-8) (196,922.500) 72,977.470 (2.698) 0.007 

DBNB 18.149 3.596 5.047 0.000

DBNB(-1) 6.197 3.750 1.653 0.099 

DBNB(-2) 10.4 59 3.619 2.890 0.004 

DUSDC (303,598.700) 152,639.600 (1.989) 0.048 

DUSDC(-1) (350,767.900) 178,177.900 (1.969) 0.050 

DUSDC(-2) (419,056.200) 193,420.900 (2.167) 0.031 

DUSDC(-3) (124,353.300) 192,265.800 (0.647) 0.518 

DUSDC(-4) (140,018.200) 180,691.100 (0.775) 0.439 

DUSDC(-5) (351,077.500) 151,179.800 (2.322) 0.021 

C (46.785) 59.656 (0.784) 0.433 

R-squared 0.633 Mean dependent var (5.473)

Adjusted R-squared 0.610 S.D. dependent var 1,865.658 

S.E.of regression 1,165.791 Akaike info criterion 17.021 

Sum squared resid 491,000,000.000 Schwarz criterion 17.267 
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Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.*   

Log likelihood (3,252.446) Hannan-Quinn criter. 17.118 

F-statistic 27.063 Durbin-Watson stat 1.970 

Prob(F-statistic)          0.000    

Source: Author’s calculation.  
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Figure 2: Model identification of the top five cryptocurrencies’ price within 394 days. 

Source: Author’s presentation  

The interpretations from Table 3 are that: the current price of ETH positively impacts 

on the price of Bitcoin and its price in the last two periods, DETH(-2), negatively impacts on 

the Bitcoin price; The last six periods of USDT price, DUSDT(-6), and the last eight periods of 

USDT price, DUSDT(-8), both had a negative impact on Bitcoin’s price; Both the current price 

of BNB, DBNB, and the last two periods of the BNB price, DBNB (-2), positively impact on the 

price of Bitcoin; The current DUSDC price, the last one-period USDC price, DUSDC (-1), the 

last two-period USDC price, DUSDC (-2), and the last five-period USDC price, DUSDC (-5), all 

had a negative impact on the Bitcoin price.

Based on the Bounds Test, Table 4 shows evidence of a long-run relationship  

(F-statistic > 3.49) between Bitcoin and other cryptocurrency prices. It shows that the BCT 

price has a positive long-term relationship with the prices of ETH, BNB, and USDC. However, 

BCT’s price has a negative long-term relationship with the price of USDC. 
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Table 4: Bounds Test of the top five cryptocurrencies’ price within 394 days.
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic  Prob.    

DETH 3.53467 1.193418 2.961803 0.0033

DUSDT -107504.9 721451.1 -0.149012 0.8816

DBNB 34.37626 6.445123 5.333685 0.000

DUSDC -1668082 739096.9 -2.256919 0.0246

C -46.20892 58.8704 -0.784926 0.433

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  66.67284 10%  2.2 3.09

k 4 5%  2.56 3.49

2.5%  2.88 3.87

1%  3.29 4.37

Source: Author’s calculation.  

Following that, the results of the 182 day analysis will be presented, and the results 

will be interpreted similarly to what was done previously.
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Figure 3: The dynamics of the top five cryptocurrencies’ prices within 182 days.

Source: Author’s presentation  
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Table 5: Descriptive statistics of the top five cryptocurrencies’ prices within 182 days.
BTC ETH USDT BNB USDC

 Mean  50189.03  3639.338  1.000385  481.0102  1.000004

 Median  48239.16  3597.088  1.000350  478.3341  1.000033

 Maximum  67566.83  4812.087  1.001740  654.3150  1.001594

 Minimum  35030.25  2405.181  0.998971  322.7477  0.998163

 Std. Dev.  7773.506  592.4375  0.000410  84.57983  0.000427

 Skewness  0.390350 -0.062474  0.252615  0.136987 -0.255853

 Kurtosis  2.235560  2.170745  4.848479  2.148490  5.811776

 Jarque-Bera  9.053454  5.333179  27.84699  6.067660  61.94009

 Probability  0.010816  0.069489  0.000001  0.048131  0.000000

 Sum  9134404.  662359.5  182.0700  87543.85  182.0007

 Sum Sq. Dev.  1.09E10+  63527780  3.05E05-  1294828.  3.31E05-

 Observations  182  182  182  182  182

Source: Author’ calculation. 

Similarly, the stationary of series is reported in Table 6.  Table 7 summarizes the  

determinants that affect the Bitcoin price. According to the AIC criterion in Figure 4, the 

ARDL (4,0,0,2,0) model was the optimal choice.

Table 6: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests of the first difference data within  

    182 days.
test statistic BTC ETH USDT BNB USDC

t-Statistic -10.65410 -13.30795 -12.69083 -13.21520 -13.11319

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Source: Author’s calculation.  

Table 7: Model estimation of the top five cryptocurrencies’ prices within 182 days.
Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.*   

DBTC(-1) -0.008166 0.060298 -0.135435 0.8924

DBTC(-2) (0.051) 0.062085 -0.82537 0.410 

DBTC(-3) (0.079) 0.042304 -1.870074 0.063 

DBTC(-4) 0.075816 0.042382 1.788897 0.0755

DETH 7.830646 0.795298 9.846173 0.000

DUSDT -109283.8 161260.3 -0.677686 0.4989

DBNB 12.98196 5.879995 2.207818 0.0286

DBNB(-1) 3.982629 5.049189 0.788766 0.4314

DBNB(-2) 9.202343 5.06735 1.816007 0.0712
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Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.*   

DUSDC -12377.21 148948.5 -0.083097 0.9339

C -14.02749 69.91946 -0.200624 0.8412

R-squared 0.717072     Mean dependent var -15.37913

Adjusted R-squared 0.700029     S.D. dependent var 1695.88

S.E. of regression 928.8272     Akaike info criterion 16.56585

Sum squared resid 1.43E+08     Schwarz criterion 16.76324

Log likelihood -1455.078     Hannan-Quinn criter. 16.64591

F-statistic 42.07227     Durbin-Watson stat 1.930241

Prob(F-statistic) 0.000

Source: Author’s calculation.
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Figure 4: Model identification of the top five cryptocurrencies’ prices within 182 days. 

Source: Author’s presentation  

Table 7 shows that the current prices of ETH and BNB positively impact the price 

of Bitcoin. The evidence of a positive long-run relationship between Bitcoin’s price and the 

prices of ETH and BNB are reported in Table 8.
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Table 8: Bounds Test of the top five cryptocurrencies’ price within 182 days.
Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.    

DETH 7.369 1.018 7.237 0.000

DUSDT (102,835.400) 151,855.400 (0.677) 0.499 

DBNB 24.62293 7.419138 3.31884 0.0011

DUSDC (11,646.880) 140233.7 -0.083053 0.934 

C (13.200) 65.76493 -0.200712 0.841 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  37.69647 10%  2.2 3.09

k 4 5%  2.56 3.49

2.5%  2.88 3.87

1%  3.29 4.37

Source: Author’s calculation.  

Lastly, the results of the 90-day period are presented as follows.
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Figure 5: The dynamics of the top five cryptocurrencies’ prices within 90 days. 

Source: Author’ presentation  
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Table 9: Descriptive statistics of the top five cryptocurrencies’ prices within 90 days.
BTC ETH USDT BNB USDC

 Mean  50488.44  3864.624  1.000463  534.8489  0.999973

 Median  49068.66  4025.584  1.000378  544.4485  0.999977

 Maximum  67566.83  4812.087  1.001740  654.3150  1.001594

 Minimum  35030.25  2405.181  0.998971  358.0962  0.998163

 Std� Dev�  8574.768  648.5458  0.000453  75.64529  0.000511

 Skewness  0.206340 -0.775349  0.343647 -0.584492 -0.279779

 Kurtosis  2.061015  2.707067  4.503407  2.623939  4.990262

 Jarque-Bera  3.944989  9.339270  10.24727  5.654792  16.02844

 Probability  0.139109  0.009376  0.005954  0.059167  0.000331

 Sum  4543960�  347816.1  90.04163  48136.40  89.99757

 Sum Sq. Dev.  6.54E09+  37434441  1.83E05-  509276.7  2.32E05-

 Observations  90  90  90  90  90

Source: Author’s calculation.  

Table 10 report the stationary of series and Table 11 summarizes the determinants 

that affect the Bitcoin price. According to the AIC criterion in Figure 6, the ARDL (1,0,2,0,0) 

model was the optimal choice.

Table 10: Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests of the first difference data within  

     90 days.
test statistic BTC ETH USDT BNB USDC

t-Statistic -8.506200 -9.148816 -7.867429 -9.072603 -9.416299

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Source: Author’ calculation.  

Table 11: Model estimation of the top five cryptocurrencies’ prices within 90 days.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

DBTC(-1) 0.069 0.059 1.171 0.245 

DETH 7.616 1.226 6.214 0.000

DUSDT 69,353.420 198,567.900 0.349 0.728 

DUSDT(-1) 328,294.300 209,357.700 1.568 0.121 

DUSDT(-2) 265,455.100 179,594.400 1.478 0.143 

DBNB 10.210 8.521 1.198 0.234 

DUSDC 67,732.940 144,022.800 0.470 0.639 

C (66.996) 93.015 (0.720) 0.474 

R-squared 0.738     Mean dependent var (285.317)

Adjusted R-squared 0.715     S.D. dependent var 1,570.564 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

S.E. of regression 838.467     Akaike info criterion 16.388 

Sum squared resid 55,539,116.000     Schwarz criterion 16.615 

Log likelihood (704.899)     Hannan-Quinn criter. 16.480 

F-statistic 31.821     Durbin-Watson stat 1.937 

Prob(F-statistic) 0.000

Source: Author’s calculation.  
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Figure 6: Model identification of the top five cryptocurrencies’ prices within 90 days.

Source: Author’s presentation  

The interpretation of Table 11 is that the current price of ETH positively impacts the 

price of Bitcoin. Table 12 reports the evidence of a positive long-term relationship between 

Bitcoin’s price and the price of ETH.

Table 12: Bounds Test of the top five cryptocurrencies’ prices within 90 days.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DETH 8.178738 1.410381 5.798958 0.000

DUSDT 712098.8 501320.2 1.420447 0.1594

DBNB 10.96393 9.178695 1.194498 0.2359

DUSDC 72737.65 155208.5 0.468645 0.6406

C -71.94662 99.14813 -0.725648 0.4702

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Asymptotic: n=1000

F-statistic  78.60350 10%  2.2 3.09

k 4 5%  2.56 3.49

2.5%  2.88 3.87

1%  3.29 4.37

Source: Author’s calculation.

According to the findings above, as the time interval reduced, the number of  

determinants of Bitcoin’s price declined. When time is compressed, the effects of previous 

prices vanish. The prices of BTC, ETH, and BNB displayed a long-term relationship throughout 

the first two periods. Notably, the long-run relationship between the prices of BTC and ETH 

exists throughout the study period. As a result, the number of determinants and the long-run 

relationship are time-dependent. Thus, when investors decide whether to invest in Bitcoin 

or reallocate their portfolio to include Bicoin and the other four cryptocurrencies, they must  

consider the influence of time on the number of determinants and the relationship between 

their prices. The analysis concludes that if investors are required to make an investment  

decision every 90 days, they should avoid holding both BTC and ETH in the same portfolio 

in order to diversify risk.

Conclusion

An innovation in the financial market and system can potentially result in an  

improvement in efficiency in business transactions measured by a reduction in time,  

process, and cost. One distinct financial innovation that captures investors’ attention is crypto 

currency. This currency is of interest as it allows traders and investors to manage their transactions  

efficiently. It challenges investors, in particular, with the return vitality that may provide 

them with an abnormal return. However, to utilize crypocurrencies effectively in terms 

of diversifying risk in financial investment, investors need to know the characteristics of 

the crytocurrency they expect to invest in. Bitcoin is the most popular cryptocurrency, 

and it has been used as an investment instrument. However, its value is highly volatile 

and not so closely related to other traditional financial instruments. Thus, to use it for 

investment, investors need to know how its value is determined, particularly by other 

cryptocurrencies. Hence, this work is designed to investigate the determinants of Bicoin 

and the long-run relationship between Bitcoin’s price and the other four cryptocurrencies, 

namely Ethereum, Tether, Binance Coin, and USDC. The model used for achieving these 

objectives is the ARDL model, and the data (1/1/21 to 29/1/22) for estimating it came 
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from the Yahoo Finance website. To identify such determinants and relationships, this work  

separates the period of investigation into 3 phases, i.e., 394, 182, and 90 days. The  

findings revealed that the number of Bitcoin price determinants decreased as the time  

interval decreased, and a long-run relationship between the prices of BTC and ETH existed  

throughout the study period. This research corroborates Katsiampa’s (2019), Göttfert’s 

(2019), and Gonzalez et al (2020)’s observations about the co-movement of BTC and ETH.  

However, what distinguishes this study from others is that the determinants of BTC’s price and 

relationships between the prices of BTC and other cryptocurrencies may vanish if the time  

period is shorter. The suggestion from this study is that if investors need to make new  

investment decisions every 90 days, they should not include both BTC and ETH in the same 

portfolio if they expect to diversify risk. 
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Abstract

Few studies have looked at the influence of retirement policy on for lecturers’ plans 

to work after retirement, as known as “career bridge employment”. The intention to work 

in the same career (career bridge employment intention) were investigated in this study. 

This study proposes that, through the mediating role of positive attitudes toward career 

bridge employment, retirement policies on will have a positive impact on career bridge  

employment intentions, and this effect will be stronger among those with lower  

levels of work passion. Cross-sectional design was applied to this study which it found  

partially supports for the stated hypotheses based on online surveys obtained from 305  

lecturers (aged 25 to 59) from four major public universities in Thailand’s southern area. Our  

findings imply that lecturers with lower levels of work passion are more likely to take a  

profit from retirement policies, whereas those with high levels of work passion are more  

likely to be motivated by themselves to continue working after retirement and so they are less  

impacted by such policies. This study recommended that universities should emphasize  

retirement policy to track or evaluate lecturers who may or may not want to continue 

working after retirement to cope lacking lecturers or to support governmental policy for 

expanding retirement age.

Keywords: Career bridge employment intention; retirement policies; work passion
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Introduction

The world population had reached 7.7 billion by 2020 (Bateman, 2021; Vratanar, 

2021.). It took over 200,000 years of human history for the world population to reach 1 

billion, and it took only 200 years to reach 7 billion (Sommerfeld, 1999). This also means 

that the world’s older population is significantly growing (Cire, 2016). According to UN, 

DESA (2019), one in six people in the world will be over 65 years old in 2050 (16%) which 

is up from one in eleven in 2019 (9%). It emphasizes that the aging demographic will be a  

significant group.

In Thailand, the elderly population has been steadily expanding, with a  

population of 66 million people in 2019. (Royal Thai Government Gazette, 2020). The formal  

retirement age for government employees is 60 years, however it will be raised to 63 years by 

2024. (Workpointtoday, 2019). Although Thailand’s southern region has the least number of  

elderly people in this study, it has enough potential homogeneity to apply the results to 

other parts of Thailand with a larger population. Furthermore, due to a lack of adequate 

management and policies, Thailand has a shortage of lecturers in universities (Yanderm, 

2016).

The concept of retirement has been changing and becoming more significant  

because older people now have longer life expectancy, better health, and more active 

lifestyles (Beehr, 2014). In addition, older people view retirement as voluntary (Weckerle & 

Shultz, 1999). As a case in point, the number of retirees who are working at a public park 

and recreation center in Illinois State, USA have increased from 6.6% to 12.8% between 

2006 to 2015 (Mulvaney, 2019). The retirement trend has pointed out that some older  

people try to pursue a traditional retirement way of transitioning from full time  

employment to full time retirement, however the number of older people who choose to 

return to work after their retirement are increasing (Mulvaney, 2017).

Working after retirement is also known as bridge employment which refers to any kind 

of paid work after older people officially retire (Zhan et al., 2009; Wang et al., 2008). Bridge 

employment enables retirees who return to employment to earn an income, and it can  

encourage psychological and physical wellbeing, the opportunity to be a part of society, and 

development and improvement of skills and abilities (Cahill et al., 2011; Wang & Shultz, 2010; 

Deal, 2007). In this study, bridge employment is classified into two types based on career: 

career bridge employment in which an individual participates in the same career between 

retirement from full time work and complete workforce withdrawal (Shultz, 2003; Topa,  

et al., 2014) and bridge employment in a different field (non-career bridge employment) in 
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which an individual participates in other careers between retirement from fulltime work and  

complete workforce withdrawal (Gobeski & Beehr, 2009; Wang et al., 2008). In addition, this study  

measures retirement intention as well.

Bridge employment appears to be a new phenomenon in the last decade. Many  

researchers have tried to explain the reason and precondition of bridge employment  

intention, and most have studied and categorized antecedents of bridge employment such 

as individual factors, job-related factors, and family factors. Individual factors that impact on 

older workers intention to work after their retirement include health status, financial status, 

education, children to support, and age (Weckerle & Shultz, 1999; Kim & Feldman, 2000; Adam 

& Rau, 2004; Wang et al., 2008; Pengcharoen & Shultz, 2010; de Wind et al., 2016; Demou et 

al. 2017; Virtanen et al., 2017). Job-related factors that have an effect on bridge employment  

intention consist of working hours, low physical demands, work opportunity, job involvement,  

organizational commitment, career commitment, retirement anxiety, and willingness to 

take up bridge employment (Heindel et al., 1999; Pengcharoen & Shultz, 2010; Virtanen 

et al., 2017). In addition, family factors which impact on bridge employment intention are 

consistent with a working spouse and dependent children (Kim & Feldman, 2000; Adam & 

Rau 2004; de Wind et al., 2016). Although previous studies have examined several related 

factors to bridge employment, other primary factors specific to bridge employment are 

unknown.

Building on the concept of work passion, work passion is defined as “an  

individual’s emotional and persistent state of desire on the basis of cognitive and affective work  

appraisals, which results in consistent work intentions and behaviors” (Perrewé et al., 2014, 

p. 146). Intentions and behavioral outcomes include anything from being persistent to  

complete work tasks, to show organizational citizenship behaviors and to take initiative to solve  

problems at work. Passionate employees desire to engage in their career or jobs.
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Research Objectives / Research Questions

Based on the conceptual model, the research question is that retirement policy can 

change attitude toward bridge employment among older employees. this study aims to do 

the following;

To examine that retirement policy has an impact to bridge employment intention.

To examine that the mediating role of attitude toward bridge employment between 

retirement policy and career bridge employment intention.

To examine that the moderating role of work passion on retirement policy and  

attitude toward bridge employment.

Literature Review

Based on the concept of bridge employment (Zhan & Wang, 2015), this study  

focuses on concept of decision-making standpoint as the results which reached by  

older employees after weighing information about their circumstance and retirement policy.  

Although, a general model of bridge employment is driven by work and non-work factors, 

retirement policy and attitude toward bridge employment are significant factors for older 

employees.

The pattern of employment for older employees as they quit their professional  

occupations and proceed toward total labor force departure is defined as bridge employment 

(Shultz, 2003). Additionally, Wang and Shultz (2010) found that bridge employment is an  

alternative aspect of the retirement process that an increasing number of retirees are  

taking advantage of todays. In bridge employment literature, there are multiple  

conceptualization and theories. In this study, continuity theory and theory of planned  

behavior will be discussed below.

The philosophy of continuity theory focuses on the adaption and a continuous 

pattern across time (Atchley, 1989). Continuity theory argues that to prevent unpleasant 

disturbance, older people try to retain and sustain existing internal and external structures. 

Those people usually rely on a combination of internal and external resources to maintain 

their lifestyles. Related factors may include individual attribute such as levels of education, 

health status, and financial status (Kim & Feldman, 2000; Wang, 2007).

Retirement policy is one element that encourages or discourages real turnover, as 

well as promoting or discouraging retirement. The retirement pension scheme given by  

organizations has shifted from defined benefit to defined contribution programs (Quinn &  
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Cahill, 2016). In previous studies, some studies do suggest that older adults who get the  

opportunity to learn new skills intend to stay longer with their companies (e.g., Armstrong- 

Stassen & Ursel 2009, Herrbach, Mignonac, Vandenberghe & Negrini 2009). Rhoades and  

Eisenberger (2002) found that perceived organizational support was strongly positively  

related to the intention to remain in the organization. The results of the study indicate that  

organizational support strongly influences retirement planning and financial management  

(Surujlal, 2016). Foote et al. (2005). Organizational policy positively influenced  

organizational citizenship behavior. Potočnik et al. (2009) found that organizational contexts 

play an important role in the retirement process, and the results showed that retirement 

indicators such as age considering retirement for the first time, early retirement intentions, 

and retirement age were predicted by organizational retirement practice. Based on the 

above empirical evidence, this present study proposes that;

Hypothesis 1: Retirement policy will be a positively relationship with career bridge 

employment intentions.

In social science, attitude, which is a psychological construct, a mental and emotional 

entity that inheres in or characterizes an individual (Perloff, 2020). Attitudes are complicated 

and acquired state through experience. It is an individual’s predisposed state of mind regarding 

a value, and it is precipitated through a responsive expression toward oneself. People, places, 

things, or events can influence an individual’s thought and action. Allport (1935) explained 

that attitudes are a latent psychological construct as “the most distinctive and indispensable  

concept in contemporary social psychology” (p.798). Attitude can be formed from an  

individual’s past and present (Allport, 1935).

Theory of Planned Behavior (TPB) is a theory which involves individual’s behavior. The 

theory explained that attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavior 

control determine behavioral intention and behaviors (Ajzen, 1985). The concept of Theory 

of Planned Behavior was improved from theory of reasoned action by including perceived 

behavioral control (Ajzen, 1991). Theory of Planned Behavior has been applied to examine 

the relationship between attitude, beliefs, behavioral intention, and behaviors in various  

areas marketing, public relations, management, and others. Based on TPB, intention is driven 

by individual’s attitude toward the behavior, the subjective norm, and the level of perceived  

behavior control. However, the most of studies proposed that intention is driven by attitude 

to a greater extent than by the subjective norm and perceived behavioral control (Bratman, 

1987).
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In previous studies, McGee et al. (1979) found that anticipating a discontinuity of 

life style in retirement were more likely to have a negative attitude towards retirement.  

Additionally, Talib and Manaf (2017) showed that employee awareness did not significant  

relationship with retirement planning behavior. Moreover, De Vos and Seger (2013)  

indicated that engagement and career self‐management behaviors fully mediated the  

relationship between self-directed career attitude and retirement intention. Thus, this  

present research proposes that attitude towards bridge employment can play an important 

mediating role. Based on the above empirical evidence, this present research proposes that; 

Hypothesis 2: Attitude toward bridge employment will positively mediate the  

relationships between retirement policy and career bridge employment intention.

Building on the concept of work passion, work passion is defined as “an  

individual’s emotional and persistent state of desire on the basis of cognitive and affective work  

appraisals, which results in consistent work intentions and behaviors” (Perrewé et al., 2014, 

p. 146). Intentions and behavioral outcomes include anything from being persistent to  

complete work tasks, to show organizational citizenship behaviors and to take initiative to solve  

problems at work. Passionate employees desire to engage in their career or jobs. 

There are different reasons for employees who are motivated in their  

occupation. This may include a passion for careers, for organizations, or for activities. Burke and  

Fiksenbaum (2009) showed that employees score as passionate about their occupation, 

they tend to be less obsessive about their behavior while on their work, resulting in 

more working done and more job satisfaction. When employees enjoy their job and are  

motivated by their passion, they tend to be satisfied with their work and more psychological 

healthy. In addition, some employees may be more satisfied when they are motivated by 

their career that include the effects of intrinsic motivation. 

Overall, these finding suggest that work passion can influence people’s experience, 

intention, and behavioral outcomes. Retirement represents a significant life stage that is 

an important outcome of people’s career. It is possible that work passion can influence  

cognitive, affective, and behavioral outcomes in working life and can predict valuable  

outcomes in bridge employment. Based on the above empirical evidence, this present  

research proposes that; 

Hypothesis 3: The indirect effect of retirement policy on career bridge employment 

intention that is transmitted by the mediating role of attitude toward bridge employment 

will depend on the level of work passion, such that the indirect effect will be stronger with 

the lower level of work passion. 



801

Methodology

To test the study hypotheses, data were collected from 305 lecturers (aged between 

25 and 59) from four major public universities located in the South of Thailand. During the 

outbreaking of COVID-19, This study used Google Forms to create the questionnaire and  

invitations to complete the questionnaire were posted with the link to the questionnaire on 

social networks (e.g., Facebook, Line applications, and E-mail).

Unless stated otherwise, all the measurement was based on Likert scales  

(1 = strongly disagree and 5 = strongly agree). Bridge employment policy was assessed by 

5-items that were adapted from previous studies (Potočnik et al., 2009). Work passion was 

measured using 3 items that were adapted from previous studies (Jachimowicz et al., 2017). 

Attitude toward working after retirement was assessed by 3-items that were adapted from 

previous studies (Glamser, 1976). Career bridge employment intention was assessed by 

3-items that were adapted from previous studies (Kendrick & Wollan, 2009).

The bivariate correlations among all the key variables fell within an acceptable 

range (r < .70). Confirmatory factor analyses (CFAs) showed that a five-factor model fit the 

data well, χ2 = 251.708, p < 0.01, comparative fit index (CFI)= 0.964, Tucker-Lewis index 

(TLI) = 0.955, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.066, and standardized 

root mean squared residual (SRMR) = 0.046 (Hu & Bentler, 1999). Moreover, each item  

loaded significantly on its respective construct (p < 0.001). The factor loadings were all 

above .60. It was also found that the average variance extracted (AVE) of the variables 

ranged from .68 to .89, exceeding the recommended value of .50 (Fornell & Larcker, 1981).

Results

Hypotheses were tested in two steps. This study first investigated the mediation  

model using Hayes’ Process Model 4 (Hayes, 2013). Next, this study then added the  

moderating variable to the mediation model and empirically tested the first-stage  

moderated mediation hypothesis using Hayes’ Process Model 7 (Hayes, 2013). Retirement 

policy had a positively significant relationship with career bridge employment intention  

(b = 0.18, p < 0.01). Retirement policy did not have significant relationship with attitude 

toward working retirement while attitude toward bridge employment had a positively  

significant relationship with career bridge employment intention (b = 0.54, p < 0.01).
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In term of the direct effect, the result using a bootstrapping approach with 5,000  

repetitions revealed a statistically significant direct effect of retirement policy on career bridge 

employment intention (direct effect = 0.18, SE = .05 95% CI = [0.07, 0.28]). On the other hand, 

in term of the indirect effect, the result using a bootstrapping approach with 5,000 repetitions 

revealed that the indirect effect of retirement policy on career bridge employment intention 

via attitude toward bridge employment was not significant (indirect effect = 0.04, SE = .03 95% 

CI = [-0.02, 0.11]). These results support for Hypotheses 1 and did not support Hypotheses  

2. The result indicated that the cross-product term between retirement policy and work  

passion was significant (b = -0.16, p < 0.05). In particular, retirement policy with lower work 

passion had a significantly steeper slope (b = .20, p < 0.05). In comparison, retirement policy 

with higher work passion had not a significantly steeper slope. Using a technique provided 

by Hayes (2013), this study looked at conditional indirect effects for retirement policy across 

work passion level. This study found that the indirect effect was significantly with lower 

work passion (Indirect effect = .11, SE = 0.04, 95% CI = [0.17, 0.20]) while the indirect effect 

was not significantly higher work passion (Indirect effect = -.03, SE = 0.05, 95% CI = [-0.14, 

0.06]). The result supported Hypothesis 3.

Finding and Discussion

This study proposed that retirement policy has an impact of career bridge  

employment intention by the mediating role of attitude toward bridge employment, and 

the level of work passion will moderate the proposed relationship. The results provide  

partially supported for the proposed the hypotheses. The theoretical and practical  

implication are discussed below

The finding in this study have significantly theoretical and practical implications.  

Theoretically, the current study obviously focusses on career bridge employment.  

However, the result is inconsistent with the concepts of bridge employment which is the bridge  

employment transition that may have multiple pathways (Topa et al., 2009; Wang, 2007). This 

study emphasizes retirement policy that may lead to attitude toward bridge employment and 

career bridge employment. Surprisingly, this study found that perceived retirement policy in 

the organization did not have an impact to attitude toward working after retirement (Davies 

et al., 2017). Moreover, the data showed that perceived retirement policy have direct impact 

on career bridge employment intention. This can be explained that lecturers who perceived 

retirement policy are strongly related to the intention to remain in the organization (Hanisch 

& Hulin, 1990; Rhoades & Eisenberger, 2002). In addition, this study is still interested in the 

level of work passion among lecturers about retirement policy on attitude toward bridge  
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employment and found that there is the difference of the level of work passion to the  

relationship between retirement policy and attitude toward bridge employment. The data 

showed that lecturers who perceived retirement policy in the organization will be related to higher  

level of attitude toward bridge employment among lecturers who are low work passion  

(Houlfort et al., 2015). On the other hand, lecturers who perceived retirement policy in the 

organization will not be related to attitude toward bridge employment among lecturers 

who are higher level of work passion. In sum, retirement policy will impact on lecturers’ 

intention directly and indirectly that is through the mediation role of attitude toward bridge  

employment between retirement and career bridge employment intention and the  

moderation role of work passion between the relationship of retirement policy and attitude 

toward bridge employment.

Practically, the current study proposed that retirement policy would have an impact 

on career bridge employment intention via attitude toward bridge employment. However, 

the result did not propose that. The data showed that retirement policy did not have an 

impact on career bridge employment intention via attitude toward bridge employment. 

However, retirement policy has a directly impact on career bridge employment intention. 

Thus, the organization has to clarify retirement policy for lecturers. If the organization needs 

or does not need lecturers to continue working after retirement, the organization should 

determine a clear policy. Or, if the organization need the potential lecturers to continue 

working after their retirement, the organization should define the criteria for all faculty 

members as well. 

Conclusion

This study examined retirement policy on career bridge employment intention. The  

results showed that retirement policy had a direct effect on career bridge employment  

intention and did not have an indirect effect on career bridge employment intention via  

attitude toward bridge employment as an intermediary variable. Furthermore, this study 

found that lecturers who perceive retirement policy in their organization with the lower 

level of work passion will have higher attitude toward bridge employment.
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Abstracts

Organizations must become more innovative as environments get more  

complicated and dynamic in order to identify additional opportunities for sustained great 

performance. Employees’ human capital and workplace behavior are frequently used 

as essential inputs in the value generation process in innovation initiatives.The current 

study examines the relationship between high-performance work system (HPWS) and  

innovative work behavior (IWB) of telecommunication employees in Thailand, also aims to 

investigate the mediating roles of organizational climate for innovation and psychological  

empowerment plays in this relationship. Based on the structural equation modeling 

(SEM) analyses of the data collected from 710 individuals in six major telecommunication  

organizations in Thailand. The results showed that the effect of HPWS on innovative work 

behavior are fully and sequentially mediated by perceived organizational climate for  

innovation and psychological empowerment. These results suggest that employees will 

show greater IWB if they perceive the presence of HR practices that enhance their ability, 

motivation, and opportunity, and perceive organizational climate to support innovation  

Furthermore, these finding highlights the importance of employees’motivation and   

behaviors in linking HPWS and innovative work behavior.

Keywords: High performance work system (HPWS), innovative work behavior (IWB),  

                organizational climate for innovation, psychological empowerment
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Introduction

In Thailand’s economy, innovation has emerged as the fundamental driving force 

behind progress.Organizational innovation, as a new engine of economic development, is 

playing an increasingly essential role in the innovation-driven development strategy, and 

employee innovative behavior is critical for organizations to improve long-term competitive 

advantages. Innovation has become a critical factor that has been shown to differentiate 

successful organizations from others (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011; Thornhill, 2006). 

As employees are the cornerstone of an organization’s innovative capabilities (Mumford, 

2000; Ramamoorthy et al., 2005; Veenendaal & Bondarouk, 2015), It is essential to realize 

how to encourage innovative work behaviors (IWB) in employees. (Jiang et al. 2012; Zhou 

et., 2013). Despite the several factors investigated in the existing literature (Bos et al., 2014; 

Xerri & Brunett, 2013), human resources (HR) practices have been shown to be an important 

determinant of employees’ IWB (Jiang et al. 2012; Prieto & Perez-Santana, 2014; Scott & 

Bruce, 1994).

The objective of this research is to look at the effect of “high-performance work 

systems” (HPWS) on employees’ IWB.  HPWS are several HR strategies that work together 

to produce a pleasant work environment that boosts workers’ talents and motivation as 

well as possibilities for future advancement (Garaus et al., 2015; Boxall & Purcell, 2011; 

Fu et al., 2015). Selective staffing, training and development, compensation, performance  

appraisal, career development, participation in decision making, sharing and  

communication, self-managing teams, and job autonomy are examples of  Human Resource 

practices (Bowen & Ostroff, 2004; Huselid, 1995).

While past research has previously examined the influence of HPWS on employees’ 

IWB (Caniëls & Veld, 2019; Sanz-Valle  & Jiménez-Jiménez, 2018), it is important to acknowledge 

that relatively few studies have examined the psychological mechanisms that can explain this 

positive effect.This study proposes that organizational climate for innovation—defined as the 

internal environment supportive of innovation, encourages the creation and growth of new 

ideas, values individual creativity, and values individual autonomy and ownership (Shanker 

et al., 2017)—will mediate the relationship between HPWS and  IWB. An innovative climate 

can signal to individuals that innovative behavior is an organizationally valued activity through 

which individuals can help organizations prosper, in accordance with the concepts of social 

learning theory (Bandura, 1989). Furthermore, this study uses self-determination theory (SDT) 

(Deci & Ryan, 2000) to propose psychological empowerment, which refers to the process 

of empowering and establishing intrinsic motivation in an employee whose impact on work  

activity in the organization relates to the employees’ belief in their ability to do a great  job, 

as another possible mediating mechanism (Chumphong & Potipiroon, 2019; Spreitzer, 1995).  
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This article contributes to the Human Resource Management (HRM) literature by  

examining the sequential underlying mechanisms linking HPWS and employees’ IWB, which 

have rarely been examined in the literature. In fact, the majority of empirical studies on 

the effect of organizational climate on innovation has been performed at the organizational 

level (De Jong & Den Hartog, 2010), whereas relatively fewer studies have been conducted 

at the individual level of analysis. 

Literature Review and Hypotheses

High Performance Work System (HPWS) and Innovative Work Behavior (IWB)

This study’s understanding of HPWS aligns to the HPWS typology given by  

numerous research in the HRM literature (Appelbaum et al., 2000; Bailey et al., 2001;  

Delaney and Huselid, 1996; Guest, 1997). This study, in particular, conceptualizes 

HPWS in terms of three core policy domains: (1) Ability-enhancing HR practices include  

selective hiring and training; (2) motivation-enhancing HR practices include compensation and  

performance management; and (3) opportunity-enhancing HR practices emphasize  

employee participation in decision-making, information sharing, self-managed teams, and 

job autonomy. In  the strategic HRM literature, The ability-motivation-opportunity (AMO) 

concept has been utilized in the strategic HRM literature to define the function of HPWS 

in improving employees’ ability, motivation, and opportunity for advancement in order 

to achieve superior organizational performance (Macky & Boxall 2007; Dorta-Afonso et al., 

2021; Fabi et al., 2015).

This study focuses on the impact of HPWS on employees’ innovative (IWB), 

which has been defined as an individual’s actions aimed at creating, digesting, and  

implementing new ideas, such as new product ideas, technologies, procedures, and work  

processes, with the goal of improving the organization’s effectiveness and success (Kleysen & 

Street, 2001; Yuan & Woodman, 2010). IWB, in particular, is regarded as discretionary behavior that  

exceeds specified position standards and is not explicitly demanded of personnel (Janssen, 

2000).

Although previous research has established the importance of IWB in  

establishing a sustainable competitive advantage (e.g., Van de Ven, 1986), there is still a lack of  

understanding of  how employees can be encouraged to demonstrate IWB (Janssen, 2000). 

It is argued that certain HR practices can be used to identify, develop, evaluate, and reward 

IWB. This is based on the important notion that employees play an important role in framing 

the organization’s innovative capacity through their intelligence, imagination, and creativity 
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(Mumford, 2000; Veenendaal & Bondarouk, 2015).  In terms of the relationship between HRM 

practices and IWB, previous models of IWB determinants described in the HRM literature has 

included one or two specific HRM practices (Ramamoorthy et al., 2005). For example, job 

autonomy (De Spiegelaere et al., 2014), employee participation in decision-making (Janssen, 

2005), provision of performance feedback to employees (Battistelli et al., 2014), and the 

perception of effort-reward fairness have been shown to influence IWB (Janssen, 2000).

This study contends that HPWS—a set of linked HRM practices—will directly influence 

employees’ IWB. To illustrate, a selection system will ensure that only job applicants who 

show innovative tendencies will be selected into the organization. Rigorous training programs 

will ensure that employees are equipped with specific tools that will allow them to put their 

creativity and imagination to good use.Alternatively, motivation-enhancing practices such 

as compensation, performance management, and internal advancement opportunities will  

ensure that employees’innovative behaviors will be reinforced through appropriate  

motivational mechanisms.Finally, opportunity-enhancing HRM practices such as allowing  

employees to become involved in decision-making and engage in information sharing will 

create a positive work climate that welcomes mistakes, in which employees feel safe to 

voice their opinions and express their creativity and imagination. This leads to the first  

hypotheses: 

Hypothesis 1:  HPWS are positively related to employees’ IWB.

The Role of Organizational Climate for Innovation

Organizational climate has been defined as employees’ shared impressions of and 

meaning connected to the policies, practices, and procedures they encounter, as well as 

the behaviors they observe being rewarded and that are endorsed and expected (Ostroff 

et al. 2003; Schneider et al., 2013), which should be distinguished from the concept of  

organizational culture. The focus of this research is on the role of organizational  

climate for innovation, which has been as the internal environment that supports innovation,  

encourages the creation and growth of new ideas, and values individual creativity,  

individual autonomy and ownership (Shanker et al., 2017). Other studies have also found that  

organizational climate for innovation had a positive effect on organizational innovation 

(e.g., Amabile et al., 1996; Nijhof et al., 2002)  
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This study proposes that climate for innovation will mediate the relationship  

between HPWS and IWB.  In particular, it is expected that organizations characterized by 

HPWS will be able to foster a climate of innovation by providing time and resources for 

employees to generate, share and experiment with innovative ideas and solutions while 

also rewarding them for their creativity despite the possible mistakes. Furthermore,  

organizations with established HPWS practices will likely provide employees with  

sample opportunities to encounter challenging work that stimulates creativity (Jiang et 

al., 2012; Tang et al., 2017). Based on the above reasoning, this leads to the following 

hypotheses.   

Hypothesis 2:  HPWS are positively related to organizational climate for  

innovation.

Hypothesis 3: Organizational climate for innovation mediates the relationship  

between HPWS and IWB.

The Role of Psychological Empowerment

Psychological empowerment can be considered as individuals’ conviction in their  

ability to accomplish at work, which can be attained through four cognitions:  job meaning, 

competence, autonomy, and impact (Spreitzer, 1995. Meaning refers to how much workers  

believe their work is significant,  whereas competence refers to a sort of self-efficacy that  

relates to when people think they are competent of fulfilling their job obligations,  

Autonomy refers to the degree which employees think they can conduct their tasks autonomously  

without others looking over their shoulders. Finally, impact relates to workers’ belief that 

they can have a beneficial impact on their immediate work environment.

The key tenet of self-determination theory (SDT) is closely related to the idea of  

psychological empowerment (Deci & Ryan, 2000). SDT is founded on the premise that  

«intrinsic or autonomous motivation,» which leads to employees engaging in a range of desired  

job-related activities, is the most persistent type of work motivation. As a result, it is  

suggested that having HPWS in place will empower employees in a number of ways. Providing  

employees with crucial job-related skills, for example, may increase their sense of self-efficacy and  

competence. Sharing information about one’s work with others in the business may 

make employees feel more important and valued in their professions. Furthermore,  

self-managed teams may foster feelings of independence and autonomy in one’s professional  

position. Indeed, Chamberlin et al.(2018) discovered in their meta-analysis that psychological  

empowerment is a significant mediator between HPWS and beneficial organizational  

outcomes. As a result, the current investigation generates the following hypotheses.
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Hypothesis 4 : HPWS are positively related to psychological empowerment

Hypothesis 5:Psychological empowerment mediates the relationship between HPWS 

and IWB.

Sequential Mediation Hypothesis

Incorporating the theories stated above, the current study proposes that the  

influence of HPWS could be conveyed to innovation work behavior via  the  mediating 

roles of organizational climate for innovation and employee psychological empowerment.  

Importantly, HR practices that are ability-enhancing, motivation-enhancing and  

opportunity-enhancing are expected to encourage the perception of management support 

since they may indicate investments in the employee or recognition of employee contribution  

(Subramony, 2009). A HPWS includes numerous HR practices that work together to 

provide an organizational context that benefits employees’ abilities and motivation  

(Garaus et al., 2015; Patel et al., 2015), as well as opportunities for their further growth  

(Boxall & Purcell, 2011; Fu et al., 2015). 

When employees are empowered in organizations, they exhibit creative behaviors  

because they find worth in their work roles (Jung et al., 2003).Employees who are  

psychologically empowered feel good about the tasks they are doing and perceive them 

to be meaningful and challenging. Thus, psychologically empowered employee display  

creative behaviors by aligning personal goals with organizational goals (Jha, 2014). The present 

study proposes that the influence of HPWS on Innovative work behavior will be sequentially  

mediated by organizational climate for innovation and psychological empowerment.    

Therefore, the following hypotheses are stated.

 Hypothesis 6:Organizational climate for innovation and psychological  

empowerment mediate  the  relationship  between HPWS and innovation work behavior.

Methodology

Sample and Data Collections

To investigate the study hypotheses, the researchers gathered data from six key Thai 

telecoms organizations, including three public telecoms organizations and three private  

mobile operators. A two-stage non-probability sampling procedure (i.e., convenience  

sampling). was used to select the study’s samples. First, the six organizations were selected  

from each of the seven regions in Thailand: Bangkok and its surrounding territories, as well 

as the North, Central, East, West, Northeast and South. Second, the sample was drawn from  

employees from each of the six organizations.
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A sample-item ratio larger than 10:1 was used to calculate a minimum sample size of 

420, which is regarded sufficient for structural equation modeling (SEM) investigations (Hair et 

al., 2010). As a result, each of the following organizations was required to provide a minimum 

of 70 employees. The proposed hypotheses were investigated using a questionnaire survey 

technique both postal-mail and online (via line groups). After a period of three months, a   

total of 300 questionnaires were returned from the three public organizations, whereas a 

total of 410 questionnaires were returned for the three mobile organizations. As a result, 

the final sample was 710.

Measurements 

HPWS were measured using 27 items collected from prior researches (e.g.,  

Chumphong  & Potipiroon,  2019;  Nybakk  &  Jenssen,  2012).This measurement  

instrument specifically covers 9 dimensions of  HR practices, including recruitment and  

selective staffing, training and development, reward and compensation, performance  

appraisal, self-managed teams, communication, decision-making participation, career  

development and promotion, and job autonomy. 

Organizational climate for innovation was measured using  the scale developed by 

Oke et al. (2013)  4-item.

Psychological empowerment was measured using Spreitzer’s (1995) 12-item with 

the four dimensional scale: meaning, competence, autonomy and impact. 

Innovative work behavior (IWB) was measured using De Jong and Den Hartog (2010)’s 

12-item with the four dimensional scale : idea exploration, idea generation, idea promotion 

and idea implementation. 

These measurements were all based on a 5-point Likert-scale ranging from 1 

(strongly disagree) to 5 (strongly agree). 

Results of the demographic data of the respondents showed that the respondents 

were male (56.2 %) and female  (43.8 %). The majority of the respondents’ aged between 

30-40 year old (35.1% ) and 41-50 years old (32.4%). Most were working in technical and  

engineering department (42.4%), while 70.6 %  had earned a bachelor’s degree, the  

majority of respondents worked in the southern region (47%), and most had work  

experience more than 15 years (43.5%)
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Data Analyses

First, the study variables’ validity and reliability were investigated using a series of 

confirmatory factor analyses (CFA). It should be noted that measures containing more than 

5 items (e.g., HPWS and psychological empowerment) were merged into composite scores 

using parceling proceduresm (i.e., items were mixed within their respective subscales)  

(Little et al., 2002). The hypotheses were then tested using the postulated structural model.  

To evaluate model fits, several indices were utilized, including the overall model’s  

chi-square, the comparative fit index (CFI), the Tucker-Lewis Index (TLI) should be greater 

than 0.90 to indicate a strong fit (Hu & Bentler, 1999), and the root mean square error of 

 approximation (RMSEA)should be between 0.05 and 0.08 (MacCallum et al., 1996), all 

analyses were carried out in Mplus Software. This built-in function aids in the correction of 

clustered data’s standard errors (Muthén & Muthén, 2017). 

Results

The Measurement Model

Prior to verifying the major hypotheses, confirmatory factor analyses (CFAs) were  

performed to assess the uniqueness of the essential variables.  This model suited the data 

well, (X2 = 952.26, df = 265, p.001; CFI = .0.95; TLI = .94; RMSEA =.05, and SRMR = 0.04 (Hu 

& Bentler,1999).

The bivariate correlations between all of the key variables were determined to be 

within an acceptable range (r.70), which was consistent with the CFA findings. The item  

loadings on their respective constructs were examined in order to establish the measuring 

items’ convergent validity (Hulland, 1999). All  the factor loadings, ranging from .66 to.92, were 

more than the recommended.70 threshold. Furthermore, the extracted average variance 

(AVE) varied from.59 to.90, above the allowed limit of. 50 (Fornell & Larcker, 1981). The range 

of composite reliabilities (CR) was.85 to.96, which was greater than the advised value of.60  

(Bagozzi & Yi, 1988). Cronbach’s alphas varied from.80 to.95, showing adequate levels of  

internal consistency (Nunnally, 1978).

The Structural Model

The hypothesized structural model was then examined because there was 

strong evidence for the validity and reliability of the measuring instruments. It should be  

emphasized that all structural pathways were estimated, and four of the six paths revealed that 

they were significant in the predicted directions. HPWS, in particular, showed a direct positive  

relationship with OCI (1.377 =β, p<.001), psychological empowerment (493. =β, p<.001), but 
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not with Innovative work behavior (1.40 =β, p>.05). Organization climate for innovation was 

also linked with psychological empowerment (105. =β, p<.05) but not with Innovative work  

behavior (128.=β, p >.05), where Psychological empowerment was related with Innovative work 

behavior (0.513 =β, p<.001).  These findings provide support for Hypotheses 4, 5 and  6.

Figure 1. Structural Equation Model Results.

Note: Path coefficients are standardized; Dashed lines represent non-significant 

paths. ** p < .01; *** p < .001; ns = non-significant (p > .05).

The effects of mediation were then investigated. The indirect effect of HPWS on  

innovative work behavior via  perceptions of psychological empowerment  was statistically 

significant (.253, 95% CI [.186, .382]).As a result, Hypothesis 5 was supported. However, the  

effect of HPWS on innovative work behavior via the mediating role of organizational climate 

for innovation was non-significant (.176, 95% CI [.078,.0316]), undermining Hypothesis 3. 

Finally, via the sequential mediating roles of organizational climate for innovation 

and psychological empowerment, it was shown that the indirect influence of HPWS on  

innovative work behavior was statistically significant (.074, 95% CI [.014, .152). As a consequence,  

Hypothesis 6 was shown to be correct. Furthermore, as seen in Figure 1, the suggested  

theoretical model could explain roughly 77.5 % of the variance in organizational climate for 

innovation and 59.4 % of the variance in psychological empowerment and 63.6 % of the  

variance innovative work behavior.
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Discussion 

The findings of the study contributed  to the existing knowledge of  HPWS in terms 

of boosting IWB in multiple ways.Furthermore, the study defined the previously unknown 

sequential mediation process. Theoretical and practical implications are examined in the  

following sections.

The first contribution of the study was the use of three categories of HR practices 

to examine in this study that target employees’ abilities, motivation, and opportunities to  

perform in a specific way (Appelbaum et al., 2000; Jiang et al., 2012). These three domains 

of HR practices are part of an organization’s situational context, which impacts perceptions 

of organizational climate for innovation and psychological empowerment, all of which have  

previously been identified as important indicators of innovative work behavior. 

The study’s second contribution was the use of psychological empowerment 

as a link between HPWS and IWB. Furthermore, there was prior evidence pointing to  

psychological empowerment’s utility as a mediator between HPWS and extra-role behavior 

(Bavik et al., 2017). Moreover, Spreitzer (1995) and Zhang and Bartol (2010) emphasized the  

importance of increased self-determination and psychological empowerment in the  

workplace for increasing workplace innovation and creativity and also indicate that  

psychological empowerment influences innovative work behavior. 

The study’s third contribution was the use of sequential mediators between 

HPWS and the employees’ IWB. The findings specifically show that both environmental  

variables contributed significantly to innovative behaviors at work. Employee  empowerment  

allows for more opportunities for learning and development, as well as a more active role in  

operational  decisions  (Tyson, 1994). According to Spreckelmeyer’s (1993) researched, if 

employees were encouraged to participate in departmental initiatives, they would have a 

higher level of satisfaction as their work status and autonomy increased.  

Furthermore, if the organization employs suitable human resource management  

approaches, there is an organizational climate that promotes learning in creative work  

processes, stimulates creativity and convinces employees that workplace innovation is  

desirable. This will help to organically drive employees to attempt to demonstrate  

innovative behaviors in all areas to meet these corporate goals, whether it is to produce an 

idea, innovate supporting colleagues’ ideas, or making them a reality. 
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Recommendations for Future Research

The current study collected data from a single source. Such a practice may 

cause self-reporting bias (MacKenzie & Podsakoff, 2012), a type of common method bias.  

Therefore, future research should collect data from multiple sources, such as from  

supervisors or HR manager in order to see more diverse perspectives. Also, future research 

should study other mediator variables such as innovative trust and perceived organization 

support that could give a more complete view of the study’s findings. 

Conclusions

This study advances the knowledge in the strategic HRM literature by  

highlighting the influence of  HPWS on innovative work behavior and the organizational climate for  

innovation and psychological empowerment  mediating mechanisms. If the organization has 

appropriate HR practices, there is an environment in the organization that creates learning in  

innovative work processes. There is an organizational climate that supports innovation and makes  

employees perceive that innovation is desirable in the organization.This will help motivate 

employees to strive and demonstrate innovative behaviors in every step of the way aspects 

to meet such expectations in the organization whether to generate an innovation ideas,  

promoting ideas and implementation of the ideas requires, and also the development of  

implementation’s plans . That means making innovations take shape can touch and explain 

all of which will lead to innovative work behaviors of employees.
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Abstract 

Covid-19 virus has a significant impact to all sectors of life and affected the 

world economy. This purpose of this paper is to study the effect of Coronavirus on  

entrepreneurship all around the world. The action already taken by government to 

combat virus transmission. However, this preventive measure has significantly impacted  

entrepreneurship at various levels and more severe to the small-scale business and  

startups. Majority of the small-scale businesses and startups have higher  

propensity to terminate their employees and this led to loss of job, low productivity, and the  

economic downturn. Besides that, global supply chain was also disrupted and lead to the  

contractions of the worldwide economy. This led to significant reductions in revenue  

especially for entrepreneurs and startups worldwide. Therefore, in this paper, the core idea 

is to discuss the challenges which entrepreneurs experienced in this Pandemic Covid-19 and 

the action taken to defend their businesses. The conclusion is the Covid-19 has large effect 

to entrepreneurship and the world economy with an exception that the  magnitude of the 

impact remains unclear. In other words, more comprehensive studies are encouraged to 

dwell in this issue. 

Keywords Entrepreneurship, Covid-19, Global Health Crisis, Economy, Business, Finance 
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Introduction 

Entrepreneurship is a part of the process that cover design and building a new  

businesses or maintaining or servicing existing business especially the initial business is 

a small scale (Ratten 2020). Entrepreneurs are amongst important contributor to the  

country’s economic growth. Their contributions is from the aspect of providing innovative 

technologies, services, products, and by providing new opportunities and jobs that part 

stimulate the economy (Liu et al. 2020). Nevertheless all businesses in all around the world 

faced this pandemic with significant impact (Liguori and Winkler 2020). Almost 40% new  

businesses is under the red zone Nearly 40% is estimated that new businesses fall under the red 

zone and more of these businesses have higher tendency to terminate contratcs of full time  

employees (Vaccaro et al. 2020). Besides this, the entrepreneurial activity has been increased 

for some businesses (Bacq et al. 2020). This includes car manufacturing companies, has change 

their new product lines because of high demand such as ventilators. In all over the world, 

most company have taken more step to tackle this crisis (Kuckertz et al. 2020). Government 

of many countries have taken preventive procedures, to assist existing and new small-scale 

businesses and other entrepreneurship activities that are greatly impacted in this time of  

crisis (Ratten 2020), A lot of start-ups have change their strategies to another product that a 

in greater demand. This is because, these goods need to be produced for survival strategy 

and to grabs the opportunity to grow the business again (Sedlacek and Sterk 2020).

Content

Recession in the world’s economy are mostly due the decreasing business and  

entrepreneurship activity. World Bank has recently reported that during the pandemic 

there has been reduce in gross domestic production (GDP) has been reduced especially in  

countries that dependent on tourism industries (Papadopoulos, Baltas, and Balta 2020). 

Besides, this fact International Monetary Fund (IMF) and World Bank are being revised  

weekly. As for Asia, the growth seems to be remain steady (Papadopoulos, Baltas, and Balta 

2020). Here we list several impact of Pandemic Covid-19:
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Decline in productivity

Companies tend to terminate their employees and the employees must take  

unpaid leave because the facilities must be close down either temporarily or permanently. 

This led to reduce in employees and lower productivity (Nicola et al. 2020a). In addition, 

employees also face mental stress due to work and family pressures, and this contributes to  

cumulative impact on their productivity during this Pandemic Covid-19. The final impact due to  

deteriorating of productivity makes more harder for entrepreneurs to compete in the  

industry (Ozili and Arun 2020). As for Some ASEAN countries, Thailand productivity has  

decline up to 6.3 percent comparre to Singapore 3.4 percent, Malaysia 5.5 Percent and 

Indonesia 1.8 Percent in 2020. Malaysia’s Productivity performance also decline to 5.5  

percent in 2020 (see Picture 1)

Picture 1: Malaysia’s Productivity Performance 

Source: Malaysia Department of Statistics 

Loss of employment

The entrepreneurs are the main driving force to boost up productivity, but in  

recent pandemic of Covid-19, the established and sclerotic firms has cause a  

structural change across the globe in terms of (Nicola et al. 2020). These changes due to lower  

entrepreneurship activity have led to recession on the world’s economy. A lot of  

established firms have higher tendency to cut their production or number of branches led 

to more unemployment (Fernandes 2020). For example, Malaysia unemployment rate has 

increased to 4.8 percent in November 2020 or 764.4 thousand unemployed persons. 
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 Picture 3: Labor Force Malaysia  

Source: Malaysia Department of Statistics 

Entrepreneurship in countries with high cases of Covid-19

In fact, up to March 30th, 2020, the case of Covid-19 cases is 735,210, in almost 100 

countries. 34,808 death case indicate that this pandemic gives a big impact (Sohrabi et al. 

2020). It is undeniable that for those countries with high number of cases have to close their 

borders to prevent the spread of Covid-19  especially Italy, California, UK, and New York (Acs 

and Szerb 2007). There are two states has declared the State of Emergency, and a number 

of country were imposed lockdowns. These affected countries implanting social distancing 

causing businesses to close their operation has led to decrease in economic activities, either 

at domestic or international levels (Sergi et al. 2019). In addition, complete or partials closure 

of borders also disrupt the movement of goods causing unstable goods circulation in the 

global supply chains. The impact is more serious for the United States and Europe due to high  

number of cases (Sadeghi et al. 2019)

These countries experienced a macroeconomic hit due to the pandemic. In less 

than 3 months these countries had been plunged into crisis, leading to a global recession  

(Cervello-Royo et al. 2020). Picture 4 depicts type and magnitude of impact for COVID-19 in 

business operations (% of total firms), March 2020 all around the world. 91.3 percent of the 

firms experienced decreased in income, 72.6 percent decrease in demand, 41.8 reduction 

of remuneration, 44.9 staff reduction and 33.9 percent shortage of supplies and products.  
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Picture 4: Type and magnitude of impact for COVID-19 in business operations  

(% of total firms), March 2020 

Source: INEGI (2020)

Picture 5 depicts GDP projections and current situations for several ASEAN countries. 

The Philippines GDP falls by -8 percent, followed by Timor-Leste -9 percent, Thailand and 

Malaysia -9 percent respectively during Pandemic Covid -19 . 

Picture 5: Projection of GDP growth for ASEAN Countries (thick blue lines  

represent actual data) 

Source: IMF (2020)

The data shown above (picture 4 and picture 5) presents that there is no doubt 

that entrepreneurships has been greatly affected by Covid-19. However, if one look at the  

positive sides this perception could be change and act this Pandemic as double-edged 

sword (Shane 2011). In other words, some entrepreneurs are discourage by this  

Pandemic and some more are seeing this Pandemic Covid-19 as an opportunity to explore new  

demand for a certain products such as face mask, air ventilators and many more  

(Brown and Rocha 2020). 
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 There are a lot of countries especially China, have devised a bold step to support 

entrepreneurship and devise a strategy (Gossling, Scott, and Hall 2020). It is undeniable that 

Covid-19 has resulted a great threat to many countries and also their economic. Therefore 

this pandemic must be regulated and maintain the competitiveness’ with other countries is  

imperative to cope with the downturn in the economy (He and Harris 2020).

To increase competitiveness, it is vital for government to provide support as many  

industries as possible, either is a small scale or large scale, in times of Pandemic to ensure the 

business running easily (Ratten and Research 2020). There are government in most countries 

have taken necessary actions to support the local economy and ecosystems. For example, 

the United Kingdom government launch a with funding of 1.25 billion pounds, as a support  

package for entrepreneurs (Lata 2020). South Korean government also provide a relief  

package of 53.7 trillion to facilitate entrepreneurship activity (Narula 2020). In Asia and the Pacific,  

Picture 6 depicts Areas that fiscal stimuli cover by their governments where in-kinds trans-

fer (such as food) is allocated about 50% of the fiscal stimuli and 46 percent of the fiscal  

stimuli used for contribution to Covid-19 related international financing mechanism. 

Picture 6: Areas that fiscal stimuli cover in Asia and the Pacific  

Source: ESCAP IMF (2020)
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Picture 7: Size of Fiscal stimulus to combat COVID-19 in Asia and the Pacific,  

as a share of GDP 

Source: ESCAP IMF (2020)

Picture 7 depicts size of Fiscal stimulus to combat COVID-19 in Asia and the  

Pacific, as a share of GDP.  This shows that the fiscal stimuli depend on the level of incomes.  

For low-income countries the median is about 1 percent, high income countries and  

developing is about 10 percent and upper-middle and lower-middle income countries is 

about 5 to 6 percent.  For spending in different policy area in Asia and The Pacific, as a share of 

the total stimulus package, it shows that health care contributes the highest percentage or 22  

percent followed by Businesses and SMEs with 9 percent spending 

Picture 8: Spending in different policy area in Asia and The Pacific, as a share of  

the total stimulus package  

Source: ESCAP IMF (2020)
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Since the businesses is connected worldwide, there is a problem faced by  

entrepreneur when they tried to communicate with the vendors in the red zone (Majumdar et 

al. 2020). For example, Dun and Bradstreet published a whitepaper that stated that 94% of 1000 

companies had their supply chain linked to China, which was the center of Covid-19.   There is also a  

challenge in the technology and health care industries due to the disruption of the supply 

chain (Veselovska and Management 2020). This is due China is the main vendors to many  

countries especially for the industrial goods where it has the biggest market and its  

cost-effectiveness. The challenge is not only for small scale business but also for the large 

scale industries from the aspec of  regulatory, legal, and industrial dysregulation (Fabeil et 

al. 2020).

Impact on the electronics industry

In China, many electronics hub were closed temporarily and this has impacted 

the  world supply chain (see picture 9). Specifically, it means that most industries face 

shortage of materials and goods. As a results, it cause a massive reduction in the electronic  

production and the most impacted is the medical electronics supplies. It can be look in the 

inner Henan province and coastal Guangdong that affected the most where the electronic 

industry is not working at full capacity, it is only 30% to 50% (Baldwin and Tomiura 2020). 

Two countries which are the most affected is Taiwan and Korea facing 70 % reduction in 

production because these countries export most of the electronic goods to China. Last 

but not leas other countries such as India, Vietnam and Thailand are facing 30% to 40%  

reduction in their entrepreneurial activity and led to a loss of 2.2 million dollars countries 

(Guan et al. 2020).

Picture 9: Impact of supply delay on the global electronic industry as of march 2020 

Source: World Bank  (2020)
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Impact on the automobile industry

Car Sales for New Passenger car/light vehicle sales in China decrase by 6 percent , 

the United States by 16 percent  and the European Union 24 percent from 2019 respec-

tively. There are four reason regarding on this matter (Calvino, Criscuolo and Verlhac2020). 

Firstly,  Most Auto dealers are not able to deliver their vehicles during the lock down period. 

All around the world there are 15,000 auto dealers which and four of them are from India 

though they have  a good track records and offer a great deal low-priced.

Secondly, heavy reliance on immigrant labor by auto suppliers is also contributed to 

delay production post lockdown, causing a domino effect to the complete assessment chain. 

Other issues is that the liquidity problem has caused the revenue to decrease due to fading 

market circumstances. This has caused a major trouble across the whole manufacturing  

network. Thirdly sales, COVID-19 affected automobile new vehicle sales very badly especial-

ly in the month of February 2020. Like, in China new sales of vehicles have fallen by 92% in  

February. Also, in European countries total vehicle sales were dropped by 7.4% when  

compared to that of sales in last year. Also, in country like India, many automobile indus-

tries such as TVS, Mahindra have stopped their production sales due to lockdown and like-

wise many sectors have been affected. Finally, majorities of the financial companies had 

to bear the burden since loan default are expected to increase and new loan application 

are mostly rejected led to complicated situation to evaluate customers’ credit value. The 

impact of this pandemic has put  more pressures on used-cars as well as  mobility solutions, 

and aftermarket service suppliers, which also depends on the financial support from the 

financial institutions.

Picture 10: New Passenger car/light vehicle sales in China,  

the United States and the European Union  

Source: BEA, CAAM, ACEA -  

https://www.statista.com/chart/21478/passenger-car-sales/  (2021)
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Impact on the food industry

As for the food industry, Singaporean Government has overcome the shortage of food 

supply as this reflect the resilience of supply chain for other countries (Rizou et al. 2020).  

Other countries also commenced resilience of food supply chain such as Italy, Mexico, France,  

Germany, Brazil, Canada, Morocco, Peru, Turkey, and the UK (Shahidi 2020).

Picture 11 represents decrease in arrivals of major food items in the week of 1–6 April 

2020 when compared with the week of 1–6 March 2020. This show a decline of 15%–76% 

in the arrivals of major food items based to the data collected by BloombergQuint from  

Agmarknet

Picture 11: % Drop in Market Arrivals of Major Food Items  

Source: BloombergQuint from Agmarknet 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exsy.12677 (2021)

Impact on the education industry

As for the higher educations, several questions have been raised. It is undeniable 

that this pandemic do have a significant impact of the higher education especially on the  

educational entrepreneurship (Gupta et al. 2020). For instance, majorities of the Universities 

have already changed their perspective and approach by cancelling many conferences as 

well as public events from face to face to online medium (Shinghal, Saxena, and Misra). For 

the United States, most of the universities have extended their spring break and more had 

switched to e-learning at Harvard, New York University, and Florida State University (Page 

2020).



835

Picture 12: Number affected learners world wide  

Source: UNESCO (2020)

Picture 12 represents the worldwide school had to be close during the periods of 

February 2020 to July 2020 (UNESCO 2020). In February 2020, there are a few countries 

had announced to close their educational institutions. In March 2020 and April 2020, more  

counties have announced that they have to close their educational institutions during this 

period. Fortunately, started from May 2020 onwards, the number of cases started to de-

crease

Impact on the travel and tourism industry

This pandemic also has led to many counties had to close their borders. Thus,  

disrupting the tourism industries directly. The world has witnesses that most international 

and national flight has been cancelled. Approximately 90% of tourist have been affected 

since March 2020 (Sharma and Nicolau 2020). Directly this will also affected  the tourism  

entrepreneurs because the international tourist decreased due to reduce number of flights 

(Nepal 2020). As stated by the International Air Transport Association (IATA), The tourism  

industries has lost 113 billion dollars. At the end of 2020 IATA had report total loss of 11% 

to 19% in global passenger revenues and the number has keep declining (Syriopoulos 2020).

Tourism and travel is so significant for the economic growth where it has a significant 

portion  share of the GDP globally and contribute to most countries’ national income. The 

tourism industries is like a chain to other industries that produces good and services to the 

tourism sector. If the tourism industries goes down this also led to other industries as well. 
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According to UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), a  

country national income will decline by $2–$3 million if the revenue of international  

tourism loss by $1 million. In March 2020 there is a significant drop of 57% in the tourist arrivals  

reported by

United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Figure 13 depicts the drops 

of international tourist arrivals in 2019 and first Quarter of 2020. This is not also occurred in 

Asia and Pacific but also high in Europe.

Picture 13: % change in international Tourist arrivals in 2019 and Q1 2020 

Source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exsy.12677 (2021)

Picture 14: Impact of Covid-19 on the global revenue of travel and tourism Sector and Q1 2020 

Source: https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-indusu-

try-forecast

Picture 14 represents impact of COVID-19 on the global revenue of travel and  

tourism sector in the academic year 2019 and Q1 of 2020.  It was estimated that the 

revenue of this both sectors is 447.4 billion U.S. dollars in the first quarter of 2020 as per 

the mobility market outlook on COVID-19. This data shows a decline of 34.7% from 2019. In 

addition, the revenue is less than the revenue forecasted in 2020 from these sectors. One of 

the  reason is the closure of international and national borders due to the travel restriction 

policies imposed because of the COVID-19 pandemic.

https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-forecast
https://www.statista.com/forecasts/1103426/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-forecast
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Impact on the sports and entertainment industries

A large numbers of sporting event such as soccer leagues, basketball tournaments, 

and Formula 1 racing postponed during this pandemic. This has severely impacted the 

revenue caused by the deferment of events and led to loss of spectators had impacted  

entrepreneurship globally (Parnell et al. 2020). In One of the main event is that Olympic 

in Tokyo was cancelled and disrupting the sports and entertainment industry and related  

entrepreneurs. 

Picture 15: Global REvenues -Sports industry  

Source: Sports value and United Nation (2020)

The value of the sport industry globally is estimated at us $756 billion. During COVID-19 

many millions of jobs are therefore at risk globally, affected sports professionals, related in  

retail and sporting services industries connected with leagues and events, which include travel, 

tourism, infrastructure, transportation, catering and media broadcasting. Professional athletes 

are also under pressure to reschedule their training, while trying to stay fit at home, and also 

they risk losing professional sponsors who may not support them as initially agreed (United 

Nation 2020). In addition, entertainment industries were also decline due to cinema had to 

be shut down  (Yeo 2020). Fortunately, this gave more opportunities for other online or home  

entertainment to boom in this pandemic such as Netflix, Amazon Prime, HBO Now was  

reported, providing increased reveue to associated entrepreneurs (Ratten and Research 

2020).
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Impact on the information technology (IT) industry

This industry is also have to cancel many major event such as Facebook F8  

developer conference, Mobile World congress, Electronic Entertainment Expo. All around the 

globe, have witnesses that employee are encouraged and have to work from home, which has 

given more online programs development and contribute to increase in revenue during this  

pandemic (Scott et al. 2020). We can see that more and more online application is available 

in the internet and more practical to conduct online event. This is known as Google Meet, 

Zoom, Webex and other to cater the high demanding of video communication. This  

application is one of the most downloaded application from the Apple Store in the USA in 

the 2nd week of March 2020 (Kumar et al. 2020). There also other online platforms such 

as TikTok, Microsoft Teams, Instagram, Facebook, LinkedIn have experienced a significant 

increase in traffic and revenue. 

Global fallout in small scale entrepreneurship

In all over the world, there millions of entrepreneurs experienced major economic 

due to Covid-19 (Dele-Ijagbulu et al. 2020). Most small-scaled entrepreneurs have to shut their  

operations and some others are struggling ‘hand to mouth’ to maintain their business. It is 

imperative to realize that these small scale businesses are the stimulate job creations to  

individuals and they provide most of much-need products and services. One policy that 

enact by Youth Business International has support up to 50 countries through problem  

identification and offer solutions (Hernandez-Sanchez et al. 2020). There two initiatives were 

launched known as the SOS meeting and rapid response/recovery program. This program 

have the capability to support over 200,000 businesses in 32 countries and support young  

entrepreneurs when they are about to grow their businesses (Mickiewicz and Rebmann 

2020).
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Remuneration

Approximately 41% of business start-up are in the red zone and less cash at mostly 

could cover for three months. Before the pandemic about 29 % of the start-up fell in this 

categories and rise to 40% create more threat to them (Bodas and Peleg 2020). 20% of this 

start-up loss  their investors and  53% loss their investors after the pandemic  (Swinnen and 

McDermott 2020).

Picture 16: Decline in Business Formation During COVID-19  

Source: Australian Securities and Investment Commission, ASIC (Australia -2020)

Picture 16 Shows the change in the number of new businesses in March and April 

2020 relative to the same month in 2019. The data refer to new incorporated companies for  

Australia, to new incorporated companies for Spain, to new “conventional businesses” for 

France to new “entreprises with legal entity” for Hungary, new registration to the Trade  

Register of the Chamber of Commerce for the Netherland, to the “formation of legal  

persons and equivalent entities” for Portugal, to “newly established companies” (excluding  

cooperative and sole proprietorship)  for Turkey, to “new business application” for the 

United States. For the US data refer to the weeks 10 to 13 (“March”) and 14 to 17 (“April”). 

Based on Picture 16 confirms that firm creation dropped significantly across many countries 

in March and April 2020, with a decline as severe as 70% in April 2020 in Portugal compared 

to the same month of prior year, and 46%, 54%, and 58% in Hungary, France, and Turkey, 

respectively. Milder but still very strong declines are evident in Australia, the US, and Spain.

Impact on employment 

About 74% of new businesses have to terminate its fulltime workers and 39% of 

this start-up reduce further 20% its worker later. One of the reason is that the share values 

of this 
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start-up plummeted and effect directly to the entrepreneurs and have to terminate most 

of their employees (Bartik et al. 2020). In fact, North America have the largest reduction in 

workers by 84%, followed by Europe 67% and Asia 59% (Bartik et al. 2020).

Picture 17: Decrease in working hours due to the pandemic (%) 

Source: ILO estimates, ILOSTAT Database

Picture 17 depicts Working-hour losses represent the percentage of hour lost  

compared to the fourth quarter of 2019, seasonally adjusted

Picture 18: Projected trends in working hoursin the ASEAN region 

 (difference from fourth quater of 2019) 

Source: ILO estimates and projections 

Picture 18 depicts the trends in working hours are shown as the percentage  

deviation of total hours worked in the fourth quarter of 2019, seasonally adjusted 
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Operations and management

Started December 2019, two-thirds of the start-ups had reduced their expenses. 

For some companies, an aggressive reduction in cost has been noticed in more than 10 

companies 60%. Reduction in cost for  some start-ups showed a reduction of up to 76% by 

March 2020. These figures indicated that all of these reductions were directly related to the 

Covid-19 crisis (Organization 2020).

Impact on start-ups ecosystem globally 

Approximately more than 70% of the new start-up business had to end the  

contracts of their full-time employees since the emergence of the Covid-19 pandemic 

(Bennett et al. 2020). On the other hand, it has also provided opportunities for new goods 

and services, due to their increased demand. Governments of various countries have  

provided funds to small scale and start-ups for supporting them in these extraordinary 

times (Arundale and Mason). Ahn, Kang, and Entrepreneurship (2020) conducted a study to 

find out reasons for obstacles in entrepreneurship. Picture 19 summarizes how Covid-19 has 

impacted entrepreneurship 

Picture 18: Summary of How Covid-19 has impacted entreprenuership globally  

Source: ILO estimates and projections 
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Discussion 

It is observable that all over the world experienced lock-downs and implemented 

social distancing in many countries. This have reduced the consumption of various products 

and affect production and entrepreneurship (Donthu and Gustafsson 2020). Lesson learn is 

as follows:

Looking at the positive sight and searching for new opportunity is always  

          the best move 

Entrepreneurs need to change their perspective and outlook of their existing  

businesses by utilizing their available knowledge and skills. This includes looking for a new 

demand of product and services from their local community to boost their businesses  

accordingly (Fairlie 2020). Changing the course of their business will open a new pathway 

by focusing of the new needs and trends of the community. For example, be face masks, 

shields, and online grocery services, which have become the essentials for surviving. Also, a 

hike is seen in taxi startup businesses (Androniceanu 2020).

Every crisis is an opportunity

Opportunity is just like a partner to every crisis. New established firm need more  

motivation and consistent encouragement with a support from the government. As a  

result more job opportunities can be created and reduce unployment (Ioannides and  

Gyimothy 2020). Coming along with new high demanding products, there is a progressive dynamic  

entrepreneurship will be established and as a whole improving the nation’s economy  

(Padilla and Petit 2020).

Entrepreneurship after a pandemic come to an end

Now all entrepreneurship around the globe is experiencing a quick recovery with an 

experienced learned from the pandemic and soon will be revitalized (Buheji 2020).

Conclusion 

In this paper we have presented some evidence and literatures the impact 

of Covid-19 to the entrepreneurship and world economy. The pandemic has poses  

unprecedented set back and challenges. However, with new way of thinking this pandemic 

is a biggest lesson for the entrepreneur to benefit and perhaps there more study will be  

conducted in this area
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Abstract 

The Power Development Fund have provided numerous benefits toward the  

stakeholders and residents who live around the power plant in each area.  For  

example; the treatment and remedy are provided for residents who have been affected by 

the operation of power plant, job creation, increased income for community, promotion 

of renewable energy and technologies, and extension of electrification project to various  

localities, however recently the operation and management of power development fund 

in Thailand have faced with some problems which not responded and not provide benefit 

to the stakeholders and residents. This study has propose to evaluate the operation and 

management of power development fund in Thailand by apply CIPP model. This study  

collected information and data from interviews with key informants such as executives from 

Energy Regulatory Commission (ERC), Power Development Fund Committee, managers of 

power development fund in designated area, employees of power development fund in 

category A and B, sub-district headmen, village headmen and residents who live around 

the power plant. This study used three different data collection methods following the 

concept of triangulation of qualitative data resources which included: 1) Secondary data, for  

example, books, journals, articles, theses, reports, and other documents 2) Interviews with 

key informants, for example,  executives from Energy Regulatory Commission (ERC), the 

managers of power development fund in category A and B, the employees who work 

for power development fund in category A and B, the sub-district headmen and village  

headmen in communities, the residents in communities living in the areas that have  

received impacts and problems from power plant and receive benefits from the operation 

and management of power development fund, as well as propose community projects, and 

get approval or refusal by the power development fund and 3) Observation of the existing 

community projects around the power development fund in designated area. The total key 

informants for this researches were 102 key informants. This study will use CIPP model to 
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evaluate on the operation and management of power development fund in Thailand. By 

using CIPP model as evaluation model, it will help power development fund to improve 

on operation and management of power development fund under CIPP model and it will 

help power development fund to have more effective and efficiency on operation and 

management which might solve problems that power development fund recently faced on 

the operation and management of power development fund in Thailand.

Keywords: CIPP Model, The operation and management, Power Development Fund 
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Abstract

Destination image is an important concept in tourism, particularly in the time of 

the global pandemic. Thailand has always been a popular holiday destination for tourists 

around the world. Among different tourist destinations in Thailand, Phuket is on the top 

of the list. Each year millions of Chinese tourists travel to Phuket. Since the pandemic, 

Phuket has been severely impacted by the diminished number of Chinese tourists. This 

study, therefore, aims to explore the perception of Chinese people toward Phuket as a 

tourist destination during COVID-19. Quantitative data were collected from 400 Chinese 

using a questionnaire survey. Data analysis was performed using descriptive statistics and 

multiple regression analysis. The findings showed that Chinese people still had a positive 

destination image of Phuket despite the ongoing outbreak of coronavirus. The three major  

components of Phuket that enable the holiday destination to have its positive destination 

image were natural attractions, climate, and hospitality/friendliness of the local people.  

However, the factors that posed threats toward the destination image of Phuket were accessibility,  

infection risk, and cost/price level. 

Keywords: Chinese tourists, Destination image, Phuket, Thailand, COVID-19, Perception
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Introduction

On January 13, 2020, Thailand became the first country outside of China to  

record a case of COVID-19 (The Nation Thailand, 2020). The current COVID-19 epidemic is 

wreaking havoc on the Thai tourism industry especially famous destinations like Phuket. 

Phuket had around ten million international tourists each year from all over the globe 

(Anantamongkolkul, 2020). Since the epidemic, the total number of international tourists 

to Phuket declined significantly. The total number of foreign flight passengers, including 

incoming and outgoing, decreased dramatically from 86 million in 2019 to 15 million in 

2020. This decline in tourism spending was significant as international travelers spent far 

more than domestic travelers. For example, although foreign visitors accounted for 33% 

of all passengers in Thailand in 2019, they accounted for more than 60% of total tourism 

expenditure; overseas tourists spent an average of $1,543 per traveler, compared to $152 

for domestic travelers. This downward trend in spending undoubtedly has a cascading 

effect on Thailand's food and beverage retail industries, which employ 1.2 million small and 

medium-sized enterprises (SMEs) (Ministry of Tourism and sports, 2019).

Thailand has been adversely hit by the pandemic, where 2,507,471 COVID-19 cases 

were recorded as of 8 February 2022 (Worldometer, 2022). The high incidence of COVID-19 

infection in a country has a detrimental effect on the destination’s image(Rasoolimanech 

et al., 2021). Previous research on the destination image associated with COVID-19 was  

primarily undertaken in China, where the epidemic was thought to have originated (Jiang et 

al., 2022; Rasoolimanech et al., 2021). The sole research that examined destination image and 

COVID-19 in the Thai context included Thai MICE destinations (Rittichainuwat et al., 2020). No 

previous study has examined the effect of government programs on destination image during 

COVID-19 in Thailand. Given Thailand’s GDP’s reliance on foreign tourist revenues, domestic 

tourism alone will not be sufficient to return the country’s tourism income to 2019 levels; the  

sector’s recovery will be predicated on an increase in international travel, notably by Chinese 

tourists (McKinsey & Company, 2021). Before the epidemic, Chinese tourists were Thailand’s 

largest market, accounting for 11,138,658 visitor visits (Ministry of Tourism and sports, 2019). 

Thus, understanding Chinese perceptions is critical for Thailand’s tourist sector to prosper,  

especially during the epidemic and times of extreme competitive pressure in the tourism  

industry. This research aims to explore the perception of Chinese people toward Phuket as a tourist  

destination during COVID-19. 
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Literature Review

Definitions of destination image

The concept of the destination image is critical to tourism destination branding (Cai, 

2002), as it plays a crucial role in shaping tourists’ perceptions of a place, travel planning,  

destination selection, and overall trip satisfaction (Fu et al., 2016; Tavitiyaman et al., 2021;  

Tessitore et al., 2014). When it comes to tourist destination images, the most often used  

definition is that of Crompton (1979), who described them as the sum of a person’s ideas, 

thoughts, and perceptions about a location. While this phrase emphasizes the individual, 

other definitions acknowledge that images may be shared by groups of people. Marketing 

experts must be aware of the aspects of an individual’s image that other members of a 

particular group share in order to promote to them successfully. This information enables 

market segmentation and the design of marketing strategies. Consequently, the definition 

created by Lawson and Baud Bovy (1977) was chosen for use in this investigation, as it 

incorporates both individual images and stereotyped images shared by communities. The 

authors describe a destination image as the conclusion of all factual facts about a specific 

region and the perceptions, biases, fantasies, and emotional concepts that an individual or 

group may have about that location. 

Components of destination image

Various researchers provided a variety of components for the destination image.  

Previously, scholars who studied regional tourist images of North American National Parks  

determined that vacation destination images had three primary dimensions: climate,  

congestion, and landscape (Mayo, 1975). As with the bulk of tourist destination research, 

Mayo’s dimensions are determined by observable or measurable physical or functional  

characteristics, such as cost, size, and climate. Other studies have attempted to quantify 

parts of the destination picture that are less tangible or more difficult to define, such as  

psychological aspects of the surroundings, such as mood or romance (Echtner & Ritchie, 1991).  

Additionally, another academic claimed that the kindness of the inhabitants, which is  

sometimes disregarded, is a component of the destination image (Echtner & Ritchie, 1991). 
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Impacts of tourism risks on destination image

Tourism risk is widely regarded as a significant element influencing a tourist’s  

behavioral intention (Ritchie et al., 2017). According to a recent study on tourists’ risk  

perceptions and travel decisions, uncertainty and risk awareness are characterized by the extent 

to which preconceived notions about certain dangers, objects, or tourism activities influence  

tourist behavior (Williams & Balaz, 2013). However, the effectiveness of such mediation  

channels and decision-making processes varies considerably and is determined by both 

the features of the tourism risk and the specific threats that deter tourists from going. As a  

consequence, tourism risk assessment may have a significant effect on tourists’ attitudes and 

assessments, and sequences may influence visitors’ impressions of their location and travel 

selections (Ruan et al., 2017). This research primarily focuses on the COVID-19 illness outbreak 

as a tourist concern. According to prior research, travelers’ perceptions of safety and risk  

significantly influence their behavior and impressions of a site, especially during a disease 

epidemic (Casali et al., 2020). Negative media coverage around COVID-19 has harmed  

China’s reputation as a destination and potential visitors’ travel plans in a number of 

nations (Yang et al., 2021). The findings of a Pew Research Center survey on popular  

attitudes of the United States in 13 countries indicate that the way the United States  

handled COVID-19 had an effect on global public opinion toward the United States of 

America (Wike et al., 2020). The findings of this research demonstrate that the manner in 

which the government manages COVID-19 has an effect on foreign visitors’ perceptions of 

the destination’s image. Thus, investigating the destination image of Phuket during COVID-19 

also indirectly determines the effectiveness of the government crisis management program. 

Theoretical framework

Although other components of the destination image have been presented, the 

most often used list is that given by Echtner and Ritchie in 1991. The dimension of the  

destination image that is shared/unique among a large portion of tourism is about seeing  

locations that are unique or at the very least unusual from one’s regular surroundings. Common  

functional qualities include climate, price, and kind of lodging, which may be used to compare the  

majority of locations. While typical psychological or abstract characteristics like as  

friendliness of the locals, reputation, or the beauty of the environment are all  

examples, distinctive psychological characteristics include experiences connected with religious  

pilgrimage destinations or places associated with a historic event (Jenkins, 1999). Together 

with risk associated with COVID-19, this study adopted ten components of destination image  

namely accessibility, natural attractions, climate, hospitality/friendliness, cost/price level, 

night/life entertainment, outdoor activities, personal safety, infection risk, and crowdedness 

to determine the overall destination image of Phuket. 
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Figure 1 Theoretical framework of overall destination image of Phuket

Research Methodology

This study relied on a quantitative research approach. Researcher utilized an  

anonymous questionnaire to collect data on the destination image of Phuket among  

Chinese people.  Based on Taro Yamane formula (Yamane, 1967) calculated at 5%  

sampling error, 95% confidence level, and the population size as the number of Chinese tourist  

arrival in 2018, which was10,625,167 people, the estimated sample size of this study was 400  

samples. Non-probability sampling approach was used. The questionnaire was first sent to friends,  

family, and colleagues whom the researcher knows. Then, the researcher relied on snowball 

sampling to gather the remaining number of participants. The questionnaire used in this study 

was developed based on the literature review. The questionnaire was translated into the  

Chinese language. The reliability was performed using test-retest method with ten Chinese, 

and the correlation coefficient yield was 0.92, which showed that the questionnaire is  

reliable. A content validity test was performed among three university professors who 

are experts in the field of tourism where the item objective congruence (IOC) index was  

determined. Data collections were performed and completed in February 2022. 

Data Analysis

SPSS software was used to examine the numerical data gathered from the  

questionnaire. The mean value and standard deviation were utilized to assess the ten  

characteristics of Phuket. Multiple regression was used to test the relationship between the 

characteristics of Phuket and the overall perception of the destination image of Phuket. 
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Quantitative Research Findings

Respondent demography

The study featured a similar share of participants in terms of gender where males 

accounted for 57% of the participant pool and females accounted for 43% of the pool.  

According to Table 1, a total of 257 respondents have traveled to Phuket before (64.3%) 

while the remaining participants have thought of visiting Phuket (35.7%). In terms of age  

distribution, participants under 20 year old made up the majority of the participants (26%). 

A similar proportion of respondents have an average monthly income of over 10,001 yuan 

(37.8%) and 5,001 to 10,000 yuan (37.3%). In terms of region of residence, there was an 

equal distribution of participants from all regions of China. A total of 140 respondents, which 

is equivalent to 35% were not married but living together with their partners. Regarding  

occupation, the majority of the participants were housewives (15.5%) followed by  

self-employed or freelancers (12.3%). Lastly, the majority of the participants’ highest  

education level was an undergraduate’s degree or equivalent (37.5%).

Table 1 Proportion of respondents based on demographic variables
Number of respondents Percentage

Travel history/Thought of visiting

- Have travelled to Phuket before 257 64.3

- Have thought of visiting 143 35.7

Gender

- Male 228 57

- Female 172 43

Age

- Below 20 years 104 26

- 21 – 30 years 85 21.3

- 31 – 40 years 86 21.5

- 41 – 50 years 63 15.8

- 51 – 60 years 42 10.5

- 61 years and above 20 5

Average monthly income

- Less than 3,000 yuan 41 10.3

- 3,001 – 5,000 yuan 59 14.8

- 5,001 – 10,000 yuan 149 37.3

- More than 10,001 yuan 151 37.8

Region of residence

- North 80 20

- Northeast 80 20

- East 80 20
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Number of respondents Percentage

- South Central 80 20

- Southwest 80 20

Marital status

- Single 100 25

- Married 80 20

- Divorced 40 10

- Not married but living together 140 35

- Separated 40 10

Occupation

- Company employee 72 18

- Businessman 68 17

- Housewife 62 15.5

- Students 56 14

- Self-employed or freelancer 49 12.3

- Industrial worker 43 10.8

- Unemployed 30 7.5

- Retired 20 5

Highest education level

- High school 84 21

- College 102 25.5

- Undergraduate or equivalent 150 37.5

- Postgraduate and above 64 16

In Table 2, the mean score for the overall destination image of Phuket was 3.60,  

indicating that the majority of respondents agreed with the survey’s statement that the  

overall image of Phuket is positive during COVID-19. In terms of Phuket’s unique qualities, the 

attribute with the highest mean score was natural attractions (x = 3.87). The mean score for  

natural attractions indicates that participants regarded Phuket to have an abundance of stunning  

landscapes, beaches, islands, and sunsets, as well as an unspoiled natural environment.  

Climate (x = 3.73), hospitality/friendliness (x = 3.69), personal safety (x = 3.64), crowdedness 

(x = 3.61), outdoor activities (x = 3.53), and food and entertainment (x = 3.43) all earned  

comparable mean scores. Table 2 demonstrates that participants neither agreed nor  

disagreed with positive comments about cost/price level (x = 3.20), infection risk (x = 2.99), and  

accessibility (x = 2.78).
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Table 2 Descriptive statistics concerning different characteristics of Phuket and overall  

            perception of Phuket’s destination image 
Mean Std� Dev� Ranking

Natural attractions 3.87 0.51 1

Climate 3.73 0.47 2

Hospitality/friendliness 3.69 0.55 3

Personal safety 3.64 0.50 4

Crowdedness 3.61 0.48 5

Outdoor activities 3.53 0.49 6

Food and entertainment 3.43 0.44 7

Cost/price level 3.20 0.49 8

Infection risk 2.99 0.54 9

Accessibility 2.78 0.48 10

Overall perception 3.60 0.93 -

The correlations between one or more input variables can be measured using  

regression analysis. However, it is important to ensure no multicollinearity for this  

statistical analysis (Daoud, 2017). Multicollinearity refers to variables that are correlated with one  

another. In another word, independent variables are associated with one another as well 

as with dependent variables (Saunders, 2012). Tolerance and the VIF test, which stands for  

Variance Inflation Factor test, are two methods for determining multicollinearity (Hair et al., 

2016). Table 3 shows the collinearity statistics of this study. The tolerance values ranged  

between 0.981 and 0.993, which was above the threshold value of 0.1. As such it can be  

implied that there was no multicollinearity.  The absence of multicollinearity in the model 

was further confirmed by the VIF value of less than 10. The VIF value of this study ranged 

between 1.008 and 1.023. Based on tolerance and VIF value confirmed that multiple regres-

sion analysis is a possible analytic method of this study. 

Table 3 Collinearity Statistic
Variables Tolerance VIF

Accessibility 0.985 1.015

Natural attractions 0.977 1.023

Climate 0.988 1.012

Hospitality 0.985 1.016

Cost/price level 0.985 1.015

Food and entertainment 0.984 1.017

Outdoor activities 0.993 1.007
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Variables Tolerance VIF

Personal safety 0.981 1.019

Infection risk 0.992 1.008

Crowdedness 0.987 1.013

As shown in Table 4, the independent variables accessibility, natural attractions,  

climate, hospitality/friendliness, cost/price level, food and entertainment, outdoor  

activities, personal safety, infection risk, and crowdedness can collectively predict the  

dependent variable, which is Phuket’s overall destination image (p < 0.05). In other words, the  

regression model accurately predicts the result variables. Each aspect of Phuket has a  

substantial effect on the overall assessment of the Phuket destination image since the 

relationship’s p-values are all less than 0.05. On the other hand, the unstandardized  

coefficients (B) in Table 4 demonstrate that various aspects of Phuket had differing degrees 

of predictability on the overall destination iage of Phuket. The table demonstratesthat the 

greatest predictor was natural attractions (B = 0.409), implying that when natural attractions 

rise by 1%, the entire destination image will improve by 0.409%. After natural attractions, 

the characteristic that had the greatest impact on the overall destination image was ost/

price level, followed by food/entertainment, hospitality/friendliness, outdoor activities,  

personal safety, climate, accessibility, infection risk, and crowdedness.

Table 4 Multiple regression results showing the relationship between independent vari-

ables  

   (accessibility, natural attractions, climate, hospitality/friendliness, cost/price level,  

   food and entertainment, outdoor activities, personal safety, infection risk, and  

   crowdedness) and the dependent variable (overall perception on Phuket’s  

   destination image)

Model Beta t Sig

1 (Constant)

Accessibility 0.229 2.705 0.007

Natural attractions 0.409 5.086 0.000

Climate 0.254 2.905 0.004

Hospitality 0.353 4.756 0.000

Cost/price level 0.389 4.633 0.000

Food and entertainment 0.371 3.964 0.000

Outdoor activities 0.315 3.780 0.000

Personal safety 0.262 3.183 0.002
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Model Beta t Sig

Infection risk 0.178 2.348 0.019

Crowdedness 0.177 2.065 0.040

Discussion and conclusion

Phuket is one of the most popular tourist destinations in the southern part of  

Thailand. The Phuket Provincial Administration Organization has set guidelines aimed at  

promoting tourism and executing Phuket’s tourism development plan effectively. The  

provincial administration of Phuket wishes to promote the island as a world-class center for 

marine tourism, which generates significant revenue both locally and nationally. When the 

COVID-19 became a pandemic that affects countries across the world, Phuket a famous holiday  

destination among the Chinese was also severely disrupted (McKinsey & Company, 2021). 

Thailand was the first country outside of China to report with COVID-19 case. Viral outbreaks 

and pandemics are considered as tourism risks that may sabotage a destination image of 

a holiday destination including Phuket. It is, therefore, important to assess the destination 

image of Phuket during COVID-19 among the major group of consumers like Chinese tourists. 

The results indicated that participants had a favorable perception of Phuket  

despite the global epidemic of COVID-19. This data implies that Chinese visitors may have a  

favorable perception of Phuket as a vacation destination. Previous research has  

consistently shown that Chinese visitors have a favorable perception of Phuket as a estination  

(Soonsan & Somkai, 2021; Virdee & Phakdee-auksorn, 2017). Natural attractions, climate, and 

 hospitality/friendliness were the top three features of huket that contributed  

favorably to the destination’s overall image. Similarly, a study of Chinese visitors  

concluded that Phuket’s positive destination image stems from the existence of several Chinese  

temples and shrines that serve as cultural and historical attractions for travelers (Virdee &  

Phakdee-auksorn, 2017). Phuket’s natural beauty was also discovered to contribute  

favorably to the destination’s image among independent Chinese visitors during the  

post-visit stage (Zeng & Pongpatcharatrontep, 2019). 

Other studies have found that other characteristics of Phuket, such as  

accommodation, dining, and entertainment, are the primary components of the  

positive destination image of Phuket, in contrast to this study, which discovered that the  

other top-ranking components, aside from natural attraction, were climate and hospitality/ 

friendliness. Natural beauty, climate, and hospitality/friendliness are less likely to be  

damaged by a pandemic. Indeed, COVID-19 has been proven to benefit Thailand’s ecol-

ogy and natural resources by reducing the number of tourist activities, which alleviates 
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strain on the ecosystem (Chaeblam et al., 2021). To be more accurate, evidence from  

national park officials indicated that natural resources such as coral, seagrass, and  

terrestrial/aquatic organisms had rebounded and became more prolific after the COVID-19 

epidemic. Additionally, the region’s waste output has decreased (Chaeblam et al., 2021). 

Climate is another factor on a larger scale that is unaffected by the virus epidemic. Thai  

culture has long been recognized for its friendliness. Additionally, previous research has 

shown that the friendliness of the indigenous Thai people is one of the primary reasons why  

people visit to Thailand (Amonhaemanon & Amornhaymanon, 2017; Sastre & Phaksee-Auksorn, 

2017). On the other side, problems that may have harmed Phuket’s destination image among  

Chinese tourists were accessibility, infection risk, and cost/price level. The evidence  

indicates that the expense of flying overseas during the COVID-19 epidemic is rather expensive  

because to the restricted number of accessible flights. Additionally, travelers must pay additional  

money for health examinations and quarantine (Lis & Nordeman, 2021; Vo & Tran, 2020). 

In conclusion, the overall destination image of Phuket among Chinese tourists was  

considered positive. The positive image of Phuket was majorly contributed by its prestige natural  

attractions, climate, and hospitality/friendliness. The factors that have the potential to  

deteriorate the destination image of Phuket include accessibility, cost/price level, and  

infection risk. To maintain a positive destination image, it is recommended that Phuket  

authorities significantly engage in disease control to minimize infection risk and generate 

trust among Chinese travelers. All in all, the outcome of this survey provides light on 

how the Chinese see Phuket as a destination. Numerous stakeholders, including the Thai  

government and operators in the Phuket tourism sector, may use this information to  

establish a strategy for enhancing the destination’s image and attracting more Chinese 

visitors. Academically, this study will significantly contribute to the corpus of research by 

contributing fresh understanding about the impact of disease outbreak on destination  

image. Future research could be done to investigate the destination image of Phuket among 

Chinese people of different demographic background. Another study can also be done to 

evaluate the influence of government policies and crisis management during COVID-19 on 

destination image to determine the effectiveness the policies.  
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Abstract 

The objectives of this research were (1) to study the attitudes and intention to  

purchase Halal food products of non-Muslim consumers in Songkhla province; and  

(2) to analyze the influence of attitudes toward Halal food products on the intention to  

purchase Halal food products of consumers in Songkhla province. The quantitative method 

was applied to the data collection analysis and the data collection were distributed 388  

participants response via an online questionnaire. The result indicated that the attitude  

toward Halal food products has a significant influence on the intention to purchase  

Halal food products in Songkhla province. The attitude toward Halal food can influence to  

purchase the products by confirming that a correlation coefficient is 0.769. The overall  

result illustrated those non-Muslims consumers in Songkhla province had a positive attitude 

toward Halal food products, even they had never purchased them.

Keywords: Attitude, Purchase intention, Halal food products
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Introduction

The word Halal actually means lawful or permitted, but some people  

refer to the word as referring to what is allowed under Islamic laws (Quran 2:168, Thai  

Translated edition). Whilst Muslims are allowed to consume many kinds of meat, it is more  

concerning how they are raised and butchered. As Islam has specific regulations for  

doing those deeds (Ahmed, Ahmed, & Azhar, 2021). In Halal food market, there are Muslims 

consumers approximately, 1.9 billion people around the world, and it is valued at US$ 1.9 

Trillion in 2020 (IMARC, 2021). The growing community of Muslims population is significantly 

increasing. According to the researchers, the Muslims’ population grows more than twice 

and could surpass Christians to become the world’s largest religious community in 2060 

(Lipka & Hackett, 2017). The increment in the Muslim community can be identified as the  

increase in demand and supply of Halal food to compete in the world food industry  

(Nurrachmi, 2017). In this way, it is an opportunity for Halal food entrepreneurs in Songkhla 

to expand their market segmentation in domestic country and possibly internationally as 

well.

In the second quarter of 2020, the US embassy in Thailand stated that five percent 

of Thailand’s population were Muslims (Office of International Religious Freedom, 2021).  

Muslims as a target group are forecasted to be growing from the increment in population and the  

economic power of Muslim countries (Khaosod, 2021). Thailand is not an Islamic state.  

Nonetheless, the advantage is that having a lot of Muslims in southern border  

provinces at the number of 3,721,744 people, especially in the three important southern border  

provinces which are Narathiwat, Yala, and Pattani with a total population of 1.95 million  

people, 83% of them are Islam (OSM south border, 2018).  Additionally, most of Muslims prefer to  

consume Halal products or Halal food, non-Muslim consumers tend to increase their interest 

in Halal food products (Billah et al., 2020). This is an important reason to conduct this research, 

due to exploring the growth in Halal food industry in the country that is not an Islamic state  

effectively.

The Central Islamic Council of Thailand, indicated that in Songkhla province, it is  

expected to become a Thai packaged food export hub to all neighborhood Muslim countries 

in order to cope with a trade barrier from the Middle East (Prachachat, 2018). Furthermore, 

Kasikorn Bank analysis indicates that Thailand is the 9th in exporting globally and Thai SMEs 

have a chance to expand in the food market (Kasikorn Bank, 2018). Unfortunately, in Songkhla 

province, there have been some concerns between Muslims and non-Muslims. Non-Muslims 

have had a thought that Halal food is only for Muslims, there is nothing for non-Muslims to be 

involved with Halal (MGR Online, 2017). According to Songkhla situation, it causes the growth 
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of the Halal food not to be as expected (DITP, 2021). The only way that to make the Halal food 

become more accepted is to stimulate non-Muslims in terms of acceptances and perceptions 

about the facts of Halal. Opening the minds of non-Muslims requires the improvement of  

attitude toward Halal in a positive way because the attitude is the initial path of human  

behavior in society (Ajzen & Kruglanski, 2019). Having a positive attitude causes non-Muslims 

to purchase more numbers of Halal products which would be an impulsion as the expected 

marketing outcome of the growth in Halal food in Songkhla (Rask, 2021). 

In conclusion, there have been previous studies specifically targeting Muslims, but 

there are gaps in further research on non-Muslims. Hence, this research aims to close this 

gap in order to increase the knowledge on the relationship between attitudes and purchase  

intention among non-Muslim consumers. It is necessary to further study the influence of 

attitudes on purchase intention towards Halal food products of non-Muslim consumers in  

Songkhla, Thailand where it is expected by the government to become a Halal food  

export hub to all our Muslim neighborhood countries. In addition, this research can create  

beneficial research for improving and expanding the economic growth of halal food  

products.

Research Objectives 

This research consists of two main objectives which focus on answering the  

previously stated questions;

1.To study the influence of attitude towards Halal food products on the intention to 

purchase Halal food products of consumers in Songkhla province, Thailand.

2.To analyze the relationship between attitudes and purchase intention toward  

Halal food products of non-Muslim consumers in Songkhla province, Thailand.

3.To explain the demographic factors in Songkhla province in relation to attitude 

and purchase intention towards Halal food products.
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Literature Review

Attitude Toward Halal Food Products

Attitude is defined as a psychology which is an individual’s expression of  

preference or disfavor toward an item, person, place, or something which is called an  

object of attitude to a consumer’s attitude (Perloff, 2016). That is widely assumed to be 

one of the most vital psychologies, which can greatly influence consumer behavior and  

heavily influences the way of emotion or something that consists of three components  

(Parks-Leduc et al., 2015). In conclusion, attitude toward Halal food products  

represents the individual’s expression of preference or disfavor toward Halal food  

products.From previous and several studies (Ajzen & Fishbein, 2005; Parks-Leduc et al., 2015;  

Mcleod, 2018), there are three types of attitudes, which are cognitive, affective, and  

behavior. Initially, the cognitive component refers to the concept of beliefs and thoughts 

that are linked with an object, which reflects the pattern of knowledge both the individual  

opinions and the information can display people’s thoughts or something about an  

individual or object. Next, the affective component represents the attitude of a person, which  

influences their specific feelings and emotions’ reaction related to the attitude toward the 

object. It can be derived from a stimulus or something that occurs from an individual’s  

preference that influences belief or behavior on the intention to purchase. Finally, the  

behavioral component is the willingness to behave in various ways, which is rooted in a  

personal specific feeling of an individual’s past experience, which serves as the basis of 

future non-Muslims’ effect, and intention regarding the attitude object.

According to this research in Songkhla province, differences in their attitudes  

toward Halal food were conducted as the independent variable. In this way, it would lead to  

non-Muslim consumers’ minds being opened, which would necessitate an improvement in 

positive attitude toward Halal. Ajzen and Kruglanski (2019) said that attitude was an initial 

path of consumer behavior in society that has been considered as a connection with the  

intention to increase the consumption among non-Muslims for Halal food products. Attitude 

is also supposed to be a vital factor affecting a consumer’s intention to purchase because if 

people have a positive attitude, they will be more likely to appreciate Halal food products. 

That could totally influence Halal food products from the consumers’ point of view about 

Halal food products as well as how they feel about purchasing Halal food products.
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Intention to Purchase Halal Food Products 

Purchasing intention refers to the attitude of each consumer toward a given  

purchasing decision as well as the consumer’s readiness to pay, also known as customer’s or 

buyer’s intent, which is a metric that assesses the consumer’s readiness and willingness (Zhang,  

et al., 2020). Additionally, the aggregate of three components, which are cognitive, affective, and  

behavioral elements, can impact the adoption, purchasing, and utilization of products,  

services, concepts, and habits (Dadwal et al., 2020). The intention to buy a product is not 

easily asked by a yes-no question. However, it is linked to the theory of planned behavior  

(Ajzen, 1985). Eventually, the intention to purchase Halal food products indicates to the  

individual consumers’ readiness, willingness, and attitude that could influence consumer’s 

behavior, which impacts the decision to buy Halal food products.

The study from Ajzen (1991), found a psychological principle that ties beliefs  

together, extending to action and behavior, and is called the theory of planned behavior. In  

accordance with the theory, the three simple considerations; attitude, subjective norm, and  

control belief, they can create an individual’s behavioral intentions. Attitude generates 

favorable and unfavorable beliefs toward behavior through consequent and experience, 

subjective norm refers to the belief within social pressure, and control belief that link to 

perceived behavioral control by impeding performance of the behavior. The theory can be 

applied to behavioral intention as well. In this keyword, a person’s purchasing is caused by 

the intention to buy, and the theory has been used in many studies to explain and identify 

how to use that intention to attract customers to buy products (Hasan et al., 2020).

According to the perception of non-Muslims in Songkhla province, the connection 

between the attitude is influenced by purchasing intention which each attitude corresponds 

with the behaviors that affect the result of purchasing Halal food products. As Armitage and 

Connor (1998) said that purchasing intention was automatically triggered by the attitude that 

was associated with the behavior to manipulate people in the decision-making process to 

purchase the products and reflected the value in both positive and negative aspects within 

subconsciousness toward the objects. In this way, the behavior and attitude are learned 

to favor the purchasing intention. Moreover, if the positive attitude and behavior have  

positive, they can shift the outcomes to purchase the products. In other words, their  

negative could cause a reduction in purchasing toward the product as well. As a  

consequence, it can influence purchasing intention through attitude to take action to buy 

Halal food product.
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Halal Food Products

Halal means lawful or allowed in the general Arabic terms, however, the word 

means something which is allowed according to Islamic laws (Quran 2:168, Thai  

Translated edition). Food would be considered as Halal is to be free from any  

components that Muslims are told to avoid according to the Quran. Furthermore, the prohibition  

covers all processes involving the cleanliness of the food, including how it has been made 

and produced, and the cleanliness of utensils used, equipment, and machineries (Islamic 

Council of Victoria, 2016). Modern-day Halal can be interpreted as a product which passed 

the inspection by representatives of a Halal-certified organization, which further proves the 

products’ safety for human consumption.

Although there is less paid attention to Halal as branding for food products, many 

studies go on exceptional length on the concept of Halal branding which is meant to  

describe product or service that follows Sharia-compliant that includes any parties involved 

in Halal certification (Mohd Yusof et al., 2013). However, the context is not about Halal brand-

ed food products (Khan et al., 2020), and this study will shine the light on the context in some 

shapes or forms. Before initiating the articulation, Halal certifications are the best place to start  

whatever studies are to be conducted on the topic and they are more prominent in varieties 

of product in countries where Muslims make up the minority. In contrast, the Halal certificate 

is compulsory only on meat products where Islam forms the majority of its population (Latif 

et al., 2014). There will be food and Halal food products consist mostly consisted of meat  

products, as often as they are seen as luxurious. For products that would be considered  

Halal, the product must not consist of any glimpse of pork and the meat must be slaughtered  

following the Zibah principle. Therefore, the food will be considered clean, hygienic, and in 

good quality (Sthapit et al., 2021).

A case study has been made to study how Thailand, a non-Muslims country, can be 

emerged as one of the big Halal industry contenders, and found the unified Halal definition 

and standards, and the supports provided by the government to local SMEs within Thailand 

to help boost the Halal market in Thailand (Mohd Nawawi et al., 2019).

The relation between Halal branding, customers’ attitudes, and purchase  

          intention

Halal branding can be seen as a form of marketing utilized that directly affect  

customers’ attitude and a customer tend to buy a certain product when certain condition 

is met in this place their attitude for the product (Spears et al., 2004).
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  Conceptual Framework

Methodology

The general purpose of this study is to study the influences of the attitude toward  

Halal food products on intention to purchase Halal food products, the quantitative  

method was applied to the data collection and analysis. The participants of this study were  

non-Muslim consumers in Songkhla province. Online questionnaire was applied and  

distributed to facilitate for the participants.

Population and Sample

The population is non-Muslim consumers in Songkhla province. According to 

the Songkhla population statistic information, there is no exact number of non-Muslim  

consumers provided. Therefore, it is required to use the number of samples according to  

Cochran formula which is 385 samples to complete the quality of the research and the 

non-probability sampling technique, which is a judgmental sampling applied to distribute  

the questionnaire and the targets are the people who are classified as non-Muslim  

consumers. After the actual survey, there were 388 respondents who had answered the 

survey questions.

Research Tools

A questionnaire which consists of three parts, was applied to be the implementation 

to study for understanding the relationship between attitude toward Halal food products 

and intention to purchase Halal food products. The questionnaire is following below.

First, the questionnaire was asked for gathering the respondent’s general  

information which is the characteristic of respondent consisting of gender, age, occupation, 

religion, and income. The questionnaire was presented in the form of multiple choices.

Second, the attitudes toward Halal food products were presented in the five-point 

Likert scale in which 5 points signify absolutely agree, 4 points signify agree, 3 points signify 

either agree or disagree, 2 points signify disagree, and 1 point signifies absolutely disagrees.
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Third, intention to purchase Halal food products which also use the five-point Likert 

scale

which is similar to the second question. By having 5 points absolutely agree, 4 

points agree, 3 points can either agree or disagree, 2 points disagree, and 1 point absolutely  

disagrees.

Prior the survey, the questionnaire was conducted of its validity by professor. Then, 

30 respondents were selected to complete the pre-test for reliability, and the Cronbach’s 

alpha was calculated. The results of reliability test were 0.910 and 0.865 which are the 

Cronbach’s alpha value of attitude toward Halal food, and Halal food purchase intention 

respectively. The reliable results of 2 variables are considered acceptable since Cronbach’s 

alpha value exceed 0.7.  

Data Analysis

In the data analysis section, there are two parts which is consisted of descriptive and  

inferential statistics. Descriptive analysis was discussed the respondent’s general  

information by the frequency and percentage, and it was answered 2 variables of research  

questions in form of mean and standard deviation. Simple linear regression was applied in 

an inferential analysis.

Furthermore, this study applied the question to measure the respondent’s attitude 

that influences to their purchase intention. Therefore, the equation is  

YPI= a+ AT XAT

Whereas:

YPI= Purchase Intention, a =Constant value, AT=Unstandardized coefficient, 

XAT=Attitude toward Halal food products.

Results

The research question has been answered by conducting a survey on 388 of  

non-Muslim consumers in Songkhla province. The result shows the majority of respondents 

were Female (54.9%), aged 20-30 years (47.7%), single (81.6%), Buddhist (84.5%), with a 

family size of 4 people (39.9%), student (65.7%), monthly income range is lower than 15,000 

THB (50.0%), and most of them lived in Hatyai district (47.7%).
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Table 1 Descriptive Statistics (N=388)

Label Mean Std. Deviation Meaning

Attitude toward Halal food products

AT Attitude toward Halal food products 3.27 1.021 Neutral

AT1 Halal food is safer compared to non-Halal food 3.23 1.158 Neutral

AT2 Halal food is cleaner compared to non-Halal food 3.16 1.129 Neutral

AT3 Halal food is healthier compared to than non-Halal food 3.12 1.157 Neutral

AT4 I have a favorable attitude toward Halal food 3.58 1.124 Agree

Intention to purchase Halal food product

PI Purchase Intention 3.23 1.031 Neutral

PI1 I have a high intention to buy Halal food 3.53 1.214 Agree

PI2 I buy Halal food even if they are more expensive 

than non-Halal food 
2.71 1.121 Neutral

PI3 I am likely to purchase any Halal food 3.44 1.230 Agree

The first questionnaire items are about the attitude toward Halal food products, 

and according to table 1, AT4 has the highest average score in attitude toward Halal food  

products, which is 3.58. This can be interpreted to mean that all respondents agree with this item.  

However, AT3 has the lowest average score, which is 3.12. Furthermore, the rest of the items 

have an average score of 3.16 to 3.27. The average of all items in attitude toward Halal 

food products is 3.27 which can be described as neutral for their attitude toward Halal food  

products.

The second questionnaire items are about the intention of purchasing Halal food  

products. PI1 has the highest average score, which is 3.53, and it can be interpreted that most  

respondents agreed that they had a high intention to buy Halal food products. However, PI2 

has the lowest average score in intention to purchase Halal food products at 2.71, which pulls 

all items’ average score. Additionally, the average of all items in the intention to purchase  

Halal food products is 3.23 which can be described as a neutral level for their purchase  

intention Halal food products.

According to table 1, the average score of attitudes toward Halal food products,  

an independent variable, and the intention to purchase Halal food products, dependent 

variable, can be interpreted as meaning that the respondents have a chance to purchase  

whenever there are Halal food products, but if there are no Halal food product, they have no 

trouble. Therefore, this study found that there is significant relationship between attitudes toward 



876

Halal food products and the intention to purchase. As a result, the regression coefficients and  

significant levels are shown below. As a result, the correlation coefficients and significant  

levels are shown below. This study found that there is significant relationship between 

attitudes toward Halal food products and the intention to purchase by confirming that a 

correlation coefficient is 0.769. 

Table 2 Coefficients

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Co-

efficients

Sig. 

B Std. Error Beta

(Constant) 0.685 0.113 0.000

Attitude toward Halal food Products 0.777 0.033 0.769 0.000

Dependent Variable: Halal food purchase intention

R Square= 0.591

R= 0.769

Discussion

The overall results from 388 non-Muslim consumers in Songkhla province confirmed 

that they had a neutral attitude toward Halal food even if they had never purchased them. 

Whenever people have a positive attitude, it impacts the influence on their intention to  

purchase Halal food products, which goes along well with the theory of planned  

behavior. People’s behavior is associated with their attitude, can attract them to buy Halal food  

products which could convince them to purchase more (Ajzen and Kruglansk, 2019). This 

overall result corresponded to Maichum et al. (2017) who found that a positive attitude 

plays a significant role in the intention to purchase Halal food products among young 

non-Muslims in Thailand.

Among the four statements in attitude, the slightest mean has shown the  

result as “Halal food is healthier compared to than non-Halal food”. This result occurred  

because of the different attitude’s levels of recognition between religion and science in each  

individual, especially since most of the respondents were Buddhist students who tend to 

have science beliefs. However, this result was consistent with Fischer (2010) who found that 

the informant on Halal food products needed to be clarified by the scientific verification 

and the relationship between Halal and science could persuade the attitude to purchase 

Halal food products.
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The least mean, I buy Halal food even if it is more expensive than non-Halal food, 

is scored among three dimensions in purchase intention. This variable tends to reduce their 

purchase intention toward Halal food products even consumers have a positive attitude.  

Additionally, the price has considered as vital factor in influencing customers to make a  

decision to purchase the product. This result is consistent with previous studies conducted 

by (Mirabi et al., 2015) who justified that the price of Halal food products considered as a 

barrier which affects the purchase intention.

Conclusion

Within three southern provinces, which are Narathiwat, Yala, and Pattani, a  

portion of Muslims is more than a third of the total Muslims population. It was necessary to  

further study the attitudes of non-Muslims toward Halal food whatever would influence the  

intention for purchasing Halal products. The objectives of this research were to study the attitudes 

and intentions toward purchasing Halal food products of non-Muslim consumers in Songkhla  

province, and to analyze the influence of attitudes toward Halal food products on the  

intention to purchase Halal food products of consumers in Songkhla province by two variables, 

which are the attitudes toward Halal food and the intention to purchase. The information was 

collected via an online questionnaire by 388 respondents who had never purchased Halal 

food products and lived in Songkhla province. The majority of the respondents were single 

Buddhist females who were aged between twenty and thirty years old. The result indicated 

that the attitude toward Halal food can a significantly influence the purchase of the intentions 

by confirming that a correlation coefficient is 0.769. The overall result illustrated that non- 

Muslims consumer in Songkhla province had a positive attitude toward Halal food products.

 Recommendation

The study results showed that most of non-Muslim consumers in Songkhla already 

had a favorable attitude toward Halal food, therefore, it was a benefit for entrepreneurs, 

marketers, and manufacturers who were involved in this industry. However, there were two 

dimensions that had the lowest mean results in different variables; health in attitude and 

price in purchase intention.

In the dimension of healthy attitude, this research would suggest to implement the  

Halal food products in terms of clean foods. It is required for the scientific verification to 

reduce chemical processes, fresh and not fermentation or seasoning products, by reducing 

a minimum and limited processing, such as fresh vegetables, and organic food, to raise the 

healthy attitude level among non-Muslims.
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In the dimension of the price on purchase intention, our research would  

recommend for the price of Halal food products, entrepreneurs should do marketing plan 

by which pricing should be planned alongside marketing mix. 

References 

Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhi & J. 

Beckmann (Eds.), -Action Control: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer. 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I. & Fishbein, M. (2005). The Influence of Attitudes on Behavior. In D. Albarracin, B T. 

Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp.173–221). Lawrence 

Erlbaum Associates Publishers.

Ajzen, I., & Kruglanski, A. W. (2019). Reasoned action in the service of goal pursuit. Psycho-

logical Review, 126(5), 774–786. https://doi.org/10.1037/rev0000155

Armitage, C.J., & Connor, M. (1998). Contemporary Perspectives on the Psychology of 

Attitudes. Retrieved from https://books.google.co.th/books?hl=en&lr=&id=L-

8V4AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA121&dq=Corner+and+Armitage+(1998),+inten-

tion+to+purchase&ots=zSdhMLgcDv&sig=zDGr6eWteA98XW6zuWhOcjBej7g&redir_

esc=y#v=onepage&q&f=false

Billah, A., Rahman, M. A. and Hossain, M. T. B. (2020). Factors influencing Muslim and 

non-Muslim consumers’ consumption beavior: A case study on halal food. Journal 

of Foodservice Business Research, 1-26. https://doi.org/10.1080/15378020.2020.176

8040

Dadwal, S.S., Jamal, A., Harris, T., Brown, G. and Raudhah, S. (2020). Technology and Shar-

ing Economy-Based Business Models for Marketing to Connected Consumers. Hand-

book of Research on Innovations in Technology and Marketing for the Connected 

Consumer. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0131-3.ch004

Fischer, J. (2010). Halal Sanitised: Health and science in a globalised religious market. 

Tidsskrift for Islamforskning, 4(1), 24-47. https://doi.org/10.7146/tifo.v4i1.24585

Hasan, A.A., Biswas, C., Roy, M., Akter, S., & Kuri, B.C. (2020). The Applicability of Theo-

ry of Planned Behaviour to Predict Domestic Tourist Behavioural Intention: The 

case of Bangladesh. Geojournal of Tourism and Geosites, 1019-1026. https://doi.

org/10.30892/gtg.31313-536

IMARC. (2021). Halal Food Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportuni-

ty and Forecast 2021-2026 . Retrieved from https://www.icv.org.au/about/about-is-

lam-overview/what-is-halal-a-guide-for-non-muslims/



879

Islamic Council of Victoria. (2016). What is Halal? A Guide for Non-Muslims. Retrieved from 

https://www.icv.org.au/about/about-islam-overview/what-is-halal-a-guide-for-non-

muslims/

Kasikorn Bank. (2018, 17 August). Opportunity for Thai SMEs to compete in the global 

Halal market. Retrieved from https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KS-

MEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Pages/Thai-SME-Opportunity_Halal-Market.aspx

Khan, A., Mohammad, A., and Muhammad, S. (2020). An integrated model of brand ex-

perience and brand love for halal brands: survey of halal fast food consumers in 

Malaysia. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0236

Khaosod. (2021, December 16). Siam Canadian receives the growing Halal market trend. 

Highlighting the strength of serving food through the Bangkok Halal Kitchens. Re-

trieved from https://www.khaosod.co.th/economics/news_6786408

Latif, I.A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. and Ismail, M. (2014). A Comparative 

Analysis of Global Halal Certification Requirements. Journal of Food Products Mar-

keting, 85-101. https://doi.org/10.1080/10454446.2014.921869 

Lipka, M., & Hackett, C. (2017, April 6). Why Muslims are the world’s fastest-growing reli-

gious group.  Pew Research Center. Retrieved from https://www.pewresearch.org/

fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/

Maichum, K., Parichatnon, S. and Peng, K. (2017). The Influence of Attitude, Knowledge 

and Quality on Purchase Intention toward Halal Food: A Case Study of Young 

Non-Muslim Consumers in Thailand. IRA-International Journal of Management & 

Social Sciences, 6(3), 354-364. http://dx.doi.org/10.21013/jmss.v6.n3.p3

McLeod, S. A. (2018, May 21). Attitudes and behavior. Simply Psychology. Retrieved from 

https://www.simplypsychology.org/attitudes.html

MGR Online. (2017, March 10). Buddhist group instigated the Administrative Court against 

chief of the Muslim in Thailnad about Halal seal canceled, pointing to the ex-

ploitation. Retrieved from https://mgronline.com/politics/detail/9600000024717

Mirabi, V., Akbariyeh, H., & Tahmasebifard, H. (2015). A study of factors affecting on cus-

tomers purchase intention. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and 

Technology (JMEST), 2(1). 272.

Mohd Nawawi, M.S.A., Abu-Hussin, M.F., Faid, M.S., Pauzi, N., Man, S. and Mohd Sabri, N. 

(2019). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study 

of Thailand. Journal of Islamic Marketing. ahead-of-print. 11(4). 917-931. https://

doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082



880

Nurrachmi, R. (2017). The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. Tazkia 

Islamic Finance and Business Review, 11, 39-56. https://doi.org/10.30993/tifbr.

v11i1.113

Office of International Religious Freedom. (2021, May 12). 2020 Report on International Re-

ligious Freedom: Thailand. US. Department of State. Retrieved from https://www.

state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/thailand/

OSMSouthBorder. (n.d.). 4-year development plan for the southern border provinces 

(2018-2021). Retrieved from https://www.osmsouth-border.go.th/news_develop

Parks-Leduc, L., Feldman, G., & Bardi, A. (2015) Personality Traits and Personal Values: A 

Meta-Analysis. Personality and Social Psychology Review, 19(1), 329. https://doi.

org/10.1177/1088868314538548

Perloff, R. M. (2016). The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 

21st century. Routledge. Retrieved from https://books.google.co.th/books?id=K4m_

DQAAQBAJ&pg=PT176&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Leelataweewat, S. (2018, August 17). Opportunities for Halal market outside Muslim coun-

tries. Retrieved from https://www.prachachat.net/finance/news-206295

Rask, A. (2021). “Attitude is a little thing that makes a big difference”: Exploring the 

impact of marketing appeals on sustainable consumption. Retrieved October 18, 

2021, from https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1568837/FULLTEXT01.pdf

Spears, N., & Singh, S. N. (2004). Measuring attitude toward the brand and purchase inten-

tions. Journal of current issues & research in advertising, 26(2), 53-66. https://doi.or

g/10.1080/10641734.2004.10505164

Sthapit, E., Björk, P. and Piramanayagam, S. (2021). Motivational, emotional and memora-

ble dimensions of non-Muslim tourists’ halal food experiences. Journal of Islamic 

Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2021-0047

Yusof, Y. L. M., & Jusoh, W. W. W. (2014, May 15). Islamic branding: the understanding and 

perception. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 179-185. https://doi.

org/10.1016/j.sbspro.2014.04.022

Zhang, S., Zhou, C., & Liu, Y. (2020). Consumer Purchasing Intentions and Marketing Seg-

mentation of Remanufactured New-Energy Auto Parts in China. Mathematical Prob-

lems in Engineering, pp. 2-3, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/5647383



881

The Relationship Between Consumers’ Awareness of Ethical Marketing 

Toward Cosmetic Consumption Behavior in Songkhla Province

Angkhanar Binlateh1 Apisit Laksanawong1 Monsicha Thongboriboon1

Piyawan Phetpradab1 Rosnee E-sor1 Siripat Nuanhom1  

Kanchanat Chongphakdi1 Teerasak Jindabot1

1Faculty of Management Sciences, Prince of Songkhla University

*Corresponding author, E-mail: 6210514048@psu.ac.th  

Abstract 

This quantitative research was conducted to justify the examination of the  

relationship between consumers’ awareness of ethical marketing toward cosmetics  

consumption behavior in Songkhla province. The judgmental sampling method was used 

to collect data from 385 people who live in Songkhla province and consume skincare 

cosmetics. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were used to analyze 

data for hypothesis testing. The majority of the respondents were females, aged between 

20-30 years old, of average income lower than 10,000 THB, and holding a bachelor’s  

degree. The findings revealed that there is a statistically significant correlation  

between consumer awareness of ethical marketing and cosmetic consumption behavior in  

Songkhla province at the level of 0.01. Reduced to its essence, a high level of awareness  

obviously leads to potential action to consume skincare cosmetics brands that doing an ethical  

manner.

Keywords:  Consumer Awareness of Ethical Marketing, Cosmetic Consumption Behavior, 

                 Songkhla.
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Introduction

The cosmetics industry is one of the fastest-growing industries in the world, with a 

global market value of billions of dollars (Ramli, 2015). As an increase in cosmetic demand, 

the Thai beauty industry is worth 300,000 million baht, ranked 2nd in ASEAN and 10th on 

the global scale (The Thai Cosmetic Manufacturer Association, 2020). 

Although associations always encourage businesses to prioritize customer safety 

and that label should not be presented in a false manner, marketing ethical issues are 

now prevalent in many marketing activities and are linked to trust, honesty, and fairness  

(The Advertising Association of Thailand, 2016; Sukhabot, 2011; Caner & Banu, 2014).  

YaoCheug (2016) stated that supplying dangerous products and misleading advertising claims were  

normally found in the cosmetic industry. According to reports over 800 cosmetic brands  

contain prohibited substances and do not have accurate label statements (Thailand, Food 

and Drug Administration, 2016). Furthermore, the FDA stated that exaggerated advertising 

claims on cosmetics have spread over 3,000 cases in recent years through a variety of  

channels, particularly social media. An exaggerated advertisement was at the top three 

most appealed issues to the Office of the Consumer Protection Board (Thailand, The Office 

of the Consumer Protection Board, 2020).

Despite this, the Songkhla Provincial Public Health Office (SKHO) discovered that 

four out of ten cosmetic shops were selling products with prohibited substances without  

accurate information on the label (Gimyong News, 2018). In addition, Thailand, Foundation for  

Consumer (2011) reported that cosmetic exaggerated advertising claims were normally  

published through various channels.

Consumer behavior, which is driven by knowledge and self-awareness, is a  

primary key for convincing businesses to pursue their success in an ethical marketing manner. 

Five criteria are used to identify consumer awareness: bargain hunting, pricing awareness,  

general consumer knowledge, product understanding, and information seeking (Rousseau and  

Venter, 1995). Hence, it is essential to study the relationship between consumers’  

awareness of ethical marketing toward cosmetic consumption behavior. The information 

indicated herein would be beneficial for the Thai beauty enterprise, especially in Songkhla 

province. 

https://med.mahidol.ac.th/
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Research objectives

There are three main objectives of this research.

To study consumer awareness of ethical marketing in Songkhla province.

To study cosmetics consumption behavior in Songkhla province

To examine the relationship between consumers’ awareness of ethical marketing  

toward cosmetics consumption behavior in Songkhla province.

Hypothesis

There is a correlation between consumer awareness of ethical marketing and  

cosmetic consumption behavior of consumers in Songkhla province

Literature review 

Consumer awareness of ethical marketing 

Rasool et al. (2021) defined “consumer awareness” as the extent to which  

customers are alert or aware of their rights and obligations in the marketplace when  

making purchasing decisions. Tanveer et al. (2021) stated that “ethical marketing”  

referred to a code of morals used in marketing practices. So, consumer awareness of ethical  

marketing represents a person who is aware of morals and conduct used through marketing 

or business operations, especially when they make a purchasing decision.

Rousseau and Venter (1995) placed five criteria of consumer awareness: bargain  

hunting, pricing awareness, general consumer knowledge, product knowledge, and  

information searching. According to the author, national respondents scored better on bargain 

hunting and pricing awareness, whereas regional respondents scored higher on general consumer  

knowledge, product knowledge, and information searching. These disparities in consumer 

awareness, as measured by the mentioned criteria, highlight the value of education, which 

may be ascribed through the consumer awareness variable.

When considered in the sense of ethical meaning, the dilemma of  

marketing arises from the fact that the main purpose of marketing is to meet consumer’s needs  

(Nantel & Weeks, 1996). Ajayan (2020) stated that customers are a major external element that  

impacts an organization’s decision-making since they are aware of market developments as 

well as the company practices that impact on society, environment, and economy. In the same 

manner, the change in consumers’ awareness or sense of ethics highlights the importance of  

encouraging businesses to apply ethics in practice, responding to what customers are aware 

of as well as maintaining the reputation and the bottom line of the organization.
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Cosmetic consumption behavior

Madhavan and Kaliyaperumal (2015) defined consumer behavior as the  

combination of efforts and outcomes related to the consumer’s need to solve problems, in  

consistent with the definition of Akpoyomare (2019) refers to the processes and activities to satisfy  

individual needs which are involved in the acquisition, selection, purchase, use, evaluation and 

disposal of post-use products and services. It has obviously shown that marketing connects to 

customers from beginning to end (Furaiji, 2012).

Consumer behavior research not only enables a better understanding and  

forecasting of purchases but also of buying motives and buying frequency (Schiffman & Kanuk 2004).  

One of the basic assumptions in behavior research is the fact that people often buy  

products not because of their primary function, because of their subjectively perceived  

value. It does not mean that products’ basic function is not important, but that today’s role 

of the product exceeds its service limits (Solomon, 2004). Even more frequently, consumers 

do not evaluate products according to their core (that means the main benefit provided), 

but mostly according to the so-called real product (means the qualities of the individual 

products) and the extended product, which includes the series of intangible values. All  

factors contribute to the required perceived benefit to the image of the consumer and their 

decisions are advice, after-sales service, culture, social class, family, reference groups, and 

others (Foret & Procházka, 2007).

According to Chartrand (2005), consumer awareness (be it deliberately or  

unconsciously) occurred before the control, change, elimination, and change of human  

behaviors and decisions. Thus, effective consumer behavior can therefore only arise through 

awareness. Therefore, awareness of marketing ethics by Songkhla consumers also changes 

in patterns of consumer behavior. 

Related research

The research of Ishak and Zabil (2012) has studied the Impact of Consumer Awareness 

and Knowledge to Consumer Effective Behavior. The study revealed that awareness shaped 

effective consumer behaviors. Lacking awareness or being unaware leads to ignorance and  

a loss in one’s personal capacity to defend and claim their rights regarding seller  

encroachment. 
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Cosmetic According to The Cosmetic Product Act, B.E. 2558 (2015) cosmetic is defined 

as a human According to The Cosmetic Product Act, B.E. 2558 (2015) cosmetic is defined as  

a substance intended for use by whatever means on the external body, with the objective 

of cleaning or changing appearance. Brinegar and Weddle (2014) showed that cosmetic 

usage is not only related to the value of physical appearance but also boosts the mental 

appearance and social success. This emphasizes how cosmetics have become an essential 

part of people’s modern lifestyles (Chouhan et al., 2021) 

Methodology 

To achieve the goal of this study, a goal study method was used to collect  

numerical method. To achieve objectives, a quantitative method was used to collect  

numerical data by distributing a set of questionnaires regarding their awareness of cosmetic 

ethical marketing. Big cosmetic ethical study.

Research procedure 

The research procedure began with defining the research proposal to clarify. The  

research procedure began with defining the research proposal in order to clarify the detail 

of the research, then develop and collect data with online questionnaires. The data was  

analyzed. Finally, the result was interpreted and reported. The research procedure began 

with defining the research format study.

Population and sample 

The data was gathered from Songkhla residents who consume lipstick book.   

The data was gathered from Songkhla residents who consume cosmetics, but without  

exact population size. Therefore, the number of samples was calculated by Cochran’s  

formula and the result that came out was 385 people that need to complete the  

questionnaire of this research to ensure that survey research is of high quality. The  

judgmental sampling which is part of the non-probability sampling method was used to operate the  

questionnaire. The judgmental sampling which is part of the highly.
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Research tool 

The research tools were the questionnaire that consisted of three parts: multiple-choice. 

The questionnaire consisted of three parts: demographic survey questions; consumer  

awareness of ethical marketing questions; and cosmetic consumption behavior questions.  

The second and third parts were specified levels of agreement to a statement typically on 

a five-point Likert scale. There was a pre-test procedure used before the questionnaire was 

distributed to ensure quality, both in validity and reliability. Experts are enlisted to assess 

the validity of the questions to ensure reliability, there are thirty questionnaires provided 

online to samples, Cronbach’s Alpha Coefficient was determined the consistency of the  

questionnaire. It showed the confidence level of consumer awareness of ethical marketing at 0.96 

and the confidence level of cosmetic consumption behavior at 0.89, which is greater than 0.7,  

indicating that the questionnaire is reliable. After that, a completed questionnaire was  

prepared to be distributed to a sample of 385 people.

Data collection 

There were two types of methods for collecting information: primary and  

second. There were two types of methods for collecting information: primary and secondary.  

Primary data were collected from the population by using closed-ended questionnaires 

with the population in Songkhla Province. Secondary data was a compilation of research on  

consumer awareness of ethical marketing toward cosmetic consumption behavior.  

Secondary data was a compilation of research on study. 

Data analysis 

Primary data analysis, was an analysis from questionnaires of consumer data. Study.   

Primary data analysis, was an analysis from questionnaires of consumer awareness of ethical 

marketing toward cosmetic consumption. The data obtained had been brought to verify 

its integrity and then categorized and analyzed for statistical values with the software. The 

data analysis was based on the statistical principles which are Descriptive statistics and  

Inferential statistics. Descriptive statistics i.e.  percentage and mean, to describe the general  

nature of the data collected and presented in the form that is weight mean score of the level in  

consumer consumptions awareness in Songkhla. Inferential statistics which is Pearson correlation  

coefficient to examine the relationship between consumer’s awareness of ethical  

marketing toward cosmetics consumption behavior in Songkhla. behavior in house tier home. to  

examine the relationship between consumer’s awareness of ethical marketing tow



887

Results 

Data collection in this research, the researcher received a response questionnaire 

with a total of 385 is. The researcher received a response questionnaire with a total of 385  

respondents, the result shows that the majority of them were female (76.90%), aged between 

20-30 years old (80.30%), of average income lower than 10,000 THB (56.60%), and holding 

a bachelor’s degree (81.00%). Additionally, the result of descriptive statistics and Pearson  

correlation is shown below. Additionally, the result of descriptive statistics and Pearson  

correlation is shown below page below.

Table 1  Consumer Awareness of Ethical Marketing

Mean S�D Meaning

I realize the importance of searching for skin care cosmetics  

information before believing the message in the advertisement

4.24 1.035 Agree

I acknowledge that there may be statements that exaggerate the 

benefits of skincare cosmetics from advertisements.

4.12 1.077 Agree

I can distinguish between true statements and propaganda from 

skincare cosmetics advertising materials.

4.00 .996 Agree

I should be careful while purchasing skincare cosmetics that are 

abnormally low in price when compared to the average market 

pricing.

4.25 1.024 Agree

I should check the product’s quality before selecting to consume 

skincare cosmetics, which may not be commensurate with the 

price.

4.23 1.009 Agree

I should give greater consideration to the potential disadvantage 

of skincare cosmetic bargain offers.

4.19 1.016 Agree

I am wary of promotions that may be misrepresented or being 

forced to make a decision to consume skincare cosmetics.

4.21 1.004 Agree

I am always aware that most marketing activities are intended to 

generate sales.

4.05 1.049 Agree

I should be more aware that product recommendations by fa-

mous people affect the consumption of skincare cosmetics.

4.08 1.036 Agree

Total 4.15 1.027 Agree

Source: adapted from Buerke et al. (2017)

As a result, the table shows that most consumers in Songkhla province agree with  

consumer awareness of ethical marketing which has an average of 4.15.
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Table 2 Cosmetic Consumption Behavior

Mean S.D Meaning

I am always consuming new brands of skin care cosmetics 3.04 1.110 Neutral

I consume skincare cosmetics that are not exaggerated in quality 4.16 1.010 Agree

I am willing to spend more for skincare cosmetics that are free of 

dangerous chemicals.

4.17 1.024 Agree

I consume skincare cosmetics that provide accurate information on 

labels and clearly visible on packaging

4.22 1.026 Agree

I consume high-quality skincare cosmetics which don’t cause 

allergies.

4.38 1.024 Strongly 

agree

Total 3.99 1.038 Agree

Source: adapted from Jaini et al. (2019)

As a result, the table shows that most consumers in Songkhla province agree with  

cosmetic consumption behavior which has an average of 3.99. 

Table 3 Pearson Correlation

(1) (2)

Consumer Awareness of Ethical Marketing 1 .769**

Cosmetic Consumption Behavior 1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

As a result, the table shows that the relationship between two variables had  

positively increased at the 0.01 level (r= 0.769, p= 0.000).

Finding and Discussion

1. The study of consumer awareness of ethical marketing found that respondents gave 

the overall opinion level of agreeing with careful while purchasing skincare cosmetics that 

are abnormally low in price when compared to the average market pricing most. Related to  

research Nantel, J., & Weeks, W. A. (1996). A study of Marketing Ethics found that consumers 

are often concerned about pricing. 

2. The study of consumer behavior of skin cosmetics products in Songkhla  

province found that most of the samples gave the overall opinion level of strongly agree in  

consume high-quality skincare cosmetics which don’t cause allergies most. Related to research  

Umpaporn (2015). A study of Cosmetic Purchasing Behavior found that respondents strongly 

agreed with consuming high-quality cosmetics.
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3. The analysis indicates the relationship between consumer awareness of ethical  

marketing has a relationship with cosmetic consumption behavior consumer in Songkhla 

has a significant correlation at 0.01 level. Related to the research Impact of Consumer 

Awareness and Knowledge to Consumers Effective Behavior (Ishak & Zabil, 2012) state that 

awareness level had an obligatory additional significant influence on effective consumers’ 

behavior at 0.01 level.

Conclusion 

This research aims to study the relationship between consumer awareness of  

ethical marketing toward cosmetic consumption behavior. As a result, there is a significant  

relationship between two variables. Reduced to its essence, a high level of awareness  

obviously leads to potential action to consume skincare cosmetics brands that doing an 

ethical manner.

Recommendations 

1. The research indicates that consumers’ awareness of ethical marketing has a  

major influence on their consumption behavior. As a result, skincare cosmetics entrepreneurs 

should be concerned about raising ethical marketing awareness within the organization. The  

improvement of ethical marketing within the organization will benefit the organization’s  

reputation and income. 

2. The findings show that consumer interest in purchasing new skincare  

cosmetics is neutral, implying that customers are not sticking to the brand. Encouraging ethical  

marketing and adopting marketing communication strategies to enlighten customers about the  

product’s information and avoid misleading advertisements would lead to consumer  

confidence and turn to loyalty.

3. The findings suggest that consumers are afraid to buy skincare cosmetics with 

lower prices compared to the typical market price. As a result, a skincare cosmetics  

entrepreneur should examine the appropriate pricing level for the product. There are three 

main pricing concepts to consider when choosing a price: cost-based, customer-based, and  

competitor-based pricing with competitive consideration.

4. Suggestion to consumers: it is preferable for consumers to do research or study 

on the product from several reliable sources as well as from users before making a decision.  

Furthermore, consumers should be careful of sponsored reviewers because they are not  

genuine users of the product and may distort the facts. 
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Abstract

This research aims to study and analyze marketing mix factors affecting  

customers’ decision to use self-service laundry of undergraduate students in Songkhla  

province by collecting data through a questionnaire from 396 respondents. The data 

was analyzed by using descriptive statistics, inferential statistic and multiple regression.  

The majority of the sample of this study was female, aged between 21-24 years old and have used  

self-service laundry before. The results of marketing mix factors and customer decision to use  

self-service laundry showed that the factor with highest average score was Process 

(mean=3.82 and S.D.=0.903), while Promotion had the lowest average score (mean=3.47 

and S.D. 0.999). The results also revealed that the reasons for using self-service laundry, 

from greatest to lowest average scores, were time savings, proximity to the living area, and 

cost savings in daily life. The results of the correlation analysis revealed that two marketing 

mix factors namely Place and Physical Evidence affect customers’ decisions the most, but 

Product and Promotion did not affect customers’ decision.

Keywords: Self-Service Laundry Marketing Mix Factor Customer Decision.
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Introduction

Laundry is an important part of a student’s routine which takes time and effort to 

wash clothes. As a result, this takes up time that could be spent learning. (Hesen and Ying, 

2019). In nowadays urban lifestyle is highly fast-paced, and there is a great deal of reliance 

on technology to assist and facilitate daily living. Many consumers’ demands of service 

business have been met through the use of technology. Therefore, this leads to a new 

self-service laundry business (Thitikorn Bunruang, 2011).

There are two types of self-service laundry which consist of coin washing  

machines and self-service laundry. Coin washing machines are washing machines that have a  

coin-operated money box (Parichart Arunvarakorn, 2003). This study will focus on  

self-service laundry which is a shop that has washing machines and tumble dryers and  

customers must bring their clothes to the machine themselves (Ravivon Chinpaisain, 2018).  

The self-service laundry business is a wide business that is suitable for investors. The business 

increase competition in marketing (Warinchaya Puditpornsawat and Montri Srirachalao, 2019).  

Pour, Nazari and Emami (2012) discovered that factors of the marketing mix had a directly  

positive impact on attracting consumers.

Weeraya Chomphakdee (2009) found that marketing mix factors highly influenced  

customers’ decision. Marketing mix factors is a term that refers to a combination of  

interconnected actions and solutions used to fulfill the demands of customer and 

achieve marketing objectives (Bagdoniene, 2004). The marketing mix is   the basis of the 7Ps  

concept including products, prices, place, promotions, people, process and physical evidence  

(Kotler & Keller, 2016). 

For this reason, it is vital to study the importance of each marketing mix factor (7Ps). 

However, because the self- service laundry business has no employees (Bitner et al., 2002), 

this study will focus only the marketing mix factors (6Ps) which are products, prices, place, 

promotions, process and physical evidence.

Objectives 

This research consists of three main objectives:

1. To describe the data on how marketing mix factors affect customers’ decision to 

use self-service laundry in Songkhla province 

2. To analyze the importance of each marketing mix factor

3. To investigate the relationship between 6Ps and intention to use
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Literature Review

Self-service laundry

Coin washing machines were imported into Thailand around 1995. Coin washing  

machines are those that are installed in an easily visible location in the community, such as 

a dormitory area, condominium, apartment, market, etc. Coin-operated money boxes are 

found in coin washing machines. (Parichart Arunvarakorn, 2003). Coin washing machines have 

evolved into 24-hour self-service laundries that debuted in Thailand around 2014 in the form of  

franchises such as Otteri Wash & Dry, WashCoin, LaundryBar, KOLAE Laundromat café, etc. 

(Surasit Udomthanavong and Preecha Suan, 2020). A store with a washing machine and  

tumble dryer is known as a self-service laundry. Customers are responsible for bringing their 

own garments to the machine to be washed and dried. This type of store is suitable for  

investors who want to save money because they don’t have to pay for employees  

(Ravivon Chinpaisain, 2018).

Marketing mix factors

Marketing mix is a marketing strategy that entrepreneurs and business owners pay  

attention to because it is a strategy that brings profits based on consumer satisfaction.  

At present, the marketing mix has been extended from 4Ps of McCarthy (1960) consisting of 

Product, Price, Place, Promotion to 7Ps by adding People, Process and Physical Evidence to 

suit the current service business situation. It is believed that the 7P’s able to meet the needs 

of the marketing target. (Boom & Bitner, 1981). The definition of marketing mix is a set of  

controllable marketing variables that a firm blend to produce the response it wants in the 

target market. (Kotler and Keller, 2016; Armstrong and Kotler, 2014). 7P’s strategies consists 

of: 1. Product, refers to goods produced to meet the need of customer. 2. Price, pricing is  

considered a crucial strategy consideration because it is a key indicator of product  

quality. Pricing decisions, in general, entail decisions on the level of prices to be charged,  

discounts, payment arrangements, and the degree to which price differentiation will be sought.  

3. Promotion, refers to an activity that is directed to create incentives and marketing  

communications in order to increase customer satisfaction in any form of service business.  

4. Place, is related to the decision of when to deliver the service to consumers, how long 

it will take to deliver the service as well as where and how the service will be supplied  

(physical or electronic distribution channel). 5. Physical Evidence, location and  

environment, includes tangible features and facilities that provide comfort to operators 

and consumers as well as assisting in the communication of that service to customers so 

that they may recognize the quality of service concretely. 6. Process, the process of service 

is the way in which the service is delivered to end customers. 7. People or all personnel  

factors that participate in the service delivery activities including service users. 



896

Customer decision to use service 

According to Tansita Sirawitparamee (n.d.), Purchasing Decision Process Theory:  

Consumers prioritize brand preferences to decide which products they like the most.  

Utilitarian purchasing decision quality and reasonable price.  Patarawut Chacroat (2011) said  

Purchasing decision: each consumer requires different information and decision-making time 

for each product. The decision to choose a service means the use of principles and rationale 

in the process of choosing one of the most suitable alternatives in the decision of the service  

recipient to choose to receive the service (Aumpai Thongyot, 2007). Adul Jaturongkakul 

(2010) said that Purchase or Choice is the process of deciding to choose a product that he 

or she thinks can solve problems or respond to one’s own needs as much as possible. Both  

proceedings to obtain that product or service. Vachana Phuphani (2012) said that the  

consumer’s purchasing decision is the selection of other products or services from the  

various options available, limited decision and extensive decision making.

Conceptual Framework

Methodology

The aim of this research is to study marketing mix factors influencing customers’  

decisions to use self-service laundry among undergraduate students in Songkhla  

province using a quantitative approach. Purposive sampling method was used to select the  

sample which were undergraduate students in Songkhla province who have used self-service  

laundry. Because the exact number of students who have experience using self-service laundry 

was unknown, Cochran’s sample size formula without probabilities was used to estimate the  

number of samples. The suitable sample size for study was 385 samples. However, the  

researchers gained 396 respondents to collect the data. 
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To collect the data, Google form questionnaires were distributed through online  

channels. The questionnaire consisted of 4 parts: 1. Personal information of respondents 

with options such as age range and salary range 2. The importance of marketing mixed factors 

(5-point Likert scale) which include only 6Ps as self-service laundry is the business that does 

not need employees. 3. Customer’s decision to use the service (5-point Likert scale) and  

4. Opinion and suggestion of respondents.

Data Analysis

The questionnaire was piloted with 30 respondents to test the reliability and was  

validated by an expert. The results revealed that the questionnaire was valid and reliable.  

The questions were evaluated for reliability by employing Cronbach’s alpha. The results 

showed that the questionnaire was valid with Cronbach’s alpha of 0.816 for product, 

0.780 for price, 0.792 for promotion, 0.851 for place, 0.877 for physical evidence, 0.804 for  

process and 0.899 for customer decision. Descriptive and inferential statistics were  

employed to analyze and test the influence of independence and dependence variables 

by using 396 people as the sample. 

Results

General information of respondents 

This study sought data from 396 of undergraduate students in Songkhla.The results 

showed that the majority of the respondents were female (62.40%), aged between 21-24 

years old (60.4%) followed by 17-20 years old (36.1%) and all of the respondents were single.  

Most of the respondents were student (93.4%), studying in Prince of Songkla University (52.3%), 

Thanksin University (18.7%) and holding a bachelor’s degree (96.70%). For monthly income, 

38.4% of the respondents earned approximately 5,000 to 10,000 Baht, and 30.6% earned  

approximately 10,001 to 20,000 Baht.
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Table1 Summary of mean and standard deviation of marketing mix factors (6Ps)  

           and customer decision to use service
Variables Mean S�D� Level

Process 3.82 0.903 Agree

Physical Evidence 3.81 0.874 Agree

Product 3.78 0.872 Agree

Place 3.73 0.859 Agree

Price 3.72 0.804 Agree

Promotion 3.47 0.999 Agree

Customer decision 3.66 0.848 Agree

Table 1 summarized the result of marketing mix factors (6Ps) and customer’s  

decision to use self-service laundry. All of the factors are in “agree” level. The highest 

average score was Process (mean=3.82 and S.D.=0.903), followed by Physical Evidence 

(mean=3.81 and S.D.=0.874). The lowest variable was Promotion with the mean of 3.47 and 

0.999 of standard deviation.

Table2 Multiple regression analysis of marketing mix factors (6P) affecting customer  

           decision to use self-service laundry.
Model Unstandardized B T Sig.

Product 0.083 1.677 0.094

Price 0.117 2.150 0.032

Promotion 0.063 1.780 0.076

Place 0.247 4.628 0.000

Physical evidence 0.241 4.366 0.000

Process 0.163 3.499 0.001

Constant = 0.227, R2 = 0.716, F = 163.268, Sig. = 0.000 = P < 0.05

From Table 2, the results of multiple regression showed that marketing mix factors 

can describe customer decision at 71.6%. Price, Place, Physical Evidence and Process had 

significant relationship with customer decisions. On the other hand, product and promotion 

insignificantly affect customer decisions. 
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Discussion

The results indicated that marketing mix factors (6Ps) affect the decisions of  

undergraduate students in Songkhla to use self-service laundry at a significant level of 0.05. 

Process was found to have the most effect on the decision, while Promotion has the least  

effect. In other words, students did not pay much attention to advertisements in various  

media, including weekly promotions and accumulated service usage in exchange for  

discounts on the next service. This finding is similar to the finding of Piyanuch Luechai (2011) 

who found that promotion did not affect customer decisions to purchase cartoons and  

science books, as the promotion offered did not meet customer needs.

Regarding Product, students did not consider the cleanliness, the quality, the  

number of coin washing machines or tumble dryers whether they were sufficient for the  

number of customers or not. This finding supported the study of Yanika Chatchen (2017)  

which found that product did not affect customer decisions to purchase condominium in  

Supalai Bangkok, as the customers focused more on product design, internal and external 

environment and standard operations from the condominium project.

Process had the most effect on customer decision to use self-service laundry.  

Students seemed to consider the speediness and the easiness and variety functions of the coin  

operated machines and the tumble dryers. A similar finding found by Artit Puangnhak 

(2017), revealed that the customers focused on process of hostel services in areas of facility  

service, booking service and other extra services.

Lastly, the study found that Physical Evidence or the shop affected customer  

decisions to use self-service laundry in aspects of modern decorations, regular cleaning schedule,  

facilities and security. This can be supported by the work of Thana Sawasdee (2018)  

who mentioned that physical evidence of car showroom attracted customers to try  

products and services.

Conclusions

This study sought to find the effect of marketing mix factors affecting customers’  

decisions to use self-service laundry of undergraduate students in Songkhla. The results  

indicated that university students consider the speediness, the easiness and the variety  

functions of the coin operated machines and tumble dryers as well as the condition of the 

shop in terms of decoration, cleanliness and security. The decision whether to use self-service 

laundry business of university students also depended on the location of the shop (near their  

residence area) and the amount of time being saved from the laundry process.
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As mentioned above that this study involved only 6Ps of the marketing mix  

factors which include Product, Price, Promotion, Place, Physical evidence and Process.  

The researchers found that the two most important factors that would have an effect on  

customer decisions were Place and Physical Evidence. Price, on the other hand, affect  

customer decision the least. Promotion and Product did not affect the decision of  

undergraduate students in Songkhla province to use self-service laundry. 

Recommendation

The recommendations of the study are presented into two groups:

Recommendation for applying research result 

For starting and running self-service laundry business, it is recommended to  

consider to Place first, by surveying and choosing a suitable location for self-service laundry, 

as the research results showed that customers tend to choose easy accessing self-service 

laundry which nearby their residence area, enough parking space and place for the users of  

self-service laundry.

Entrepreneurs should focus on their shop’s appearance by using modern  

decorations and cleaning regularly to attract customers. Moreover, facilities and security 

such as CCTV are also necessary to impress customers by serving free WIFI, beverage, food 

or combo vending machine. 

Entrepreneurs should consider new coin operated machines and tumble dryers 

for speediness and variety of functions and apply technology such as QR code payment  

systems because the study results showed that customers will prefer self-service laundry 

that is quick and has a simple process, as well as numerous features of coin operated  

machines and dryers.

It is recommended that Entrepreneurs should provide a price board showing  

service fees and a variety of payment method in the self-service laundry. In addition, it is also  

important that the quality of the coin washing machines, tumble dryers and the amount of 

clothes that need to be washed match with service fees.
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Recommendation for future research

This research focused on marketing mix factors (6Ps) that affect customer deci-

sions to use self-service laundry. For theoretical contributions, this study extends the 7Ps  

concept in the self-service laundry industry by relating with existing literature. In other words, the  

results of the present study add to the existing literature by showing how the marketing mix 

could influence customer decisions to use services.  However, this study has its limitation in  

collecting the data due to the COVID-19 pandemic, as the survey was conducted online 

through online questionnaires. The researchers found that there were other factors affecting 

customer decisions to use self-service laundry. Therefore, it is recommended that further 

research should investigate more factors as well as adding more various sample groups for 

gaining bigger cover of research results and benefits to improve research performance.
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Abstract

The purpose of this study was to determine residents’ perceptions of tourism’s 

economic, environmental, social, and cultural impacts, as well as the extent to which these 

influences affect their quality of life. The data came from a randomly selected sample of 

143 households on Bulon Islands. The data were analyzed using SPSS to determine the  

frequency, percentage, mean, and standard deviation. The predictive power of the  

variables affecting residents’ quality of life in Bulon Islands was determined using the stepwise  

multiple regression technique. The findings revealed that residents of the Bulon Islands 

have a positive perception, with the greatest ratings for social impact (mean = 4.23) and 

economic impact (mean = 4.17) being given by the tourism development. Following a 

stepwise multiple regression analysis, the factors with the best predictive power for the 

residents of Bulon Islands’ quality of life were cultural influence, economic effect, and  

perception of environmental impact. These variables had 73.7 percent predictive powers 

and 0.219 standard errors of estimate, respectively.

Keywords:Quality of Life; Tourism’s Impact; Resident; Bulon Island, Satun Province
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Introduction 

Thailand’s tourism industry is one of the most developed in Asia, thanks to the 

country’s hospitality culture, historical sites, eco-attractions, world-renowned cuisine, and 

relatively affordable accommodation facilities. According to the statistics by Ministry of  

Tourism and Sports (2020), 39,916,251 international tourists visited Thailand in 2019,  

contributing a total of 1,911,807.95 million Baht to the country’s economy. Not only the 

amount of tourism revenue generated stimulates economic growth, but also increases  

employment opportunities in tourist destination areas, and distributes income to the local 

community (Division of Tourism and Sports Economics, 2017).

Tourism has been shown to have both positive and negative impacts on society 

and the lifestyles of local populations (Moinpour et al., 2000; Wall & Mathieson, 2006; 

Weaver & Lawton, 2013). As it can been seen in several destinations, economic growth and 

an increase in the quality of life for locals can be achieved by increasing tourism earnings. 

Tourism, on the other hand, can have a negative impact on the local community and  

environment in a variety of ways, including greater environmental impact, increased 

crime, and the alteration of local identity. In Patong Beach, Phuket, Thailand, for example, 

waste water from a huge number of buildings damaged young corals and necessitated  

long-term recovery plan (thephuketnews.com, 2018). A higher crime rate is also found in tourist  

destinations in Italy, and indigenous sea gypsies in the Andaman Sea Areas are intruding 

on local residents’ livelihoods and altering their original culture, threatening their survival  

(Biagi et al., 2012). According to Jhantasena and Naknok (2018), islanders believe that tourism  

creates jobs, brings investment to the community, and improves the quality of life  

(electricity, water, and other public amenities). However, it may also lead to an increase in 

the cost of living as well as in the inflated price of land.

It is imperative that relevant sectors must carefully evaluate whether the  

community and its residents can actually benefit from tourism while also inspiring residents 

to understand their position and role in the development of tourism. Due to residents’ 

support of tourism in their community is affect to tourism development, competitiveness, 

and sustainability. This study aims to examine the resident’s experience towards tourism 

and how tourism experiences relate to their quality of life. 
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Research Objective

1. To evaluate residents’ perceptions of tourism development’s economic,  

environmental, social, and cultural consequences.

2. To investigate tourism’s perceived impact on the residents of Bulon Island’s  

quality of life in terms of material well-being, health well-being, safety well-being,  

communal well-being, and emotional well-being.

Literature Review

Tourism has a various benefits to the tourism entrepreneurs, visitors, and local  

communities in terms of encourage local economic, enhance employment, and increase 

the residents’ quality of life (Besculides et al, 2002). Nevertheless, the increasing of  

tourism activities could cause damage to the socio-cultural and environment to the local  

community (Otusha, 2016).

In 2017, Thailand’s Tourism Authority officially launched “Sustainable  

Community-Based Tourism 2016-2020 (CBT Thailand)”, which was the country’s first  

tourism strategy plan with the goal of using tourism as a means of promoting sustainable 

community development. A primary goal of this plan is to help the local economy by  

distributing the benefits of tourism to the community. Besides maximizing financial  

benefits, it also encourages community participation in tourism development (Tourism  

Authority of Thailand, 2017). Which accorded to the ultimate goal of tourism development, as  

defined by economic, environmental, social, and cultural values, is to enhance the overall  

quality of life for local residents (Peters and Schuckert, 2014). Due to the residents are a vital  

component of the tourism product, and their attitudes toward tourism activities have 

a significant impact on the industry’s capacity to remain sustainable in the long term  

(Brida et al., 2011). Furthermore, the residents who believe that tourism has a positive 

impact on their community are more likely to engage in tourist development plans than 

residents who perceive the negative impacts (Yang et al., 2017). 
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The Bulon Islands, a group of three small islands in the Andaman Sea of  

Thailand, are the subject of this research. In particular, Bulon Le Island, Bulon Don Island, and  

Bulon Mai Phai Island are the islands under investigation. The Bulon Islands were designated 

as a part of Phetra National Park by Satun Province in 1984. In 2018, The United Nations  

Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) designated a vast area of  

Satun Province as Thailand’s first Global Geopark and stated that this area is “a  

peaceful place with renowned natural beauty, where several cultures and religious groups,  

Buddhist, Muslim and Christian, as well as minority groups, i.e.Semung or Maniq and UrakLawoi, 

live together in harmony” (ThaiTribune, 2018). Bulon Island now has a population of 143 

households. The primary sources of income for the people of the island are fishing, farming, 

and providing lodging for tourists. As the majority of the population is Muslim, they lead 

simple lives as fishermen, relying on traditional fishing equipment and having a limited level 

of education.

Although tourism on these islands are still in the early stage of development, there 

are a decline in fresh water and aquatic resources, an increase in waste problem, and  

pollution. A decrease in residential living conditions, and a shift in the profession of  

fishermen to hotel and resort employees on Lipe Island, where they can earn a higher  

income, are amongst visible examples that have contributed to the downturn of the  

Bulon Islands (Worrapimphong, 2014). Certain issues have been resolved through  

collaboration between Phetra National Park, Prince of Songkla University, and Chaipattana 

Foundation to improve residents’ quality of life in the Bulon Islands by improving hygiene,  

promoting environmental conservation, restoring indigenous culture, providing water  

exploration improving water quality, developing local economies, and promoting  

tourism in the islands by providing jungle paths and tourist signs to support tourism activities  

(Chaipattana Foundation, 2013).

In addition, a number of investors came to the area in order to construct hotels, and 

several of these structures were built illegally and were demolished by the city authorities 

after they were discovered (Bangkok Biz News, 2014). At present, the local residents on this 

island are becoming increasingly concerned about waste disposal as the number of tourism 

facilities and visitors expands. This is primarily due to a lack of understanding of sanitary 

management among the islanders, who are concerned about the environment. Traveling 

from the island to the mainland’s hospitals and health-care facilities is a hassle for them as 

well. These subjects indicated the economic, environmental, and socio-cultural problems 

of the residents that may push the attraction to a final stage of decline accorded to Butler’s 

tourism life cycle model (Butler, 1980)
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This current investigation into how residents perceive tourists’ influence on their 

lives will aid in the development of tourism in the Bulon Islands, as it will support the  

determination of the most effective way to implement a strategy for tourism growth while 

also improving the quality of life of the residents.

Tourism Impacts

Tourism impact refers to the effect of tourism activities on the economy, social  

conditions, the environment, and the local community in a tourist destination, both  

positively and negatively. According to Pearce (1998), tourism has an effect on the  

community and residents by encouraging them to participate in tourism development, work 

in the tourism industry, invest in tourism enterprises, and interact well with tourists. Deery 

(2012) stressed that residents are a component of the tourism product, and their attitudes 

and behaviors have an effect on the destination’s success.

In general, tourism impacts were characterized in terms of economic,  

environmental, social and cultural aspects.

Economic Impact

Tourism generates revenue and benefits the economy in a variety of ways, 

including contributing to GDP, generating employment, and establishing tourist exports and  

investment (World Travel & Tourism Council, 2017). Tsundoda and Mendlinger (2009)  

argue that, while economic benefits are commonly cited as the primary benefit of tourism  

development, the economic implications of tourism growth must take into account both 

positive and negative effects, such as money leakage from the target region, traditional  

employment loss, and an increase in the cost of living (Kumar et al, 2015). In order to  

assess the economic impact, researchers must consider factors such as income and taxation,  

employment, and sales or spending behavior in tourist destinations (Stynes, 1997).
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Environment Impact

The environmental impact of tourism refers to the effect that tourism activities 

have on the local environment. Tourism has been acknowledged as having potential to 

raise environmental awareness, foster environmental development, motivate communities  

to appreciate and respect nature, and mitigate the impact of tourism on the local  

environment. However, tourism may aggravate traffic congestion, crime, encounters with 

public safety issues, and pollution as well (Kumar et al., 2015). Aref’s (2010) identified 

five distinct types of environmental impacts, including tourism’s positive environmental 

impact of increasing parks and recreation and encouraging convenient transportation, 

as well as negative environmental impacts such as damaged natural resources, traffic 

congestion, noise pollution, and air pollution. As a result, associated industries should  

explore a solution for accommodating an adequate number of tourists, as when the  

number of tourists exceeds the destination’s capacity, a negative environmental impact 

arises (Otusha, 2016). As a result, associated sectors should consider strategies to meet an 

adequate number of tourists, since when the number of tourists exceeds the capacity of 

the destination, a negative environmental impact arises (Otusha, 2016).

Socio-cultural Impact

The term “socio-cultural impact” refers to the consequences of tourism 

on the livelihoods of local people, including their culture, traditional values, social  

conventions, and sense of identity (Glasson et al., 1995). A number of determinants of attractive  

cultural attractiveness were identified by Ritchie and Zins (1978), among which were  

handicrafts and traditions; gastronomy; art and music; history; local careers; architecture;  

languages; religions; education systems; attire; and leisure activities. The positive socio-cultural  

impact of tourism includes the promotion of local cultures and traditions, the  

enhancement of cross-cultural interaction, the improvement of community  

standards of living, and the strengthening of cultural values (Shahzalal, 2016). The negative  

socio-cultural impact of tourism includes the cultural change or loss of identity of the  

attraction as a result of commodification, standardization, the loss of authenticity, staged 

authenticity, and adaptation to tourists’ demands. Thus, the research of socio-cultural  

effects must investigate both the local culture and the culture of the tourists, and  

determine how the local culture is influenced by the visitors’ culture (Mason, 2017).
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Quality of Life

The perception of people’s position in their lives in relation to expectations, goals, 

culture, societal standards, and values, including politics, is referred to as the individual’s 

quality of life (WorldHealth Organization, 1997). It was explained by Andráko (2013) that the 

term “quality of life” is composed by two words: “quality” and “life.” Quality refers to the 

attributes of things or the potential that exists in situations, whereas life refers to a certain 

state of existence or experience in various aspects of one’s existence or experience (Pinto 

et al., 2017).

To measuring overall Quality of Life, subjective indicators and objective indicators 

should be considered (Sirgy&Samli, 1995). Objective indicators are hard to measure due 

to it represent the individual perception such as income, health status, and standard of 

living and may not accurately reflect people’s experience of well-being. While subjective  

indicators are based on individual psychological response and easier to measuring the  

experience wellbeing due to it involve with people feeling such as satisfaction or happiness. 

Nevertheless, Diener and Fujita (1995) argued that the obstacle of subjective measurement 

could depend on the mood of the respondents, personal bias, and community norms. 

Therefore, the researcher should applied multi method for data collection.

In 1995, Felce and Perry described 5 domains relevant to quality of life  

including (1) physical wellbeing including health and physical safety, (2) material wellbeing  

including financial condition, quality of living environment, privacy, neighborhood, food,  

property, transport, and security (3) social wellbeing consist with 2 dimensions as interpersonal  

relationship defined as the person’s relationship with family or friends and  

community involvement defined as the way that person involve their life to the community,  

(4) development and activity described as self determination and the pursuit of  

functional activities including work, housework, leisure, education, and productivity or  

contribution and (5) emotional wellbeing referred to positive emotion, satisfaction, fulfillment,  

self-esteem, respect, and spiritual faith or belief (Felce& Perry, 1995).
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Picture 1: Conceptual Framework
Methodology

Population and sample

The research was carried out among the population of Bulon Islands, in the  

province of Satun, Thailand. The data for this study was collected through the use of cen-

sus methodology due to the population in Bulon Islands is small and the characteristic of 

the population is quite similar. The study’s sample consists of 143 representatives from the 

households of local inhabitants who lived in Bulon Islands whose age must be older than 

18 years old as recommended by WHO that the quality of life measurement must to be 

based on the adult population.

Research Tool

Residents of Bulon Islands were surveyed between February and April 2019 about 

their perceptions on the economic, social, cultural, and environmental impacts of tourism. 

Prerequisite data were gathered using a questionnaire written in Thai for Thai residents in 

order to ascertain their perceptions of tourism impacts based on their actual experiences 

with tourism development.
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The questionnaire was divided into three sections. The first section includes  

questions regarding the respondents’ demographic profile. This second section includes items  

developed for assessing their perception of quality of life (material well-being, health 

well-being, safety well-being, community well-being, and emotional well-being) based on 

studies by de Azevedo et al.(2013), Kim, Garman&Sorhaindo (2003), Andereck&Nyaupane 

(2011), and Mathew&Sreejesh(2017). The final section contains items that are  

intended to measure the perceived impact of tourism (economic, environmental, social, and  

cultural). These items were developed based on the previous studies by  

Ramseook-Munhurrun&Naidoo (2011), Kolawole et al. (2016), Yang et al. (2017), and Liu & 

Liu (2018).

Pilot Studies: validity and reliability 

Before conducting the data collecting, this study used reliability and validity analysis 

to conducting pilot studies. There are 3 academicians were invited to check the validity 

content.

A pilot study of the measurement items was conducted. The survey questionnaire 

was circulated to 30 residents; they were asked to provide feedback towards their profile, 

living condition and experience towards tourism using convenience sampling.

According to the data obtained, all questions for quality of life have Cronbach 

alpha .872, all questions for tourism impacts have .876, and all questions have .923.The  

composite reliability reading of more than 0.60 should show acceptable reliability. Although 

researchers suggest 0.7 as the accepted cut-off point (Hair et al, 2006), any value > 0.6 is 

regarded as satisfactory (Dinev et al. 2008; Hair et al., 2006, Nunnally, 1978).
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Results

Table 1: Demographic profile of the residents

Number Percent (%)

Gender

Male 49 34.30

Female 94 65.70

Total 143 100.0

Age

18 – 25 years old 10 7.0

26 – 35 years old 52 36.4

36 – 45 years old 28 19.5

46 – 55 years old 36 25.2

56 above 17 11.9

Total 143 100.0

Level of Education

Primary School 40 28.0

High School 54 37.8

Diploma 29 20.3

Bachelor’s degree 20 14.0

Total 143 100.0

Employment status

Unemployed 18 12.6

Self-employed 42 29.4

Employed in public sector 17 11.9

Employed in private sector 25 17.5

Others (local fishery and boat driver) 41 28.7

Unemployed 18 12.6

Total 143 100.0
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Number Percent (%)

Income per month

Less than 5,000 Baht 19 13.30

5,001 – 10,000 Baht 63 44.10

10,000 – 15,000 Baht 40 28.00

15,001 – 20,000 Baht 17 11.90

20,001 – 25,000 Baht 4 2.80

Total 143 100.0

Residency length

Less than 1 years 7 4.9

1 – 2 years 7 4.9

3 – 4 years 20 14.0

4 – 5 years 30 21.0

5 – 6 years 22 15.4

More than 7 years 57 39.9

Total 143 100.0

Respondents Demographic Profile 

According to Table 2, the demographic profile of the respondents showed that most 

of them are female (65.70 percent) and were between 26-35 years old with a 36.4 percent. 

37.8 percent graduated high school. 29.4 percent work as self-employed and 44.10 percent 

earn 5,001-10,000 Baht per month. 57 percent have stayed in Bulon Island more than 7 

years.

Table 2: Quality of Life of The Residents in Bulon Island

Quality of Life Mean SD Level

Material well-being 4.07 .817 High

Health well-being 3.60 .917 High

Safety well-being 3.75 .729 High

Community well-being 4.14 .640 High

Emotional well-being 4.00 .799 High

Total 3.91 .780 High
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Quality of Life of The Residents in Bulon Island

According to Table 3, most of the residents recognized their quality of life in Bulon 

Islands in high levels, and the quality of life domains that gain the highest average mean 

are community well-being (mean=4.14) following by material well-being (mean = 4.07), 

emotional well-being (mean = 4.00), safety well-being (mean = 3.75), and health well-being 

(mean = 3.60) respectively.

Table 3: Perceived Tourism Impact

Perceived Tourism Impact Mean SD Level

Economic Impacts 4.17 .663 High

Environmental Impact 3.95 .686 High

Social Impact 4.23 .616 High

Cultural Impact 4.01 .810 High

Total 4.09 .694 High

According to Table 4, most of the respondents perceived overall tourism impact 

in high level. The highest mean tourism impact perception is social impact (mean = 4.23),  

secondary is economic impact (mean = 4.17), cultural impact (mean = 4.01) and  

environmental impact (mean = 3.95) respectively.

Table 4: Stepwise Multiple Regression Analysis
Variable b SEb t Sig.

Cultural impact X
1

.385 .047 .628 8.120 .000

Economic impact X
2

.181 .067 .197 2.690 .008

Environmental impact X
3

.101 .044 .116 2.304 .023

R = .858 R2 = .736 F = 129.008**

SEest= .219 R2
adj 

= .730 a = 2.144

**Correlation is significant at the 0.01 level

Stepwise Multiple Regression Analysis

According to table 5, it is illustrated that the factors with the best predictive power 

for the residents of Bulon Islands’ quality of life were cultural influence (t=8.120, sig=.000), 

economic effect (t=2.690, sig=.008), and perception of environmental impact (t=2.304, 

sig=.023). These variables had 73.7 percent predictive powers and 0.219 standard errors of 

estimate, respectively.
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Findings and Discussion

Tourism Impacts Perception

The result demonstrate that the residents perceive tourism impact in high  

level including social impact, economic impact, cultural impact, and environmental impact  

respectively. The residents agreed that tourism could encourage the educational  

opportunity, improve public services, and encourage the image of the destination. Due to 

most of the residents have only basic education and faced with insufficient public service, 

therefore they perceived social impact aspect most favorably.

The residents also perceive that economic impact including tourism creates  

economic benefits to the community, provide more occupational chance, and  

encourage investment in the community. Due to most of the residents originally are fishing and  

farming and when the tourism occurred, they perceived the economic benefits including 

higher income and various job opportunity.

The residents felt that tourism could benefits to their culture including encourages 

residents’ pride in the local culture, enhance cultural exchange, and restore the traditional 

beliefs. The residents in Bulon Islands have unique culture and living in simple way of life. 

When the tourists visit the islands and respect their culture, it motivates them to have pride 

and willing to preserve their traditional culture.

The residents found that the environment in the community was improved. They 

recognized that tourism create awareness and encourage environmental development. 

They faced with the declining of aquatic resources and increasing of waste. When the  

tourism occurred in the islands, the public sector collaborate with the local government to 

solve these problems.

The Quality of Life Towards Tourism Impacts

Cultural impact perception affected to the residents’ quality of life. It could  

describe that the residents have pride and willing to exchange their culture with the visitors. 

They realize that their culture is unique and they could provide tourism activities while  

preserve the traditional culture. The result similar to Kim et al. (2013) and Perdue et al.(1999) 

who explained that the tourism could motivate the residents to learn the different cultures 

from the tourists and cultural exchange between them and the tourists could make them 

feel that their traditional culture was restored and the residents satisfied with tourism due 

to they found the better quality of life caused from tourism development.
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The residents in Bulon Islands perceive economic impact affect to their  

quality of life.  The economic benefits including encouraging economic growth, increasing  

occupational opportunity and enhancing standards of living in the community. The result of 

this study similar to Jhantasena&Naknok (2018) who found that tourism create occupation, 

establish investment, enhance standard of living (electricity, water supply, and other public 

utility), and encourage local tradition. The result of this study was also similar to Piuchan 

et al. (2018) who described that the increasing of tourists affected to economic benefits 

including business growth and investment, and provide various job. 

The result also found that environmental impact affected to the residents’ quality 

of life due to the resident’s livelihood being dependent on nature. They recognized that 

the tourists visited Bulon Islands to see the beautiful nature, therefore they acknowledged 

that tourism encourages awareness of environmental values. The results of this study  

similar to Kumar et al (2015) who explained that tourism enhances awareness of  

environmental values, encourages environmental development, motivates people to  

respect the nature, and intends to minimize the negative impact on the local environment.

Conclusion

This study aimed to evaluate residents’ perceptions of tourism impact  

development’s economic, environmental, social, and cultural consequences and to  

investigate the resident’s perceptions towards tourism impact based on their quality of 

life. The residents perceive tourism impacts in high level and stepped on primary stage of 

tourism life cycle model (Butler, 1980), therefore tourism activities should developed based 

on the residents’ quality of life to avoid decline stage that may occurred. The concerned 

organizations should responsive to local community needs and provide tourism activities 

which related to the local living such as create field trip based on the local livelihood,  

encourage tourism activities which do not cause the conflict between local residents 

(such as avoid alcohol and night entertainment due to religious reason), and tourists and  

focus on responsible tourists due to this tourists group normally minimize effect to the  

attraction. Furthermore, tourism development plan should encourage the tourist to respect the  

traditional culture and focus on creating value tourism more than promote the attraction 

to become mass product.
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Recommendation and Suggestion

The relationship between tourism impact and quality of life of the residents needs 

further research and examine in various dimension due to this study investigate quality of 

life at the individual level. The sample of this study applied census method and do not 

classified the residents who relied on income from tourism and the residents who gain 

the main income from traditional occupation. The future research may investigate the  

different group of residents by their career and identify is there any different tourism impact  

perception between these group of residents. Furthermore, the researchers may examine 

in-dept if individual-level findings are corroborated with at the family, community, and 

country levels.
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Abstract

The COVID-19 epidemic has become a crisis globally attacking education with 

abrupt lockdown and transitioning from face-to-face to online teaching. Lecturers of EFL in  

Thai tertiary education have faced with such a challenge. The need to adapt their  

teaching is crucial. The study thus aims at examining how EFL lecturers carried out their 

online teaching. Particular focus was given to the strategies they used in their adaptation 

into this virtual environment and the challenges that emerged in this new mode of course 

delivery. This study was carried out with a group of EFL lecturers in a Thai university.  

The mixed method approach was used to collect data. Quantitative data were  

analyzed using descriptive statistics (Mean and SD) whereas the data from interviews were  

qualitatively analyzed using thematic analysis. Questionnaires were administered to 27 EFL 

lecturers, followed by semi-structured interviews with 4 lecturers. Based on the results,  

it is found that the EFL lecturers in this study had perceived drawbacks that impacted their  

ability to teach online confidently and effectively. They however reported the adaptation 

they made for engaging students to learning more actively. These findings of this study 

can be helpful in serving as a guide for administrators and teachers in developing online  

language courses, especially under unexpected situations.

Keyword: COVID-19, EFL lecturers, online EFL teaching, adaptation strategies
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Introduction

The COVID19 pandemic situation is one of global crisis in all educational sectors.  

In compliance with the Thai government’s policy to control the spread of the disease, 

universities in Thailand have decided that courses, which were temporarily suspended,  

are  taught  online  as  to  ensure  continuity  of  teaching-learning  processes.  

A combination of asynchronous and synchronous modes of instruction are also made possible  

(Nugroho, 2020). As the courses previously designed for face-to-face instruction have to 

be delivered virtually, lecturers need to adapt themselves to be most suitable for this  

new situation. This adaptation however may impose challenges and concerns among them  

(Burgess, & Sievertsen, 2020). 

The abrupt transit ion to virtual teaching impacts on students’ learning  

(Sun et al., 2008). EFL lecturers are “forced” to carry out their responsibilities virtually,  

diminishing the feasibility of traditional teaching models. The report on lecturers’ lack of sufficient  

preparation was found (Atmojo & Nugroho, 2020). This requires lecturers’ use of alternative 

pedagogical strategies, goals, and frameworks (Zayapragassarazan, 2020) as to ensure that their 

students could develop knowledge and learning behaviors that contribute to the cultivation 

of their competence. Gao and Zhang (2022) have asserted that there must be a substantial 

change in teachers’ cognitions about education and language teaching, which need an urgent  

investigation as these factors have found significantly influence the quality of language  

education.

This study therefore seeks to explore the perceptions of EFL lecturers in Thai  

universities when teaching in online environment. The particular focus was given to the  

strategies they used in their adaptation into their online teaching. The challenges that 

may emerge in this online environment are also examined. Findings could provide  

clarifications of online teaching strategies as operationalized in Thai tertiary contexts, and such  

clarification could be useful not just in Thailand but also in other countries with similar 

language education challenges.
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Literature Review

Online learning

Online learning is defined differently, reflecting the diversity of practice and related 

technologies. Carliner (1999) defines online learning as materials or contents delivered via 

a computer. Similarly, Khan (1997) defines online instruction as an approach innovatively  

designed for delivering instruction to a distant audience, using a website as a delivery  

medium. In short, the delivery of the online course is typically performed through the Internet.  

Additionally, online learning involves more than just the presentation and delivery of online 

materials, but it is about the learner and the learning process to be focused (Ally, 2008). 

Online learning continues to be a major trend in education. Learners appreciate the 

advantages of learning online as it is designed with pedagogical strengths—potential for  

learning flexibility. The physical barriers normally existing in face-to-face instruction are  

removed. In addition, it is claimed to promote collaboration among distant participants  

(Krish, 2008) which can conducted through the new platforms such as Google Classroom, 

and Zoom (Atmojo & Nugroho, 2020; Zayapragassarazan, 2020). Ring and Mathieux (2002) 

suggest that online learning should have high authenticity, high interactivity, and high  

collaboration. 

Nevertheless, a cautious remark is made about a concern that online learning  

eliminates or reduces face-to-face, interactional aspects. This means it must be done  

right—online materials must be designed properly, with the focus put on learners and 

learning, and provided with adequate support (Rossett, 2002). Understanding what is most 

usefully, rather than what is most easily assessed, is a challenge for the designers of online 

learning (Anderson, 2011). 

Teaching strategies

Effective online teaching depends on students’ learning experiences  

appropriately designed and facilitated by knowledgeable educators. In light of the abrupt shift to  

online teaching, lecturers have adapted to various online teaching strategies to be able to 

deal with learners with different learning styles. In the research conducted by Atmojo &  

Nugroho (2020), EFL teachers carried out online learning through a series of activities  

conducted via different platforms. For exaple, materials are uploaded to the learning  

management system or shared via the WhatsApp application, followed by teachers  

explaining the content via Zoom. In this research, teachers gave constructive feedback 

through Google classroom and WhatsApp so that their students would know how to  

improve and see progress in their own learning. 
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Similarly, Barry and Kanematsu (2020) reported on the strategy that combines various 

online platforms. For example, Google classroom is used as a learning platform, WhatsApp 

for messaging, and Zoom as a meeting medium for remote video. It was found that  

a combination of platforms is the best option for online learning— for example,  

students were allowed to learn from the Google classroom for theoretical lessons and video  

meeting only on critical and practical topics (Saddhono et al., 2020). The important thing  

is to adjust learning styles to be more flexibly in line with the current situation as to make the  

learning easier for students and to make lecturers be able to explain the contents clearly just 

like in the face-to-face class learning. It seems that the online learning leads to innovative  

teaching practices. Lecturers have reconsidered the distance learning in a new way,  

adjusting the assignments to the new format of the e-lessons (Basilaia & Kvavadze, 2020). 

In the study conducted by Baldwin and this team (2018), the lecturers attempted 

to make the online learning more meaningful by designing online courses based on their  

experience in face-to-face courses and in accordance with the limitations of the online 

mode. Taghizadeh and Amirkhani (2022) put emphasis on teachers’ course management and  

pedagogical skills; that is, time management, course organization, positive reinforcement, 

and building a positive atmosphere are considered as the most important strategies for 

online teaching. 

Perceptions towards online teaching

As the system of teaching has definitely shifted from face-to- face class to online  

learning because of the epidemic of COVID-19, lecturers are faced with new challenges. 

One of the new challenges for them is to keep up with the latest technology to teaching.  

As such, their positive attitude toward technology is needed as to ensure the success of 

online teaching and to improve student’s performance (Haryani et al., 2018). 

However, there have been problems reported in many studies. Teachers themselves 

were found to lack readiness to teach online. Even experienced lecturers found themselves 

as new for online teaching (McQuiggan, 2007). Another problem is the poor interaction  

between teachers and students. Students’ lack motivation to study and their boredom with 

online teaching are also revealed (Chadha, 2017). Other problems are related to technical 

barriers—students does not have a smartphone and high-speed internet quota (Cakrawati, 

2017).
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Overall, the study contributes to research in the online education area. It is found 

that research on online EFL teaching in emergency situations has been somewhat limited. 

This study thus addresses this gap, with regard to the adaptation strategies in Asian settings 

such as Thailand. The study draws on the voices of lecturers since these stakeholders have 

first-hand experience of, and views about, teaching online in actual settings.

Research questions

1. What are the EFL lecturers’ perceptions of their online course teaching during the 

COVID-19 pandemic?

2. What strategies do the EFL lecturers use when teaching online during the COVID-19 

pandemic?

3. What challenges do the EFL lecturers perceive when teaching online during the 

COVID-19 pandemic?

Research methods

Methods

In this study, a mixed-method approach was used to address the research  

questions as stated above. A Likert-scale online questionnaire was used to explore EFL lecturers’  

perceptions of their online course teaching and strategies they used when teaching  

online. Purposive sampling based on the participants’ difference in age ranges was then 

employed for recruiting the participants for semi-structured interviews. The individual,  

semi-structured interviews were carried for 20 minutes, either through online platforms  

(Google Meet, E-mail) or via telephone, depending on their preferences. The interview was 

mainly to gain lecturers’ insights into challenges they might encounter during their online 

class. 

Participants’ recruitment and sampling

The participants from the questionnaires are 27 lecturers of EFL in one university in 

Thailand. Demographic data collected are tabulated with the relevant percentage in Table 

1 below.
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Table 1 Profile of lecturers participating in completing the questionnaire

Descriptions Frequency %

Gender Male 10 37

Female 17 63

Age 19-25 0 0

26-35 6 22.2

36-45 16 59.3

46-60 5 18.5

Nationality Thai 22 81.5

South African 1 3.7

Filipino 1 3.7

British 1 3.7

Canadian 1 3.7

USA 1 3.7

Years of teaching English Less than 1 year 0 0

1-3 years 1 3.7

4-6 years 3 11.1

7-10 years 7 25.9

Above 10 years 16 59.3

Years of online teaching Less than 1 year 22 81.5

experiences 1-3 years 3 11.1

4-6 years 0 0

7-10 years 1 3.7

Above 10 years 1 3.7

From Table 1, as stated, a total of 27 lecturers of EFL in a university completed a 

questionnaire. Almost all of them were females (63%). Most of them were in the age groups 

of 36-45 years (59.3 %) which shows that over half of the lecturers in this study were young 

people and middle-aged adults. The majority are Thai (81.5%), teaching various courses 

of EFL. Table 1 also indicates that most of them (59.3%) were highly experienced in EFL  

teaching but lacked enough experience in online teaching (81.5%) prior to this study.

For the interviews, the lecturers were invited to participate on a voluntary basis, drawn 

from the data in the questionnaire survey. There were 4 lecturers recruited, using a stratified 

approach by group age in order to gain a balance in their views about online teaching, as  

presented in Table 2.
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Table 2 Overview of interviewers’ profile

Name Gender Age Online teach-

ing

Course Platform

A Female 26-35 1-3 years English for Hotel Business, English

through Songs

Pre-recorded

(OBS)

B Female 36-45 Less than

1 year

World Englishes, Thai - English

Translation

Google Meet

C Male 36-45 Less than

1 years

English for Hotel Personnel,

English for TOEIC test

Zoom,

Google Meet,

LMS2

D Male 46-60 Less than

1 year

Fundamental Reading and Writing,

Negotiations, Mediation in English,

English Writing for the Business

Context

Zoom, LMS2,

Quizlet

From Table 2, it can be seen that all EFL lecturers in this study were various in terms 

of their ages and courses taught. The majority of them however lacked experience in online 

teaching. There were many online platforms these they preferred using when teaching EFL 

online.

Data Collection 

Data collection took for a month. A questionnaire (Google form) was initially  

distributed online to the lecturers, followed by the individual semi-structured interviews  

conducted in the native language of all participants, either via online platforms or by  

telephone. The interviews were audio-recorded, and the recordings were transcribed by the 

researchers.

Data Analysis

Quantitative data were derived from the questionnaires. The data were analyzed  

using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program (version 21) to address 

the Research Question 1. The 5-point Likert scale was used, ranging from strongly disagree (1)  

to  strongly  agree  (5).  The  interpretation  of  means  was:  4.51-5.00  =  Very  high;  

3.51–4.50 = High; 2.51– 3.50 = Moderate; 1.51–2.50 = Low; 1.00–1.50 = Very low (Ketsing, 

1995). The qualitative data derived from interviews to address Research Question 2 and 3. 

In coding, each participant was labeled with codes A, B, C, and D. The thematic analysis was 

used to report the qualitative data. 
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Findings

Research question 1: What are the EFL lecturers’ perceptions of their online course 

teaching during the COVID-19 pandemic?

This section addresses Research Question 1 examining the lecturers’ perceptions of 

their EFL online teaching. Results of the analysis are presented in Table 3, using descriptive 

statistics.

Table 3 EFL lecturers’ perceptions of online teaching

EFL lecturers’ perception (n = 27)

Items Mean SD Interpretation

1. I think my online teaching run well due to 

good preparation and planning.

3.70   .82 high

2. Online classes are more useful as they pro-

vide greater flexibility.

3.07 1.00 moderate

3. Online teaching saves much time. 2.70   .84 moderate

4. In online teaching, I can provide a learning 

experience based on each  

student’s learning style.

2.19   .79 low

5. I find it convenient to guide students when 

teaching online.

2.37   .94 low

6. I find several students are actively engaged 

when learning online.

2.41   .54 low

7. My students can seek help from me directly 

during learning online.

3.26   .94 moderate

8. I find it easy in giving feedback to students 

when teaching online.

2.74   .59 moderate

9. It is convenient for me to check  

students’ work submitted online.

3.59 1.12 high

10. I have to provide students with abundance 

of online resources.

3.30 .95 moderate

11. I have no difficulties in evaluating stu-

dents’ performance when teaching online.

2.37 .82 low

2.88 .95 Moderate
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Results from the questionnaire data shows the EFL lecturers’ perceived limitations 

in their online teaching which influence their teaching process. They reported a lack of 

ability to arrange the EFL learning to suit their students’ learning styles, had difficulties in 

both guiding students to learn and engaging them to learn actively. They also found it hard 

to evaluate students’ performance effectively when teaching online. However, it seems 

that they were highly aware of their important roles in course planning and giving students’ 

feedback on their work submitted. 

 Figure 1 Platform of lecturers using for online class

Based on the data in Figure 1, the tool the lecturers preferred using the most when 

teaching online was Zoom, followed by Google classroom, LMS2, Google Meet, and MS.  

It seems that there was no sufficient attempt for the lecturers to maximize modern  

educational technology such as Canvas, Kahoot, quizlet or augmented reality. In this regard, 

that lecturers’ skills on use of e-technology need to be addressed. Instead, they have to 

be more creative in designing English activities for students to learn more active in this new 

environment.

Research question 2: What strategies do the EFL lecturers use when teaching online 

during the COVID-19 pandemic?

The transitions to online teaching during the COVID period is probably so sudden 

that many of them might fail to sufficiently prepare for online teaching. Therefore, various  

strategies and platforms used in teaching were explored. There were 4 of them were interviewed.  

The data are presented in Table 4.
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Table 4 Teaching strategies

Lecturers Ages Strategies Reasons

A 26-35 Record videos, post clips on YouTube, design 

e-activities, give personal feedback/post 

feedback  below  clips  and  use stickers for 

special marks

For students’ revision, 

students’ convenience in 

learning; engaging students 

(to be more active)

B 36-45 Promote activity-based learning, provide 

question- answer sessions, give personal 

feedback/special  marks; make videos for 

students’ self-study and discuss lessons in 

class/drive

For personalized learning 

(students’ revision),  

students’ convenience in 

learning; engaging students

C 36-45 Record  videos, convert lessons into e-files,  

give personal feedback, uploading teaching 

materials to LMS

For personalized learn-

ing (students’ revision), 

students’ convenience in 

learning

D 46-60 Give students personal feedback/special 

marks for class participation; design individ-

ual-based assignments to avoid students’ 

cheating

For promoting students’  

active engagement and 

quality assessments

From Table 4, it was found that the lecturers attempted to carry out a series of activities 

just like what they normally did in face-to-face class. For example, they facilitated and engaged 

students to learn by recording their teaching for students’ revision, providing feedback and  

giving them the extrinsic motivators. These practices are the ways they used to make their 

online instruction less boring and more useful to their students.

Research question 3: What challenges do the EFL lecturers perceive when teaching 

online during the COVID-19 pandemic?

This section addresses Research Question 3 related challenges the EFL lecturers  

experienced in their online teaching. Based on the interview data, their comments are  

presented by the 3 themes identified below.
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Network stability

Ease of Internet accessibility was reported as a key factor for the success of online 

teaching reflected by all EFL lecturers in this study. Teaching EFL online requires the strength 

of the Internet signal to be able to transmit data and promote quality interactions between 

the lecturers and their students. When it comes to poor Internet access or low speeds on EFL 

learning, the lecturers in this study found difficulties since “the subjects I have taught require 

a lot of interactions between the instructor and the students.” (Lecturer D)” and “During  

online instruction, the signal is often interrupted, and it’s hard for me to get my students 

do a sufficient amount of practice.” (Lecturer B) Lecturer A then decided to work from the 

place, viewing the Internet there most accessible: “I prefer teaching from home, using a  

personal Internet connection, and the Wi-Fi signal there is quite stable.” In this regard,  

online learning fails to ensure education equality caused by imbalance in network devices.

Student learning attributes

The EFL lecturers reported difficulties in engaging students to learn online  

actively. Based on the interviews, it appears that whole-class discussions are characterized 

students’ passivity—long silence with short responses if being asked. A very few students 

joined, and unlike the face-to-face class, the students rarely talked. Furthermore, students’  

disinclination to take on active roles was manifested in the forms of using poor learning 

strategies in online learning: “They [Students] turned off the camera, and I have to ask for 

their participation. Sadly, they copy work from their friends, just like to have something to 

submit for scores” (Lecturer C). Lecturer B found this atmosphere is totally unfavorable and 

feel discouraged for her to continue. 

Due to experiencing students’ resistance to online learning, it appears that the  

lecturers in this study found it hard to cultivate critical thinking and active learning in them. 

Online class then turns to be managed in what we call “teacher-centered” learning with 

the lecturers mainly solely talked and recapping contents. 
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Limited technical skills

Unsurprisingly, the interview data showed that the participating lecturers realized 

that online EFL teaching, different from traditional classroom teaching, is limited by their 

mastery of technology. In other words, they faced technical problems that hinder their  

ability to manage courses effectively: “I am not able to teach online due to my poor  

information technology skills (Lecturer D) and “Teaching online is very difficult for me.  

I would say that I lack enough skills in using technology for teaching.” (Lecturer C). The 

lack of sufficient confidence and skills in using educational technology might hamper these 

lecturers from engaging their students in online activities and developing the habits of  

active learners in them. There is thus a need for them to be provided with technical support 

focused more on online pedagogies.

Discussion

This preliminary study research made us aware of the importance of  

technology-supported teaching as a solution at times of COVID pandemic crisis. Teaching online is  

inevitable. The results of the current study indicate the EFL lecturers’ perceptions about 

limitations in their online teaching including a lack of ability to arrange the teaching to 

suit their students’ learning styles and having difficulties in implementing active learning  

practices and engaging students with the learning, the factors identified as crucial for successful  

online instruction (Zayapragassarazan, 2020). To improve the quality of e-learning, provision of  

pedagogical support should not be overlooked. As suggested by Taghizadeh and Atena 

(2021), the use of effective online instructional strategies must be enhanced with special 

emphasis on learner-centered strategies stressing the crucial role of students’ interaction 

and collaboration in response to the challenges of online classes.

It can be noticed that the lecturers’ attempts to adjust their teaching strategies 

were based on their perceptions about students’ learning needs in online learning and  

expected course learning outcomes. To illustrate, they make use of adaptation strategies to 

make the teaching more meaningful and increase engagement with students-for instance, using  

individual-based assignments as to equip students with different learning styles and making 

use of extrinsic motivator to engage them to learn. Dörnyei and Ushioda (2011) argues that 

a reward (such as scores) contribute to motivational effects. Similar findings were reported 

in Gao and Zhang (2020) asserting the congruence of the EFL lecturers’ perception about 

online EFL teaching and their online instructional practice.
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However, the strategies of giving students scores as a reward for their online  

learning engagement should be done carefully. As learning behaviors are extrinsically controlled,  

students may feel obliged to learn. In the absence of rewards, it might be hard for them to 

pursue learning. It is thus necessary for lecturers to emphasize the true purposes for gaining 

English knowledge and skills even the courses are managed online. Lecturers should also 

guide their students on how to learn online so that they will be “persistent” and “engaged” 

in online classroom.

Some barriers including technical issues, inadequate technological knowledge, and  

students’ limited online participation were also revealed in the study. As having less  

experience in any form of e-learning, the lecturers reported on lack of readiness to teach 

online, and this lack impacts on their efficacy in delivering course knowledge and teaching 

quality. These results are consistent with other studies. Gao and Zhang (2020) found that 

the lecturers’ little knowledge and skills for online teaching appeared to put them in a poor  

position, restricting them from conducting online teaching effectively. Much more time has 

to be thus devoted for preparing online classes (Krish, 2008). The lack of adequate technical  

infrastructure was stated in the study conducted by Taghizadeh and Atena (2021) viewing  

it as one of the most frequent challenges in EFL courses. In view of these challenges of  

online teaching, Fu and Zhou (2020) suggest optimizing Wi-Fi and hardware facilities,  

together with integrating quality online resources and platforms, be seriously considered.

Conclusions

The purpose of this study was to examine how EFL lecturers perceived their  

online teaching during Covid-19 pandemic and what strategies they adapted to fit this new  

teaching environment. The key findings is expected to contribute to online pedagogical  

implications and recommendations for provision of professional trainings and support,  

particularly in unexpected circumstances. It appears that the success of online education  

includes two key factors for lectures: (1) pedagogical training and (2) technical training and support.  

The pedagogical training is to equip teachers with the ability to deal with students’  

resistance in online active learning. The technical training and support is to prepare teachers 

to be more confident in design online courses and for helping students who are computer 

novices.
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There is thus a call for lecturers to be provided with the EFL professional  

development focusing more on online learning pedagogies (Moorhouse, 2020). Training they  

receive may help equip them well with adaptation strategies and creativity to design online learning  

activities, proper planning and scheduling of activities supportive to stimulating students’  

active engagement and thus avoid attrition in students’ participation or dropout from  

courses (Atmojo & Nugroho, 2020; Mardiana, 2020). Importantly, the administrative  

involvement in provision of Internet connection with an increase in bandwidth is the 

must (Burston, 2014; Cakrawati, 2017) as to ensure a smooth transition of knowledge and  

e-activities. 
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Abstract 

The purpose of this study was to identify Knowles’s andragogical assumptions  

related to English teaching for Thai adult administrators. The purposive sample of 

this study was 15 students of a part-time English program. A five-point rating scale  

questionnaire was used for the research instrument which was validated by five experts. The data  

analysis was used to find out percentage, mean and standard deviation, and Pearson  

correlation to identify the relationship between the English teaching and Knowles’s andragogical  

assumptions. The research showed that the andragogical assumptions related to 

English teaching indicated positive correlation. It was found that the highest significant  

correlation between motivation to learn with English teaching was (r=.278, p<0.01), the  

second highest significant correlation between orientation to learning and English teaching was  

(r=.335, p<0.01), and the third highest significant correlation between readiness to learning 

and English teaching was (r=.216, p<0.01). It was indicated that the motivation to learn 

was the highest significantly related to English teaching for Thai adult administrators with 

aspects of adults’ achievement in knowledge and adults’ learning satisfaction. This study 

offered several directions, and it made profound implications for future studies of English  

teaching for Thai adult administrators in Pathum Thani province of Thailand, and may one day 

help to solve the problem of English teaching, thereby contributing Knowles’s andragogical  

assumptions to support English teaching and technical teaching for educational  

development in the future. 

Keywords: andragogical approach, English teaching, Thai adult administrators. 
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Introduction 

English language is playing a crucial role as a center of global language to  

communicate in general and to work in official careers in many countries around the world 

including Thailand. English has long been regarded as a competitive advantage for adult  

administrators, it is commonly used in various aspects of life such as trade, education, and 

administration. Therefore, adult administrators are committed to improving their English  

language skills for virtual purposes to sustain lifelong employment and occupational growth. 

Significantly, they are potential learners who use practical knowledge applying to the  

academic knowledge of English learning activities. It is an effective method for adult  

administrators to improve their English skills by practicing English in the classroom and  

workplaces. As a result, adult administrators are mostly self-concepted, self-motivated,  

self-directed in learning, and willingly attend to their English learnings for their productive 

work, occupational growth, and life’s opportunities (Azmi & Anggrainy, 2020).

Therefore, the concept of “andragogy” was popularized by Malcolm Knowles to  

distinguish adult education from pedagogy or child education. Knowles’s theory was  

essentially used as an effective method and principle for teaching adult learners (Knowles, 

1980). Moreover, this concept was focused more on training which moved away from the  

theoretical knowledge and into the practical application of knowledge. In the andragogic  

approach, the teacher becomes a mentor and facilitator. Typical techniques used in the  

andragogic approach are case studies, critical incidents, lectures (short concentrated  

lectures), peer to peer round table discussions. This new role for the instructor places a high 

value on the instructor having personal, first-hand, experience from their professional practice  

(Sanger et al, 2016). There are many teaching methods today, however, most professors of 

foreign languages have not practiced concepts of andragogy or adult education but have  

primarily focused on concepts of pedagogy or child education. As a result, it is challeng-

ing for English teaching methods nowadays, because many teachers have not applied the  

theory of andragogy or adult education to train adult learners for the effectiveness of learn-

ing outcomes.
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Research Objective 

The efficiency of English skills was an issue because many Thai students could 

not use English skills effectively, especially listening and speaking (Jaiyai et al, 2005).  

Moreover, it was found that most students do not want to learn English because they 

find the subject matter boring and also teaching methodology in the classroom is not  

interesting (Punthumasen, 2007). It was reasoned that teaching methods were a current 

issue in Thailand. Therefore, this study was committed to apply Knowles’ andragogical 

assumptions for English language teaching for an efficiency of English skills for Thai adult 

administrators, consisting of a). self-concept: b) adult learner experiences, c) readiness to 

learn, d) orientation to learning, e) motivation to learn (Knowles, 1984).   Therefore, the 

purpose of this study was:

 To identify the andragogical assumptions related to English language teaching for 

Thai adult administrators. 

Literature Review 

The context of 21st-century skills is required as a conception of adult education that 

helps teachers relate subject matter content to real-world situations. This concept helps  

students make connections between the content they are learning and the real-life  

contexts where the content can be applied. Students then find meaning in the learning of the  

content. Instead of teaching skills and knowledge separate from real-life situations and  

hoping the learners will be able to transfer what they have learned in real life, instructors 

can help adults learn skills more rapidly through adult education. When students acquire  

knowledge and skills by integrating content with real-life situations in appropriate contexts, they are 

likely to apply the content knowledge in real life (Huang et al, 2011). Adult education is  

rooted in constructivism, which proposes that students construct their knowledge by testing 

ideas based on prior knowledge and experience, applying these ideas to a new situation, and 

integrating the new knowledge gained with pre-existing intellectual constructs. One of the most  

important assumptions of adult learning is that the accumulated experience of adult learners 

serves as both a rich resource and a stimulus for learning (Merriam et al, 2007). It can be found in a  

variety of adult learning settings, such as adult literacy, workplace education, and family  

literacy programs. In these settings, academic content and the life experiences of learners 

are closely integrated.



946

Teaching adult learners is normally different from teaching young learners including 

the social roles of adult administrators as employees and obligations to work.  They are  

family caregivers and have social engagement. Therefore, adults mostly continue learning for  

purposes or needs to improve their employment skills, develop their careers, and make a 

 better life. Moreover, adult administrators are learning by doing, they normally apply  

academic knowledge into practical knowledge. It is an effective learning technique to 

achieve their learning outcome. According to Knowles (1990), adults are autonomous,  

self-directed, goal-oriented, and practical and have accumulated work and life experience, family 

 responsibilities, and educational backgrounds. Thus, adult learning is based on their  

practices and experiences for a suitable education to meet knowledge, competence, and 

skills to resolve life problems and gain life opportunities for their lifelong employment. In this  

regard, Knowles (1984) considered adult education to be characterized by five assumptions: 

a). self-concept: people become more self-directed as they get older and require less  

direction, b) adult learner experiences: possess existing knowledge and life experiences that 

can be built on, c) readiness to learn: people like to grow and develop within their roles,  

d) orientation to learning: just in time learning; immediacy to learn something that solves 

the problem currently faced, e) motivation to learn: people become more intrinsically  

motivated as they mature (Knowles, 1984).  

Moreover, andragogy learning systems are used to teach students considered as 

adults and it is the method and practice of teaching adult learners or adult education.  

Therefore, andragogy is the form of learning which facilitates the achievement of learning  

targets and trains learners to be independent, able to be a teacher for themselves. Knowles and  

Srinivasan (1984) declare that andragogy is the art and science to help adults to learn. There are  

fundamental differences regarding the assumptions used by andragogy and pedagogy.  

An andragogy approach focuses on adult learners while a pedagogy approach focuses on 

young learners. It can be concluded that andragogy is a learning process that can help adults 

develop ideas and needs. Learning by using the andragogy approach is a normal thing for  

lecturers to do. However, in reality, the tutor’s ability to apply the andragogy approach still 

needs to be improved (Manangsa et al., 2020).

By contrast, there are many types of research on the andragogical approach in 

which Sanger & Pavlovas (2017) examined the andragogy implementation to promote  

active learning in adult education in Russia. Sokchann, Bhaumik, Tamjit & Raju (2019)  

researched the role of andragogy in executive performance as continuous learning through 
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andragogy. Svein Loeng (2018) published the concept of andragogy to understand the 

same from a historical and professional perspective between European and North American  

andragogy. Those previous literature studies were only applying the andragogy approach in a  

different field but it has not been applied yet for English language teaching for Thai adult  

administrators who face issues with their English for their workplaces. 

Methodology

The qualitative research was conducted for this study to identify Knowles’s  

andragogical assumptions related to English teaching for Thai adult administrators which is 

detailed as follows: 

1. Target Group:

The research sample was 15 students from a part-time English program in  

Phathum Thani province, Thailand. They were experienced and involved with the andragogical  

concepts and assumptions which were potentially profitable for this research purpose.

2. The Quality of Research Instruments

The research instruments were designed as five-point scale questions which were  

addressed on measuring the personal information, independent variables and dependent  

variables that were most likely to occur when the measuring instrument is a human  

observer (Jackson, 2009). Significantly, the evaluation of the research instrument was checked by 5  

experts for the research validity and consistency of the study. Five-point scales were also 

used to survey their opinions as follows:

 5 means  strongly agree

 4 means  agree

 3  means  neutral 

 2  means  disagree

 1 means  strongly disagree

3. Data Collection Method

Firstly, the researcher created a research instrument that was evaluated for the  

effective validity of the research objectives. Secondly, the researcher targeted the  

research sample who were qualified and influenced for this study. Thirdly the researcher  

coordinated to appoint the samples for interview. Finally, the researcher processed  

online for collecting data by using a digital application of Google classroom. Essentially, the  
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duration of data collection was under 60 minutes in which the researcher introduced  

himself, research objectives, and the importance and outcome of the research to  

respondents. 

4. Data Analysis 

The exploratory survey data were analyzed by using the descriptive statistics 

and statistical procedure software program to report descriptive and inferential statistics,  

standard deviation and Pearson’s coefficient correlation to explore the relationship be-

tween five predictor variables and criterion variables.  

Table 1:The common core categories of variables

Variables   Core categories 

Principles of Andragogical Approach Self-concept

Adult learner experiences 

Readiness to learn

Orientation to learning 

Motivation to learn

English Teaching for Thai Adult Administrators Adults’ achievement in knowledge

Adults’ learning satisfaction 

Results 

The statistical analysis presented the findings related to the English teaching for 

adult administrators:

Table 2:The statistical analysis of the findings

Variables S�D Interpretation of Results

1. Self-concept 3.93 .467 High

2. Adult learner experiences 3.96 .465 High

3. Readiness to learn 3.99 .527 High

4. Orientation to learning 3.98 .519 High

5. Motivation to learn 4.15 .557 High

Total of English Teaching for

Thai Adult Administrators 

4.00 0.507 High 

1). Descriptive Statistics: The mean and standard deviation of English teaching for Thai 

adult administrators was ( =4.00 and S.D=0.507).  The three highest levels were found as 

the first was motivation to learn ( = 4.15 and S.D=0.557), the second was readiness to learn  
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( = 3.99 and S.D=0.527) and the third was orientation to learning ( = 3.98 and S.D=0.519). 

It was also found the lowest level that is self-concept ( = 3.93 and S.D=0.467). 

Table 3:The correlations of related variables

Variables 1 2 3 4 5

1. Self-concept  1 - - - -

2. Adult learning experiences .477** 1 - - -

3. Readiness to learn .458** .507** 1 - -

4. Orientation to learn .322** .409** .519** 1 -

 5. Motivation to learn .326** .371** .466** .640** 1

Total of English Teaching for Thai Adult 

Administrators

.123* .186** .216** .235** .278**

2). Correlations of related variables: the findings repetitively showed that the first 

 highest significant correlation between motivation to learn with English teaching for Thai 

adult administrators was (r=.278, p<0.01), the second highest significant correlation between  

orientation to learning and English teaching for Thai adult administrators was (r=.235, 

p<0.01), and the third highest significant correlation between readiness to learning and  

English teaching for Thai adult administrators was (r=.216, p<0.01).

3). Correlations of those variables: the findings repetitively showed that every pair 

had significant correlation, and there was the first highest significant correlation between  

motivation to learn and orientation to learning (r=.640, p<0.01), the second highest  

significant correlation between orientation to learning and readiness to learn (r=.519, p<0.01), 

and the third highest significant correlation between readiness to learn and adult learning 

experiences (r=.507, p<0.01).

Findings and Discussion 

The researcher was able to conclude the research findings to study the five  

andragogical assumptions related to English teaching for Thai adult administrators as  

follows: 

a) The researcher would conclude that the motivation to learn firstly has been  

related to English teaching for Thai adult administrators who need self-respect to learn 

through the motivation from internal rather than external factors. The internal pressures 

are also the most potential to motivate adult administrators to learn such as the desire for  
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increasing job satisfaction, self-esteem, quality of life. Moreover, the adult administrators 

are also responsive to some external motivations such as better jobs, promotions, higher 

salaries. Knowles (1984) acknowledged the potential for applying andragogy to teach most 

adults, and a clear understanding of andragogical concepts is appropriated by examining the 

motivation principle through students’ self-determination. 

b) The researcher also concluded that the orientation to learning, secondly has been 

related to English teaching for Thai adult administrators whose adults’ time perspective  

changes from one of postponed application of knowledge to immediacy of application, and 

accordingly their orientation towards learning shifts from one of subject-centeredness to one 

of performance-centeredness for their lives, problems, or tasks in their approach to learning. 

In fact, task-centered would be considered the most effective orientation to learning if 

the task is relevant to an important problem, and problem-centered would be the most 

orientation for Thai adult administrators when that problem is a life issue, rather than a 

trivial issue. Knowles et al. (1998) emphasized the importance of orientation to learning by 

contributing effective learning outcomes to meet adult administrators’ learning objectives 

which has to apply their life experiences and life problems in learning activities of adult 

administrators. 

 c) The researcher would finally conclude that the readiness to learning has been  

related to English teaching for Thai adult administrators in which their readiness to learn  

becomes oriented increasingly towards the developmental tasks of their social roles for  

living their lives and working their experiences while they are learning. The contexts 

of life-demands lead Thai adult administrators to get themselves ready to know the  

learning objectives and to be able to learn their English language program in order to cope  

effectively with the situations of their real-life.  Administrative employment is very  

important for Thai adult administrators to prioritize learning to complete the needs and 

objectives of their learning (Knowles et al., 1998, p. 67). Moreover, andragogy suggests 

that real-life situations are major pressing concerns for the adult learner and contextual  

situations where readiness to learn is a matter of adults having more psychic energy around 

goals that are present-focused and satisfy current needs than goals that are future-focused 

and based on acquiring knowledge. 

Conclusion

The following recommendations are offered for related research in the field of  

education for using andragogical assumptions to teach English language. 
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1). The findings showed that motivation to learn was related to English  

teaching for Thai adult administrators correctly achieved to develop the effectiveness of 

English teaching which teachers and shareholders have to build self-respect for adults to  

motivate them to properly and effectively learn English. However, the andragogical  

assumptions are applicable in multiple contexts, which have changed the teaching philosophy of  

educators around the world.  Given the current educational needs, pedagogical  

concepts have become less effective in teaching adult learners, especially for foreign 

 languages such as English. Adult learners need more than the passive transfer of knowledge 

from one person. Instead, they willingly wish to be involved in every step of the learning  

process to construct their knowledge, make sense of the learning, and apply what is learned.  

Educational systems, as well as educators, should motivate and support adult learners with 

opportunities engaged in self-centered learning.

2). The findings also showed that the orientation to learning secondly has been  

related to English teaching for Thai adult administrators in which the teachers have to  

orient to explain the usefulness and importance of English learning objectives to Thai adult  

administrators to understand and know the values of learning outcomes. However, adult  

learners have to understand their learning objectives, learning outcome, learning process, 

etc. before they decided to learn. Hence, orientation to learning is playing an important role  

involving the capacity of making decisions individually about what and to what extent one 

can learn, what are learning needs and objectives of learning strategies, and finally how 

learning outcomes should be assessed for adult learners. Therefore, the teachers, as well as  

educational programmers, have to significantly explain learning and program orientations 

to adults which can help them to know their learning activities, goals, and especially their  

responsibilities of learning toward learning outcome.

3). The findings also showed that the readiness to learning was related to  

English teaching for Thai adult administrators. Teachers and shareholders have to prepare 

adults to get ready to attend learning because their readiness to learn becomes oriented  

increasingly towards the developmental tasks of their social roles. However, adult learners are  

effectively self-assessed which is requiring them to know their learning needs better when they 

think of their progress and knowledge, finally they perceive the best way of effective learning. 

Adult learners may use cognitive perception and self-assessment to assist themselves and to 

guide themselves to set learning objectives plans and apply useful learning strategies, finally  

evaluating their learning outcome and progress. Therefore, educators and educational  

programmers are recommended to integrate adult education such as andragogical con-

cepts as useful strategies for enhancing language skills such as English and useful tools for  
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preparing adults as well as readiness to learn engaging themselves in learning activities both 

inside and outside of the classroom.
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Abstract 

The purpose of the study was to analyze the errors in English writing tasks in  

sentence level of 12th- grade students at Saluang Pitthayakom School, Phichit Province. 

The study focused on sentence level because they are small comprehensible units of 

language forms that students can produce for their written tasks. There were 84 pieces 

of writing scripted written by 12th grade students participating in the English basic course 

that were collected and analyzed. The results revealed that five types of errors were  

identified as the most common in all writing, namely fragment, punctuation, capitalization,  

coordinating conjunction, and space respectively. Also, three new types of errors were 

found in students’ writing that were considered as the new error types beyond the  

theoretical framework, namely repeat, voice, and including space.  Based on these findings, 

the students relied on their first language due to their limited knowledge of English. Also, 

these errors were also caused by carelessness because students might not be familiar 

with some grammatical features. Moreover, some features of English do not use in Thai  

sentences. Therefore, these problems could lead students to make the errors in their  

writing.  

Keyword: error, error analysis, EFL writing, English sentence
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Introduction 

Writing is the one way to communicate to the others on paper or on a social  

media. Writing is nearly a talent, but it is mainly as a skill which needs the practice. Many  

scholars have described the aim and significance of writing on their articles. For instance,  

Grabe and Kaplan (1996) defined that writing process received fairly little notice in research 

on foreign language training. However, it is a significant communicative skill to send a person’s 

thoughts and feelings. Heaton (1990) explained that writing skills need knowledge both of  

grammatical devices and conceptual component. Therefore, it is seemed as the complex and 

difficult for learning. Meyer and Land (2005) also claimed that the aim of writing is to grant some  

information, express thought, feeling, opinions, and experiences by writing it down, and 

so on to convey a proper meaning. In addition, writing is considerable as the main skills.  

The writer uses this skill to indicate their ideas, opinions, thoughts, and attitudes  

(Alfaki, 2015). As claimed by Gaith (2002), writing is a complex process that allows writers to  

explore thoughts and ideas, and make them visible and concrete, writing encourages thinking 

and learning to reflect opinions and needs to complete reader’s pleasure. Writing is considered 

as the most difficult and complicated language skill to be learned compared to other language  

skills–listening, speaking and reading. As Nunan (1999) considered writing as an enormous  

challenge to produce “a coherent, fluent, extended piece of writing” in one’s second  

language. Dixon and Nessel (1983) defined that expressing meaning through writing needs 

more effort to recognize meaning through listening and reading. 

Regarding to the students’ difficulties in writing, Mukminatien (1991) asserts that 

the difficulties are caused by both performances of students and teaching techniques of 

teachers. According to the difficulties in writing skill, it leads the cause of the mistake of  

composition or writing task that called errors. According to Wehmeier and Ashby (2000), an error was  

defined as “a mistake, especially one that causes problems or affects the result of  

something.” Furthermore, there are many scholars describe about errors. Kukurs (2012) 

also claimed that even though the native speakers are taught about how to do a piece of 

good writing (English), they still make some errors on their tasks. Corder (1981) explained 

that errors are processed systematically. They are likely to occur repeatedly and not to be 

recognized by the L2 learners as the errors.
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Following all mentioned above, errors in English writing are not avoided for Thai  

students. Because of having inadequate grammatical knowledge, it is seemed as the main 

problems which lead to errors in their English writing (Promsupa, Varasarin, & Brudhiprabha, 

2017) Although Thai students have concerned in learning English for ages, they still make 

the errors in their pieces of writing. It is the fact that the characteristics of the errors are 

different according to each learner and the learning context. Thus, they may have individual 

difficulties and their needs (Chuenchaichon, 2015).

Hence, the researchers aimed to analyze the errors in written English sentences of 

12th grade students at Saluang Pitthayakom School, Phicit Province. The study focused on  

sentence level because they are small comprehensible units of language forms that students can  

produce for their written tasks. The result from analyzing may benefit to the teacher for  

improving more appropriate lesson plan and more effective teaching materials and  

teaching methods which can provide to Thai EFL students’ writing development.  

Furthermore, it is hoped that this finding will arise both teachers and students to achieve a  

standard of producing the effective writing tasks.

Research Question 

What types of errors at the sentence level are frequently found in written English  

sentence by 12th grade high school students in Saluang Pitthayakom School?

Literature Review 

For many years, error analysis (EA) has received a lot of interests from many  

scholars regarding with the second language acquisition. The study of EA provides an English  

writing learning and a pedagogical process (Promsupa et al., 2017). It is noted that EA can  

indicate learners suffer on what aspects of grammar, and also gain the feedback stimulates 

their new attempts to successfully approximate the target language. However, there are many  

definitions of EA from many scholars described as following. To conclude, EA is the study of 

language forms which diverging from the correctness of the target language and occurs during  

learners’ language learning. It is beneficial to assist teachers to know sources of errors in order to  

prepare the way of teaching for improving learners’ writing and lead them to the accurate 

way. Also, it helps learners to use less time consumption of decreasing errors.
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According to Summer (2007), the error is defined as a mistake that you do not  

realize that you are making, that can cause problems. In other words, errors are  

generally caused by L2 learners’ competence deficiency. Many scholars described about the  

concept of errors in the previous study. For instance, Corder (1981) expressed that errors are  

systematical processes. They are able to occur repeatedly so that L2 learners do not  

recognize as the errors. The errors can be resulted from the storage of rules in the L2 

leaners’ minds. According to Brown (2000, p.217), errors were defined as apparent  

aberration that is caused by adult grammar, resulting in interlanguage of learners’  

capability. In addition, Norrish (1983) defined definitions of the errors in two concepts;  

1) errors are able seemed as systematical deviations when learners have not learned  

something and gain them constantly; 2) they are systematical deviations from the norms of  

language being learned. The errors are the phenomena which inevitable for English writing due to  

different factors between Thai and English, such as grammar, ways of expressing thoughts and  

others. Nonetheless, the errors are not always considered as negative productions of 

the Thai students (Bosuwon, 2013). Because the errors are not only signs of deficiency in  

language competence, but they have also been seen as positive element which express 

learning progress of the L2 learners. Pengpanich (2013) also defined that teachers can  

consider the students’ errors as indications of their English learning process, and the  

teachers will assist the students to be able to express their thoughts through English  

learning lessons which mitate situations of the students’ real life activities.

There are many analyses which distinguish or classify errors found in both ESL and 

EFL learners’ piece of writing into several categories. Regarding Dulay et al. (1982), errors are 

classified into six different groups: omission of grammatical morphemes, double marking of 

semantic features, use of irregular rules, use of wrong word forms, alternating use of two 

or more forms, and misordering. In the later time, James (1998) defined five categories of  

errors that consist of grammatical errors, substance errors, lexical errors, syntactic errors, and  

semantic errors. Analyzing the study by Hengwichitkul (2006), errors were analyzed at the 

sentence level. They are analyzed and grouped as subject-verb agreement, tenses, parts of 

speech, participial phrases, relative clauses, passive voice, parallel structure, punctuation,  

run-ons and fragments. Additionally, Runkati (2013) indicated from her study that errors can 

be categorized into two main types. First, errors at the sentence level which were fragments, 

run-ons, subject-verb agreement, word order, tenses, capital letters and punctuation.  

The others were errors at the word level, such as articles, prepositions, word choices, 
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nouns, and numbers. In short, as the present study focused on errors in written English  

sentences, the analysis of errors found at the sentence level and the word level was  

adopted.

For many years, there are many scholars proposed about sources of errors from 

their studies. With regard to Richards (1974), he presented two major sources of errors are  

interlingual errors and intralingual errors. The first one is caused by learners when using 

the rule from the first language to produce in the target language. Another one is caused 

from during learners’ language learning process. Likewise, Richard also divided intralingual 

errors into four types, such as overgeneralization, ignorance of rule restriction, incomplete  

application of the rule, and false concept hypothesis. James (1998) stated that  

sources of errors are classified into four types which are interlingual errors, intralingual errors,  

communication strategy-based errors, and induced errors. While Penny (2001) claimed that 

two main sources of errors are intralingual and interlingual transfer. According to Heydari 

and Bagheri (2012), they referred that two sources of errors concerning EFL and ESL learners 

are interlingual interference and intralingual interference.

Later, Kaweera (2013) proposed there are two main sources of errors. The first is  

interlingual interference which is a negative transfer of the first language of the learners. The 

second is intralingual interference which refers to learners’ incomplete knowledge of the 

target language. Recently, research about errors committed by Thai EFL learners by Hinnon 

(2014) stated that there are three sources of errors: Negative transfer caused by the mother 

tongue, the limitation of the target language knowledge, and the difference between words 

and sentence structure of the first language and the target language.

For this study, the researcher adopted the study of Hussain and Abdullah (2019), 

Nuruzzaman, Islam and Shuchi (2018), Sermsook et al. (2017),  and Sychandone (2016)  

in order to analyze the errors in English writing tasks in sentence level of of 12th grade  

students. 

Methodology

The population of the study were two hundred and thirty 12th grade high school  

students which enrolled in the course of Basic English in the second semester of the  

academic year 2020 at Saluang Pitthayakom School.  All of them had learned English as a foreign  

language for at least ten years. 

To gain the information concerning errors, frequently made by the participants, the 

pieces of their writing tasks work were collected. Each of them had to write one paragraph 
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in the final examination. Then they submitted their works and checked the correctness by 

the researcher. 

In order to gain the data, all of their writing tasks were chosen by systematic  

sampling.  There were only eighty-four pieces of the writing tasks as the samples. After that, the  

researcher analyzed the results from their writing tasks. Each sentence was examined word 

by word. Each error was classified according to its type in an individual error record form. 

In data analysis, this study drew mainly on Hussain and Abdullah (2019), Nuruzzaman, 

Islam and Shuchi (2018), Sermsook et al. (2017),  and Sychandone (2016). There were types 

of error which were adapted and relevant to the sentence level, such as verbs, verb tenses, 

word order, singular/plural, punctuation, capitalization, subject-verb agreement, subject-verb  

omission, relative clause, sentence structure/fragment, conjunction (i.e., coordinating  

conjunction, subordinating conjunction, and correlative conjunction)

Results 

In this section, the results of data analysis regarding types, frequency,  

percentage, rank, and examples of the errors found in the English sentences are shown 

below.

Table 1:  Types, frequency, percentage, and rank of the errors found in the English  

     sentences 

Types of errors Frequency Percentage Rank

1. Verb

Omitting “to” after   a certain verb 6 0.7 8

Adding  unnecessary verb 2 0.23 12

Wrong selection verb 8 0.94 6

Using “to + V 1” instead of V1 - - -

Adding “V+ ing” instead of V1 6 0.7 8

Adding “V+ing” after “to” - - -

Adding verb after proposition - - -

Using “to+ V ing” instead of V1 - - -

2. Verb to be 4 0.47 10

3. Verb tenses 3 0.35 11

4. Word order 5 0.59 9

5. Singular/plural 8 0.94 6

6. Punctuation 269 31.54 2

7. Capitalization 133 15.59 3

8. Subject-verb agreement 3 0.36 10
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Types of errors Frequency Percentage Rank

9. Relative clause 7 0.84 6

10. Sentence structure

Fragment / subject/verb omission 366 42.91 1

Run on sentence - - -

Comma splice 1 0.12 12

11. Conjunction

Coordinating conjunction 12 1.41 4

Subordinating conjunction 1 0.12 12

Correlative conjunction 1 0.12 12

12. Other Types

Repeat 6 0.7 8

Space 11 1.29 5

Voice 1 0.12 13

Total 853

Table 2:  Example of each error type found in English sentences of writing tasks.
Types of errors Example

1. Verb

Omitting “to” after a certain verb It will reuse and reduce save school money. (to save) 

Adding  unnecessary verb Plastic waste can not be recycled and make waste reduce spillage 

outside the trash. (make unclear sentence)

Wrong selection verb You can sensitize your fellow students on the importance of reducing 

waste. (change to persuade)

Using “to + V 1” instead of V1 -

Adding “V+ ing” instead of V1 Not only it will reducing and reusing …(should be reduce and reuse)

Adding “V+ing” after “to” -

Adding verb after proposition -

Using “to+ V ing” instead of V1 -

2. Verb to be When garbage are every one’s burden…

3. Verb tenses Buying in bulk also help reduce excess packaging in the future. 

4. Word order ….the environment wide… (switch the position)

5. Singular/plural Four color garbage bin

6. Punctuation They reuse and separate for reuse before disposal (Omit full stop)

7. Capitalization some people may think that it is important. (use small s)

8. Subject-verb agreement The teacher encourage students to switch the metal lunch.

9. Relative clause This is different from waste management (that) focuses on disposal.

10. Sentence structure

Fragment / subject/verb omission Think about the packaging used. (Omit Subject)

Run on sentence -

Comma splice You can refuse plastic bags, when buying the small item

11. Conjunction

Coordinating conjunction You can sort waste paper, glasses, metal. (omitting and)



962

Types of errors Example

Subordinating conjunction But only 1 in 4 is actually recycled, so it is a matter that all sections 

should work together to resolve. (Not only…..but also)

Correlative conjunction The students can recycle neither plastic bags or foam boxes.(neither 

….. nor)

12. Other Types

Repeat Everyone should use a lunch box or lunch box. (repeating lunch 

box)

Space to dealwith the problem (no space between deal and with)

Voice Garbage bins divide into 4 types. (are divided)

According to the Tables 1 and 2, the results reveal that the most common types of 

errors was fragment. (42.91%), followed by punctuation (31.54%), capitalization (15.59%), 

coordinating conjunction (1.41%), and space (1.29%), respectively. From the results, the 

percentage of these error types are rather different. In other words, these are the most 

common types of errors committed by students. 

The pictures below are some examples of these common error types.

Picture 1: The errors of Fragment (F) and Punctuation (Punc)
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Picture 2: The errors of Capitalization (Cap)

Discussion 

Following the error analysis, twelve different types of errors were found in English  

sentences written by 12th grade students of Saluang Pitthayakom School. There were  

eleven main types applied to analyze the sentence level in this study: verb, verb to be, 

verb tense, word order, singular/plural, punctuation, capitalization, subject-verb agreement, 

relative clause, sentence structure and conjunction. In addition, the other type was settled 

in order to collect the errors beyond the eleven main types. After the analysis in English 

sentences in participants’ paragraph writing, five types of errors were identified as the most 

common in all writing: fragment, punctuation, capitalization, coordinating conjunction, and 

space.

Fragments, according to the data, were the source of the most errors (42.91%).  

This kind is distinguished by missing sentence elements, most commonly a subject or a verb. 

There are two types of omission errors: omitting subject and omitting verb. Furthermore, the 

statistics revealed that omitting the topic is the most common category error in fragments. 

This finding is consistent with Hengwichitkul (2006), who looked at errors at the sentence  

level, including fragments. In addition, Sawalmeh (2013) also defined that A sentence fragment 

is a group of words that is only part of a sentence and does not express a complete thought.  

Fragments are pieces of sentences that have become disconnected from the main clauses. 

Some fragments are incomplete because they lack either a subject or a verb.
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Punctuation was the second most common type of error found in participants’ 

writing (31.54%). This revealed that participants make mistakes by omitting the full stop 

and comma. Punctuation, according to Peck and Coyle (1999), is the language’s signaling 

system. Many pupils produce a terrible mess of punctuation, which indicates that their  

writing skills suffers. Besides, this finding was consistent with Khan and Khan (2016), who 

found that these errors are caused by ignorance. In most schools, punctuation is not a  

particularly important subject to be taught. Many pupils learned these signs and  

symbols on their own, and as a result, they make errors while victimizing these signs and  

symbols. Following a study of Shweba and Mujiyanto (2017), students were unfamiliar with the  

proper usage of exclamation points, quote marks, apostrophes, question marks, and  

ellipses.

Capitalization (15.59%) was the third most common type. The majority of these  

errors were committed with the phrase’s first word, specifically the subject. In addition, the  

learning context was a source of this error kind. Students frequently utilized small letters to 

form a person’s name or to follow a full stop (Ratnaningsih and Azizah, 2019). Because Thai 

does not have a capitalization system, the errors can be attributed to interference from the 

Thai language (Sermsook et al., 2017)

Coordinating Conjunction was the fourth rank of error (1.41%) which happened when 

wrong words were used to unite structural components. The findings were similar to a study 

by Deviyana (2018), which found that students committed errors in complex sentence writing 

while utilizing coordinate conjunctions. Similarly, Syatriana (2021) studied on the performance 

on the use of coordinating conjunction of fifth-semester students of English Department.  

The study employed descriptive quantitative method. The data were collected through 

tests and interviews by google form. It was found that the students are well-versed in the 

use of the coordinating conjunction. However, the researcher found that the students were 

perplexed by the usage of a conjunction with the same meaning, and that they were still 

unfamiliar with the conjunctions yet and but.

Space was rated fifth among the most common error categories found in  

participants’ writing (1.29%). By writing without a gap between each word, students made 

errors that resulted in sentences with wrong structure and meaning. It’s worth noting that, 

according to the theoretical framework employed in the analysis, space is a new type of 

error that does not fit into either category. Therefore, space is categorized in the other type 

of errors according to the Table 1.
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Furthermore, there were two types of errors that were deemed new types,  

similar to space. First, repeating (0.7%) was the error type that produced by writing some 

words or phrases again. Another type was voice which found in students’ writing (0.12%). 

Voice is used in English grammar to refer to the two main ways to express who is doing what 

to whom in a sentence. In English, there are two verb voices. In active voice, the subject 

of the sentence performs the action of the verb. In passive voice, the subject receives the 

action of the verb. Thus, the errors of voice occurred by confusing between subject, verb 

and also object when writing. In conclusion, both repeat and voice were categorized in the 

other type as the new types of errors shown in Table 1.

Conclusion 

The current study aimed to analyze the errors in the sentence level made by 

12th grade students of Saluang Pitthayakom School, Phichit Province. According to the 

results, the students made a range of errors in most of five types: fragments, punctuation,  

capitalization, coordinating conjunction, and space. Moreover, three new types of errors 

were found in students’ writing beyond the theoretical framework, such as repeat, voice, 

and including space. Based on these findings, the students relied on their first language 

due to their limited knowledge of English, which can lead to misconceptions in written  

communication. Also, these errors were also caused by carelessness because students 

might not be familiar with some grammatical types. And the last, some features of English 

do not use in Thai sentences. Therefore, these problems could lead students to make the 

errors in their writing. From this study, it is suggested that more English writing exercises are 

required for students in order to improve their English proficiency. In the future research, 

the researcher should study the errors in different level of writing, such as essay writing in 

order to generalize the types of errors made by these EFL learners.
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Abstract 

The current study aims to investigate respondents’ perceptions and learning  

experiences towards motivation to study English, challenges and suggestions of  

online learning during COVID-19 pandemic. The research instrument of this study was a  

validated online questionnaire which consisted of 15-item closed-ended and 3-item  

open-ended questions. The respondents of this study were 22 Business English respondents who  

studied abroad and graduated from PSU in the academic year 2020. They were asked 

to fill out the online questionnaire voluntarily. Quantitative data were analyzed using  

frequency, mean, and standard deviation whereas open-ended data were analyzed and  

coded using thematic analysis. The findings revealed that the respondents’ language learning  

motivation was high, particularly communicating with foreign friends in English. However, it 

seems that they expressed preference for face-to-face learning rather than online learning. The  

findings revealed that online learning leads to demotivation of learning English, less  

engaged with their foreign friends and teachers, and lack of study aboard experiences. They 

perceived that they encountered major challenges of online learning in terms of the reliable  

Internet at home and finding their own path to online learning. Based on the key findings, 

the pedagogical implications and recommendations for further studies are also discussed 

in the study.

Keywords: Second language (L2) learning motivation, online learning, course  

      development, COVID-19 pandemic
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Introduction

The COVID-19 pandemic has brought significant disruptions, thus causing the  

closure of educational institutes in higher education. Online learning is regarded as the ultimate 

solution to the pandemic. To avoid the risk of infection, several universities and educational  

administrators all over the world have shifted their instruction to online learning instead 

of classroom learning. Thus, language learners are directly influenced by the rapid changes 

of learning and teaching, particularly study abroad students. However, a small number of 

studies investigated English learning motivation, challenges and impact of shifting to online 

learning during the pandemic (Liu & Shirley, 2021; Mahyoob, 2020; Paudel, 2021. 

The mobility program for Business English major of Prince of Songkla University, Trang 

Campus has the academic calendar study for three years in the university in Thailand and one 

year of study abroad.  Students in this program are required to study abroad, either in China 

or Malaysia, with prestigious universities in Shanghai University or University of Malaya for one 

academic year. Due to the pandemic, the senior students of the mobility program had to  

immediately return to their home country and study online instead of face-to-face  

classroom. However, online learning is rather different from classroom learning and may have a 

major influence on students’ language learning motivation in terms of face-to-face interaction 

and engagement. This is because they have to adjust themselves and attempt to overcome  

several challenges such as limited use of technology, slow Internet speed and lack of  

device for online learning.

Research Questions 

RQ1. What are Business English respondents’ perceptions towards English learning  

motivation?

RQ2. To what extent and what challenges did they encounter while studying online 

with University of Malaya or Shanghai University during COVID-19?

RQ3: What suggestions would they provide to instructors who conduct an online 

course? 
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Literature Review 

Language Learning Motivation 

 Several studies were conducted to investigate factors which have an influence on 

formal English language in classroom and self-learning outside the classroom. According to 

Dornyei (2020), ‘motivation’ refers to the psychological foundation of human behavior or 

thought, including several factors such as internal needs, beliefs, interests and desires, rewards 

and punishments. According to Puspitarini and Hanif (2019), motivation can also be enhanced 

through the stimuli provided through the student learning environment. Based on Prasangani 

(2014), learners were motivated to study in the formal English classroom rather than the  

online English learning classroom. Instead, these learners use the Internet for self-English  

learning purposes, using social media in English, and entertainment purposes. Thus,  

motivation is a key force for learners to push themselves to sustain effort in studying English 

as a foreign language (EFL) context.

Previous Studies regarding Motivation and Challenges of Online Learning

Several recent studies concerning educational problems during COVID-19  

investigated second language (L2) learning motivation and challenges in online learning.  

Mahyoob (2020) indicated the COVID-19 has disrupted education in several countries around 

the world to online learning which is regarded as the most suitable solution for continuing 

education during the pandemic, especially in the university. A study by Subakthiasih and Putri 

(2020) aimed to investigate students’ English learning motivation during Covid-19 pandemic, 

whether and to what extent they had intrinsic or extrinsic motivation. The findings of this  

previous study reveals that the total mean score of extrinsic motivation (3.39) was lower than 

the total mean score of intrinsic motivation (4.20). That means the intrinsic motivation to learn 

English is higher than extrinsic motivation. Based on the findings of Liu and Shirley (2021),  

students were satisfied with studying online at foreign universities due to a new learning 

model in international collaborative learning courses online. Online learning is regarded as a  

successful way to learn during the COVID-19 pandemic. Due to the increasing number of 

COVID-19 outbreak in Malaysia every day, the government controlled the movement to stay 

at home. That affected undergraduate students who still learned in online distance learning 

modes (Hung, Chou, Chen, & Own, 2010).
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There are several challenges of online learning during COVID-19, which students 

encountered in online learning instead of studying in classroom contexts.  Kuama and 

Intharaksa (2016) indicated that the readiness of students for online learning should 

be measured before the beginning of the course by including preference and learning 

style of students, confidence, comfort and competency on the Internet and computer 

use, self-learning ability, and intrinsic and extrinsic motivation and positive perspective  

regarding online learning. Particularly, low proficient students need to prepare to handle 

changing modes of learning. In addition, Paudel’s (2021) findings indicate that the main  

characteristics of a learner who studies in an online course are time management 

skills, computer literate, technology preparation, good morality in work, effective  

communication, aims at goal-learning, personal commitment, academic readiness,  

independence, and responsibility. According to Aboagye, Yawson, and Appiah 2020),  

studying online during COVID-19 has a positive effect on students who are active and  

focused on their studies. However, students have encountered many challenges and  

problems with online learning during the COVID-19 pandemic. Therefore, before  

learning online, such problems should be solved before the pandemic by blending learning  

between the classrooms and online to equip students with readiness. It can be conclud-

ed that before the adoption of e-learning, universities should consider how to promote  

positive environments via online learning.

 Esra & Sevilen’s (2021) study aimed to investigate the students’ motivation in 

online learning. Data from semi-structured interviews and creative writing assignments of  

students revealed that the majority of students’ perceptions toward online learning were  

rather negative. This is because the participants feel less motivated in the online  

learning process, such as not being satisfied with the course content and materials, lacking the  

self-discipline to follow the course, a lack of communication as a group of teachers and  

students, and lack of private space to follow the course.  In conclusion, online learning  

presents many challenges in terms of keeping students motivated to pursue their goals of 

second language learning. 

 However, few studies have been conducted to explore the language learning  

motivation and challenges of study abroad students returning to their home country and 

study online because of COVID-19 pandemic. Thus, the researchers aim to investigate the 

motivation and challenges in language learning via online learning of the mobility program 

students.
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Methodology 

A. Respondents: 

The respondents of this study were 22 graduates majoring in Business English 

who graduated from Prince of Songkla University, Trang Campus for Academic Year 2020.  

Fifteen graduates studied at University of Malaya in Malaysia and seven graduates studied at  

Shanghai University in China for two semesters. 

B. Instruments:

The research instrument was an online questionnaire. The questionnaire was  

conducted in the English language. There were three parts of the questionnaire:  

1) demographic data, 2) the 15-item closed-ended questions, and 3) the three-item  

opened-ended questions. The questionnaire items were adopted and purposively selected 

from the validated questionnaires of the previous studies (Dörnyei & Csizér, 2012; Paudel, 

2021). 

C. Data analysis:

In the present study, the respondents were asked to give their opinions about  

language learning motivation, challenges, and readiness of Business English students in online  

learning during COVID-19. The research design was quantitative and qualitative. The  

questionnaire consists of closed-ended and open-ended questions. Results from the  

questionnaire were grouped and analyzed using the Statistical Package for the Social  

Sciences (SPSS), version 22.0. The data collected from the questionnaire were analyzed and  

expressed as frequency, mean, and standard deviation (SD).  The open-ended data were coded,  

categorized, and triangulated the quantitative data by applying thematic analysis (Braun & 

Clarke, 2013). 
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Results 

The major findings were divided into 3 parts: 1) demographics data, 2) level of  

motivation and challenges of online learning, and 3) suggestions to develop online learning 

courses�  

Table 1 Demographics Data of Respondents
Variable N Percentage

Gender 

   Male 4 18.18 %

   Female 18 81.81 %

Total 22 100 %

 Age 

    22 years old 

    23 years old

8 

14

33.36 % 

63.63 %

Total 22 100 %

In terms of gender, it was found that the majority of the respondents are 81.81% 

being female in comparison to 18.18 % being male. Most respondents were aged 23  

(at 63.63%) and 22 (33.36 %).

Table 2 Level of Language Learning Motivation  
Variable N x̄ S.D. Rank

9. I want to communicate with foreign friends in English. 22 4.73 0.55 1

10. I purposely develop my English language skills. 22 4.59 0.50 2

1. It is very important for me to learn English 22 4.55 0.91 3

6. When I think about my future, it is important that I use English. 22 4.50 0.60 4

2. I find learning English really interesting. 22 4.41 0.50 5

8. I see myself one day communicating in English with western speakers 22 4.36 0.79 6

7. Learning English is one of the most important aspects in my life. 22 4.36 0.66 7

3. I can honestly say that I am really doing my best to learn English 22 4.32 0.72 8

4. I am determined to push myself to learn English. 22 4.27 0.63 9

5. I like to think of myself as someone who will be able to speak 

English.

22 4.14 0.77 10

Total 22 4.42 0.66
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Table 2 shows the level of English language learning motivation of Business English 

graduates. It was found that the respondents had positive motivation in online learning, 

which the mean scores were unless than 4.00. The highest score was Item 9 “I want to  

communicate with foreign friends in English” with the mean score (4.73 = x̄, S.D. = 0.55). 

The second highest score was item 10 “I purposely develop my English language skills” (= x̄ 

4.59, S.D. = 0.50), followed by Item 1 “It is very important for me to learn English” (4.55 = x̄,  

S.D. = 0.91). There were seven subsequent items, whose average was still at a high level. The 

least item that had the lowest mean score was Item 5 “I like to think of myself as someone who 

will be able to speak English” (4.14 = x̄, S.D. = 0.77). To conclude, it appears that, based on the  

highest and second highest scores of the key findings, most respondents felt highly motivated to  

communicate with foreign friends in English and purposely develop their English language 

skills.

Table 3 Level of Challenges in Online Learning
Variable N x̄ S.D. Rank

5. Online courses require reliable Internet at home. 22 4.14 0.71 1

2. Online courses require that I must find my own path to learning. 22 3.91 0.92 2

1. Online courses require good time-management skills. 22 3.91 0.92 2

3. Online courses cannot enhance accreditation and quality in 

learning.

22 3.86 0.83 3

4. Online courses may create a sense of social isolation. 22 3.82 0.85 4

Total 22 3.93 0.85

Table 3 shows the level of challenges in online language learning that the  

respondents encountered and attempted to overcome. The finding indicated that Item 

5 “Online courses requires reliable Internet at home” was the highest mean score  

(4.14  =  x̄, S.D. = 0.71). The second highest mean score was Item 2 “Online courses  

require that I must find my own path to learning” and Item 1 “Online courses require 

good time management skills”, had in the same mean score (3.91  =  x̄, S.D. = 0.92), 

 followed by Item 3 “Online courses cannot enhance accreditation and quality in learning” 

(3.86 = x̄, S.D. = 0.83). The least was Item 4 “Online courses may create a sense of social 

isolation” (3.82 = x̄, S.D. = 0.85). To conclude, Item 5 “to have reliable Internet at home” 

had the highest mean score, followed by Item 2 and Item 1, with equal means, and Item 3  

respectively. To sum up, based on the key findings, the majority of the respondents  

perceived that the major challenges they encountered while studying online courses were 

reliable Internet at home and they are required to find their own path to study online  

successfully.
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Data Analysis of Three-item Open-ended Responses

Open-ended question 1. “How was your motivational level of English online study 

in the second semester, compared to in-class learning experiences in the first semester? 

Please provide reasons to support your idea.”

Table 4 Reasons Influencing L2 Learning Demotivation of Online Learning
Categories/codes Subcategories

Demotivated to study online - “Lack of motivation, no enthusiasm, feeling lonely when  

studying alone. There were concerns and pressures through-

out the study”; “Because of online learning, we can study at 

home”; “Our intention is reduced because we can watch mov-

ies or sleep while studying online and teachers do not know”. (n=5)

Less focused - “I feel that studying in the classroom makes me more focused than study-

ing online”; “I think I can’t focus on study via laptop or tablet for a long 

time, and in online class, I can sleep or doing anything without study” (n=4) 

Lack of interaction and engagement - “Online learning causes no interaction and engagement”; “we 

cannot show ability of understanding for online learning because 

we don’t have interaction with teacher and classmates.” (n=3)

Learning environment - “My motivation to study online decreases  

because I feel bored. If studying in class, I can talk,  

do activities, and meet foreign friends and teachers. These make  

learning in class better than online learning”; “The  

surrounding environment of online learning is not okay.” (n=3)

Lack of study abroad experiences - “In-class learning can make me gain more  

experiences, particularly using English in real contexts. I feel more  

motivated to study and communicate with others;  

“Studying abroad is one of the memorable experienc-

es to improve and practice my English language skills” (n=2)

Technological readiness - “I don’t feel confident using laptop or mobile phone for online 

learning” (n=1)

Table 4 shows that the majority of the participants revealed that they felt demotivated 

to study online because they had no enthusiasm and felt lonely to study alone at home. In 

addition, some of them reported they could not focus on their online learning via tablets or 

notebooks whereas others perceived that the drawbacks of online learning made them lack of 

interaction, engagement, positive learning environment, and overseas learning experiences. 

Open-ended question 2. “Describes online learning challenges during COVID-19.”
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Table 5 Online Learning Challenges during COVID-19 Pandemic
Categories/codes Subcategories

Demotivated to study online “Online learning makes me lazy and don’t feel interested”; “Everyone 

might not feel comfortable while studying online. This is a big challenge for 

many students, including me”; “The biggest challenge for me is to over-

come sleepiness”. (n=8)

Technological readiness “Learning during COVID-19 enables me to learn how to use online learn-

ing tools, downloading work files and using of various programs in learning 

more”; “There are many problems with online learning such as connecting 

the Internet, the defection of laptop and cameras, etc.” (n=5)

Required more responsibility “I need to be more responsible, study and gain knowledge on my own, 

handle stress and pressure when studying alone”; “The challenge of online 

learning during the pandemic is that we have to be more responsible for our 

individual homework, exams, and group assignments”. (n=3)

Lack of aboard experiences “Everyone has to be separated in their own room and stay only in the 

dormitory due to the lockdown situation in Malaysia. Even though I study in 

Malaysia, I rarely speak English”. (n=1)

As revealed by the results reported in Table 5, the majority of the participants  

indicated that they had to overcome several online learning challenges of exerting and  

sustaining their motivated learning behaviors and using new technologies to accomplish their  

academic goals. In addition, some of them perceived that shifting to online learning required more  

responsibility to complete their individual and group assignments and cope with stress and 

pressure. 

Open-ended question 3. “In your opinion, how could the lecturers create online 

English activities to be more engaging, motivating, and innovative during online learning?”
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Table 6   Suggestions on how to Conduct Online English Activities 
Categories/codes Subcategories

Create interesting contents, teaching 

materials and activities 

“Teachers should create interesting activities so that  

students don’t get bored or teachers may create  

content-related games for students to do”; “Teachers may create a game that is  

related to English to attract attention and relieve stress”; “It 

should be active learning like everyone can involve with the  

professor”; “Calling students’ names to answer questions in 

class by lecturers is considered an interesting activity and I think 

this can help students engage activities actively”; “The course  

content should be up-to-date and can be applied with the 

real life to draw learners’ attention”; “Lecturers should apply  

interesting teaching materials such as video tutorials or quiz games”

 (n=13)

Listening to learners’ needs “Teachers need to open their minds to students to find out student’s 

needs, which directly affect students’ achievement in learning”; “In my 

point of view, the lectures should ask the  

opinions of students to select the best way for learning  

together.” (n=3)

Reduce assignments “Lecturers don’t need to give more assignments to students”; “In my  

opinion, teachers should change the way of teaching to be more interesting 

and reduce boring assignments.  

It’s important to understand students more in terms of learning, homework 

assignments” (n=3)

Online teaching challenge “For the first time, the lecturer taught online not smoothly,  

making me less motivated to learn” (n=1)

Table 6 indicates the results regarding suggestions of conducting online  

learning courses provided by the participants. Most of them reported that creating  

interesting contents, teaching and learning materials, tutorial video and online quiz games. 

Furthermore, some of them suggested that lecturers should listen to learners’ learning 

needs and reduce assignments in order to reduce boredom in online learning. 
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Discussion 

The results from the online questionnaire of 22 Business English graduates of Prince 

of Songkla University, Trang Campus, shed light on the research questions as follows: 

Regarding RQ1 “What are Business English respondents’ perceptions towards English 

learning motivation?”, the quantitative data indicated that the majority of the respondents 

had a high level of English learning motivation in terms of communicating with foreign 

friends and purposely improving their English language skills. In line with Subakthiasih & 

Putri’s (2020) findings, the total mean score of the items concerning intrinsic motivation 

is higher. However, based on the qualitative data from the first open-ended responses, 

most of the respondents reported that, compared to face-to-face learning, they felt less  

motivated or demotivated to study online because they had to struggle to overcome  

several challenges during the COVID-19 pandemic. Similar to Esra & Sevilen’s (2021) findings, 

it appears that the respondents of this present study reflected that they felt less motivated 

to online learning, lack the self-discipline to follow courses, and felt less engaged with their 

foreign friends and teachers. To conclude, the quality of online courses is still limited and 

need to be developed to be more effective due to several learning challenges in the new 

normal. 

Regarding RQ2 “To what extent and what challenges did they encounter while  

studying online with University of Malaya or Shanghai University?”, the results of the second  

open-ended data indicated that the majority of the respondents indicated that they felt 

less motivated to study online because they faced several challenges and drawbacks of  

online learning during the pandemic.  To some extent, the respondents of this present study  

reported that the most challenge that they encountered in online learning was reliable Internet  

connection at home, followed by possessing good management skills and finding their own 

method of online learning, and this is consistent with Paudel’s (2021) findings.  In addition, 

it seems that the respondents of the current study are highly motivated to communicate 

with international friends and gain intercultural competence while studying abroad. The 

immediate switch from onsite to online learning, even returning to the home country, may  

negatively affect the respondents’ L2 learning motivation and experiences because they had to  

attempt to handle challenges arising in online learning. Importantly, the respondents of the  

present study indicated that they may not gain the full intercultural experiences towards online  

learning or distance learning, particularly at their monolingual home country. To summarize, 

the respondents encountered several challenges and drawbacks which demotivated them 

to study online during the COVID-19 pandemic.
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Regarding RQ3 “What suggestions did the respondents provide to develop language 

activities of the Business English program?”, the third open-ended data of the present study 

revealed that teachers are encouraged to: 1) create interesting activities and make a better 

online learning course, 2) listen to the learners’ needs, and 3) reduce assignments which may 

negatively affect learners’ motivation and increase their pressure. Similarly, based on the  

findings of the present study, online courses should be designed and implemented to  

encourage self-motivation and cooperation among learners, and this is in line with  

Paudel’s (2021) findings. Furthermore, similar to Kuama’s (2016) findings, EFL low proficiency 

students lacked online learning skills and experiences in self-regulated learning; therefore, 

they may not be ready to study online effectively. To conclude, the collaboration between 

teachers and students in creating interactive instructional design is definitely an ultimate 

way to encourage students to pay more attention to their online study and eventually  

improve their academic achievement and language learning process.

Conclusion 

The current study attempts to explore EFL respondents’ perceptions toward their 

L2 learning motivation and challenges of an immediate shit from in-class to online learning 

contexts. The findings of the current study revealed that the majority of the respondents  

preferred in-class or on-site learning rather than online learning due to the decreased  

motivation of learning L2 language, losing focus and being less engaged with teachers and 

friends. Due to the transition of COVID-19 pandemic, it appears that they encountered  

several challenges of switching from classroom to online learning. In addition, suggestions are  

provided to develop online teaching materials, language learning activities, and  

technological tools for online English learning. The contributions of conducting the current study 

are as follows: 1) mobility or study abroad students in international programs would be aware 

of problems and challenges in online learning, 2) students would prepare to adapt themselves 

for online learning in the future, and 3) language lecturers and curriculum designers would 

create meaningful language activities such as up-to-date video tutorial and quiz games to  

motivate learners to be more active and engaging to online instruction and eventually  

develop their language learning process effectively.
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Due to the limitation of the current study, the findings of this study may not be  

generalized to language learners in other EFL contexts. However, their open-ended  

responses can shed light on their L2 learning motivation and the challenges they had to  

overcome in online learning. Based on the key findings, language teachers may gain insight into 

learners’ underlying personal and contextual factors which affect EFL learners’ online learning. It is  

recommended that, to avoid the data ambiguity, further research may conduct the  

mixed-methods approach using both a questionnaire and semi-structured interview to gain 

insight into the particular aspects of L2 learning motivation and challenges that students 

may encounter in order to increase the effectiveness of online or blended-learning courses 

and develop international and mobility programs. 
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Abstract

Language teachers in Aotearoa New Zealand schools are encouraged to follow an  

intercultural approach in their classrooms. In 2010, a report was published to provide  

language teachers with an intercultural communicative language teaching (iCLT) framework 

of principles to integrate culture into the teaching of languages (Newton, Yates, Shearn, 

& Nowitzki, 2010). My doctoral research investigated the relationships between language  

teachers’ conceptualisations and practices of iCLT, and whether teachers’ level of proficiency 

in the target language was related to these conceptualisations and practices. Semi-structured 

interviews, teachers’ reflections, and classroom observations of 16 language teachers of  

Chinese, Japanese, French, and Spanish (four of each) were analysed using the iCLT  

framework as a lens for interpretation. Thereafter, data were quantified to visualize the  

patterns (or lack thereof). Novel contributions from my findings included that neither  

being a first language (L1) speaker, nor proficiency in the target language, ensured teachers’  

implementation of iCLT.

My study also contributed to an extensive body of research warning the  

New Zealand Ministry of Education and the language teaching community about the scarce 

pre-service and in-service learning opportunities and inadequate dissemination of the iCLT 

framework. Four years since the publication of my thesis, there continues to be a lack of 

change in the face of research. In this talk, I will provide an overview of my study, address the  

knowledge-practice gap in intercultural education in Aotearoa New Zealand, unpack the  

dynamics that underpin over a decade of neglect, the repercussions of failing to follow through 

on research on iCLT, and provide a range of potential solutions for how we might make up for  

lost time. Recognising similar dynamics internationally, this talk hopefully provides a  

catalyst for conversations around how we can collaborate to support intercultural language 

teaching, globally.

mailto:elba.ramirez@aut.ac.nz
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Abstract

Hotel websites are an essential digital advertisement platform that many  

hotels use to promote their accommodations and services. Effective advertisements and  

promotions on the websites significantly affect potential guests’ decisions. Therefore, this 

paper aims to explore rhetorical move structures, promotional language features, and visual  

characteristics of three-star hotel websites. The data analysis was based on a small  

corpus of nine three-star hotel websites in Thailand, Malaysia, and the United States. 

The analysis reveals four obligatory moves (Move 1 [Introducing the hotel/ facilities/  

services], Move 2 [Describing the rooms], Move 5 [Establishing contact], and Move 6 [Soliciting  

response]) and six optional moves of the hotel websites. The three-star hotel websites share a  

similar trend in using promotional language features. Imperatives (book, enjoy, explore) 

are most frequently used to solicit potential guests’ responses and describe the hotels’ 

activities and facilities, followed by adjectives (free, available, best) and pronouns (inclusive 

you, we, your), respectively. This study also indicates that the hotels’ inclusion of various  

visual features (i.e., in-room amenity pictograms, virtual maps, health and hygiene assurance  

logograms, and atmosphere-projected videos) is an important promotional strategy used by 

the hotels to attract potential guests in this digital era. This paper also discusses pedagogical 

and business implications for language educators and hotel businesses.

Keywords: moves, language features, hotel websites, genre analysis, ESP
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Abstract 

Assessment for Learning (AfL) stresses student-centered assessment practices, which 

contribute greatly to student learning and leaner autonomy. However, most established 

instruments measure AfL merely from the perspective of teachers. Therefore, in this study, 

based on a recent literature review of AfL theories, a 24-item dual scale questionnaire, the 

Assessment for Learning Strategy Questionnaire for Students (AfLSQ-S), was developed to 

gauge tertiary-level EFL learners’ perception of AfL practices in classroom setting as well 

as their attitudes toward the AfL strategies. The questionnaires were distributed to 1258 

students and a total of 1191 returns were obtained from two universities in Northwest  

China. Exploratory Factor analysis (EFA) was applied to one random half of the  

sample, which generated 4 factors: Communicating Learning and Quality, Questioning and  

Classroom Discussion, Teacher Feedback and Peer-and Self-assessment. Then the 

 instrument was examined via Confirmatory Factor Analysis (CFA) through structural  

equation modeling(SEM)on the other half. The CFA results validated the 4-factor correlated 

structure with satisfactory model fit indices. This instrument can be a useful tool to identify 

and scrutinize the implantation of AfL from student perspective.

Keywords : Assessment for learning, Assessment for learning strategies,  

                Tertiary-level EFL learners 
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