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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรงั จัดให้มีการประชมุวิชาการระดับชาต ิม.อ. ตรงั วิจัย 
ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564 ตามแนวคิดหลักที่ว่า “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม Moving 
forward for Research and Innovation Development” ด้วยตระหนักและเห็นความส�าคัญของการวิ
จัยที่เป็นภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้มีเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัย
บทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ของ
กลุ่มนักวิชาการนักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การต่อย
อดองค์ความรู้ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน�าพาสู่สาธารณะ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เอกสารการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการทั้งสิ้น 
จ�านวน 82 เรื่อง ผลงานวิชาการแยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ
จัดการความเสี่ยง 6 เรื่อง สาขาการตลาด 17 เรื่อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 6 เรื่อง สาขาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 7  เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน 22  เรื่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การ
บริหารรัฐกิจ 7 เรื่อง สาขาภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง และสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 11 เรื่อง

ในนามคณะกรรรมการด�าเนินการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้
เข้าร่วมการประชุม และขอขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมนี้ส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564





III

สำรบัญ

ค�าน�า ..................................................................................................................................... I

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .........................................................................XI

สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ..........................XII

สารจากคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ..... XIII

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564 .......................................XIV

ก�าหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564 .....................XVIII

รายนามกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย บทความวิชาการ และผลงาน
สร้างสรรค์ ...........................................................................................................................XX

ผลงำนวิชำกำร สำขำบริหำรธุรกิจ/ประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์กรณีศึกษา 
บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด ...........................................................................................3
อาลาวี ลาเต๊ะ ภควัต มุณีสิทธิ์ รามิล แซ่เลี่ยวและคณะ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย ............................................. 17
วิริยา บุญทอง  บุษกร ถาวรประสิทธิ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของประชาชนในจังหวัดตรัง ....................................................................... 27
เอกชัย คงสระ  กรรณิการ์ แก้วสีสด  ศิริพักตร์ นาคเป้าและคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กรณีศึกษาจังหวัดตรัง ............................................................................... 41
ชาลิต งวน  ญาณิศา โชโต  คมกริช ใหม่แก้วและคณะ

การปรับตัวและการสร้างความเข้าใจในการท�างานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ในสถานการณ์โควิด - 19 ......................................................................................................51
จารวี ลิ่มสกุล  รุ่งรัตน์ จันวัฒน์  โนร์มาวาตี สะมะแอและคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง .............. 61
จารุวรรณ แซ่ตั้ง ภัทราพรนิษฐ์ ไชยธรรมวาณิชย์  บุญจิรา มากอ้น



IV

ผลงำนวิชำกำร สำขำกำรตลำด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ........................... 81
พิชญุฒม์  เพ็ญมาศ  กฤติน คุ้มสังข์  ก้องยศ สมศักดิ์และคณะ

การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่น 
ในความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean ........................ 95
ศศินันท์ ขุนทอง  พงศกร พิชยดนย์

พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผู้บริโภค 3 ภาษา 
ในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี .................................................................................. 107
มูนีเราะซอฟาร์ เจะมะ  นูรูวาฮีดา มูตู  มุซีรา โสะเบ็ญอาหลีและคณะ

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกิจการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ .................................................................................................. 121
ชนกภัทร์  ดาราสุริยงค์ อัจฉรา หลีระพงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ 
ของเจเนอเรชั่น Y ............................................................................................................... 133
ณิชาพรรณ วัลละ  ปิยะนุช ปรีชานนท์  ชัยยา น้อยนารถ

ส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ 
ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศไทย .................................................................... 145
อัมพรทิพย์ แซ่เตียว

ปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจยางพาราที่มีผลต่อความพึง
พอใจของชุมชนกรณีศึกษา:บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง .................... 157
เกรียงศักดิ์ เพทาย  นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร  สุรนัย ช่วยเรือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค 
ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ......................................................................................... 173
ณัฏฐธิดา สินสาย  จิตรานุช สมทรง  ธิดาพร จิตติสังวรและคณะ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ..................................................................................................... 185
นิรุลฮายาตี มามะ  ปานชีวา ด�าหมิด  ฟาตีฮะห์ แวกือจิและคณะ

การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตกรือโป๊ะปรุงรส ในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ......... 197
จิตตฤณ  เจะอามะห์  พิทักษ์  ฟักแก้ว  ซูนีรา  เจ๊ะเฮงและคณะ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี  
ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ....................................................................... 215
พุฒตาล ธีรภาพการุณย์  สรรพวัศ เลิศวีรนนทรัตน์  สุรยุทธ์ เพียรวุฒิกุลและคณะ



V

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ 
ของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ................................................................ 229
สิทธิโชค แซ่เตีย  ศิรวิทย์ สัตยพงศ์  สิรภพ เกิดก่อและคณะ

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก  
“ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์”(Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ............................. 241
กรภัทร์ บุญญคง  เกศสิณี ผันผ่อน  ญานิกา มากชิตและคณะ

การพัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู้ประกอบการท้องถิ่น 
ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ................................................................................ 255
กมล เกียรติพงษ์  อนาวิน สุวรรณะ  ทศพร ไชยประคองและคณะ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง 
ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ................................................................................. 269
พรรณกาญจน์ ไทรงาม  ฟาอิซ หิเล  ธนพัฒน์ โกวิทย์และคณะ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการ 
แอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.......................................................... 283
วริษฐา ธานะวัน  ธัญธร เทพไพฑูรย์  กองกาญจน์ มุสิกพงศ์และคณะ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ ............. 299
ณัฐฐา สุธีสุนทร ภัณฑิรา อินทร์กรด  วิญญู วัฒนยนต์กิจและคณะ

ผลงำนวิชำกำร สำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช .... 313
เพ็ญพิชชา พระสงฆ์  พรชิตา ไพบูลย์  ณัฐธิดา วุฒิเผ่าและคณะ

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ................................. 325
นุชนาฏ พูลสุข  อรกมล ทองมี  คณัสนันท์ หมื่นทัณฑ์และคณะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน .............. 341
ณัฐภรณ์ สมบูรณ์  บุษกร ถาวรประสิทธิ์

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
ของประชาชนในจังหวัดตรัง ................................................................................................. 351
ศิริกัญญา ทองเส้ง  สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์  วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์และคณะ

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ....................................................................................................... 363
ภาณุมาศ เกตุแก้ว  ณเดช พิมพ์พิพัฒน  ติลา เลาหวิรภาพและคณะ

นักท่องเที่ยว 3 ภาษากับการใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตาน ี........................................... 379
มุซีรา โสะเบ็ญอาหลี  นูรูวาฮีดา มูตู  มูนีเราะซอฟาร์ เจะมะและคณะ



VI

ผลงำนวิชำกำร สำขำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

การประยุกต์ใช้ LINE Application ส�าหรับระบบจองคิวออนไลน์ : 
กรณีศึกษาวัชรพงศ์คลินิกกายภาพบ�าบัด ............................................................................... 393
ภาคภูมิ แก้วประพาฬ  หยาดฝน คงศรี  จิรวัฒน์ จิตบุญและคณะ

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ ่
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านวังวัว ......................................................................... 407
ศิวพร นาคอุดม*

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน จังหวัดตรัง ...................................................................... 419
พิริยะ ณิทธิมนพันธ์  ธนพงศ์ พัฒนสิงห์  กีรติ เปาะทองและคณะ

ระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  .................................................................................................. 431
ซาฟีอีน มามะ  บัศรี หะยีบูยา  ธนกร สุวรรณธนากรและคณะ

การพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย .............................. 443
ปิรันธนา ฉาบพิมาย  เดชณรงค์ แซ่ลิ่ม  รณกร จันทร์เจริญและคณะ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต ......................................................... 453
วิศณุ สิทธิชัย  สุนัยนา ไชยพาน  อรบุษป์ รัตนกาญจน์และคณะ

การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอินเทรนด์ภูเก็ต ................................. 463
กชมน จ�านงค์  ณัฐวุฒิ ถาวรกันน์  ธีระวัฒน์ ทองค�าและคณะ

ผลงำนวิชำกำร สำขำกำรบัญชี/กำรเงิน

Financial Distress Risk in Market of Alternative Investment (MAI) in the Situation of the 
Lockdown of COVID-19 Pandemic ................................................................................. 475
Sujita Wattanavitheskul, Sirilak Bangchokdee

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม: 
กรณีศึกษา ธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ....................................................... 485
ชญานนท์ คงทน  ปาริชาติ มณีมัย  สุพัฒธณา สุขรัตน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศไทย ................................................ 495
เดชาวัต วิริกุลเจริญ บุษกร ถาวรประสิทธิ์

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร .......................................................................... 507
ธิฌาธร พันชนัง  ธนัชญา พันชนัง  ประภาพร วิลัยและคณะ



VII

ความเครียดและทัศนคติในการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร ............................................................................... 523
นภาพร สูญเมืองปาก  กมลชนก แก้วสุวรรณ  ธันยา มุ้ยใจบุญและคณะ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ................................................................ 539
กนกพงษ์ คนึงเหตุ  กรชนก เกษประดิษฐ  ธมลวรรณ ใจเที่ยงและคณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะการท�างานในสถานประกอบการเป้าหมาย
ของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร .............................................................................. 551
กรรณิการ์ ปัญญาชัยรักษา  นันธิชา พนมอุปถัมภ์  ปัณฑารีย์ ฉุยฉายและคณะ

บทบาทของนักบัญชีต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต ้................................................................................. 561
กาญจนา รอดชุม  ปาริชาติ มณีมัย

ความคาดหวังการพัฒนาทักษะการท�างานและสิ่งอ�านวยความสะดวกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ...................................................... 571
เบญจภา ละอองทอง  พัชรินทร์ จิตเอื้อ  วณิชชา ก�าลังเกื้อและคณะ

คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ............................. 583
จิตรลดา กลันกล�่า  บุษยา กิมเฮง  เมธินี อภิวาทและคณะ

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญช ี
ของบัณฑิตสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากร ........................................................................... 599
กัญญา อิสร  ณัชชา มะเดช  เมธาวี ละมั่งทองและคณะ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญช ี
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล .......................................................... 609
กิตติศักดิ์ เก่ทอง  ชวนันท์ แน่นอน  ณัฐพล อ่อนสนิทและคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร .................................................................. 627
กฤติน พราหมณ์แก้ว  มินตรา ฉายแสงฉาย  วราพร เพ็ชรนิลและคณะ

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ........................................................................................ 641
ฮานา ฮาสุนี  ชัชฎา เบญจกุลกฤตยา  บรรณฑวรรษ สวัสดิ์เฉลิมและคณะ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบ 
และช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี.................................. 655
จิรภัทร์ การะกิจ  จิรภัทร โพธิ์ศรีทอง  ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และคณะ



VIII

ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ..................................................................... 667
ภาวินี พร้อมมูล  วริสรา อุปไชย  วัฒนา สวัสดีลาภาและคณะ

ปัจจัยทีมีความส�าคัญต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญช ี................................................ 681
ณิชากร จันทร์เทพ  พลอยปภัส ทีปรักษ์พันธ์  นัฐพร ชิ้นงูเหลือมและคณะ

ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญช ี
ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต ้..................................................................................... 699
กนกพร วังคีรี  ชมพูนุช ผู้สมเก่า  วทันยา อยู่เจริญและคณะ

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
ในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ........................................................ 717
กชนิภา โชคชัยมาดล  กัญญาลักษณ์ ศรีสมบุญ  ณัฐณิชา เหล่าเรืองและคณะ

การเพิ่มขึ้นของทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 .................................................................. 731
เจษฎากร สังข์ป้อม  ณัฐพงศ์ แกล้วณรงค์  วรากร ณ นครและคณะ

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การท�าสวนล�าไย กรณีศึกษาสวนล�าไยอรุโณทัย  
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่........................................................................................ 741
สุภาวดี สายสนิท  เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม

อิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี : กรณีสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา  ................................... 753
สุดารัตน์ บุตรจริยะ ปาริชาติ มณีมัย

ผลงำนวิชำกำร สำขำรัฐประศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ

ปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้....................................................... 769
ภฤศวินท์ ชยาภิวัฒน์*

การเสริมสร้างพลังอ�านาจบุคลากรภาครัฐ .............................................................................. 783
ณัฐณิชา ชาตะรัตน์  พรศักดิ์ ลีธนศักดิ์สกุล  กรวิชญ์ ค�าเนตรและคณะ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ....................................................................................................... 791
สุฑาทิพย์ ชูชีวิต  นฐมณ อรุณจิตต์  กัลป์ยกร ยอดสุรางค์และคณะ

สภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ�้าเลเขากอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ  
ต�าบลเขากอบ อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ............................................................................ 799
สุรัสวดี องศารา  วรรณลดา เก้าพี่น้อง  ศศิวิภรณ์ อาจมีแก้วและคณะ



IX

สภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดตรัง ............................................................... 807
จุฑาทิพย์ ไชยชนะ  กนกวรรณ หอมเมือง  จิราวดี แก้วอนันต์และคณะ

บทบาทของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านกับภูมิปัญญา 
ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ............................................................................................ 815
วิสุทธิณี ธานีรัตน์*

อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ 
ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้........................................................ 825
ซานีซ๊ะ ยูโซะ  ธนภัทร เต็มรัตนกุล

ผลงำนวิชำกำร สำขำภำษำอังกฤษ

ENGLISH COMMUNICATIVE NEEDS AND USES OF BUSINESS ENGLISH  
GRADUATES IN THE WORKPLACES ............................................................................. 843
Chardbanoo Nisakul, Natnicha Chamlong, Pimpisut Juduang and others

Perceived Problems and Needs of English Use among Hoteliers  
in Songkhla Province ...................................................................................................... 853
Panadda Chinwuttiwong, Jatupong Mora

Perceptions and Attitudes toward the Use of ReadTheory Website in  
Developing Thai Learners’ English Reading Skills .......................................................... 867
Jarinya Rudkong Arfifa Basa, Awatif Buenae, Chamaiporn Sudchai and others

Phonological Features of British English Accents Spoken by Characters in the Series 
‘Sherlock Holmes’ (Season 1) ........................................................................................ 879
Murnee Yeejehwae, Pairote Bennui

A Study of Perspectives on Problems in English for Intercultural Communication of 
Receptionists in Four-Star Hotels in Hatyai, Songkhla ................................................... 895
Chanoksuda Rugko, Pairote Bennui

การพัฒนาทักษะด้านพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
ในรายวิชาหลักอุตสาหกรรมบริการ ....................................................................................... 911
สุพจน์ ไทยสุริยะ  มโนรัตน์ สมคะเนย์  สมบัติ สมคะเนย์



X

ผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ สำขำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

งานสร้างสรรค์ ชุด นาฏยาโนราทรงเครื่อง ............................................................................. 925
นงนภัส ชิตชัยภูมิ  สมโภชน์ เกตุแก้ว  เสาวณีย์ บางโรย

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด อุณากรรณแต่งตัว ................................................... 941
รณกฤต เพชรเกลี้ยง  รานี ชัยสงคราม

กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร .................................................................................. 957
ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล  นิยม วงศ์พงษ์ค�า  เกรียงไกร กิจเจริญ

อาศิรพรอัปสรสุรางค ์.......................................................................................................... 977
ณัชพล วัฒนกุล  กฤติยา ชูสงค์

หมอล�ากลอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ............................................................................ 991
มนูศักดิ์ เรืองเดช*

ตีรันวานร ........................................................................................................................ 1001
ก�าพล เลื่อนเกื้อ  

ซูซอแต่งตัว ..................................................................................................................... 1023
เขมวันต์  นาฏการจนดิษฐ์

การแสดงโนรากับบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท่าข้ามอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา .................................................................................................................. 1039
นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์

ระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง ....................................................................................... 1047
นาย พิรเดช วิเชียรรัตน์  จรรย์สมร ผลบุญ

ระบ�าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา  
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร................................................................ 1061
นัฏภรณ์ พูลภักดี  ลักขณา แสงแดง

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูงอายุ ชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย ................................. 1073
ธิดารัตน์ เพชรหนู  จรรย์สมร ผลบุญ 



XI

สำรจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมีการด�าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่มุ่งสร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการและนวัตกรรม  โดย
มีการวิจัยเป็นฐาน  เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ  เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล  และได้
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งการจัด
โครงการนี้นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา  นักวิชาการ  และนักวิจัยทั่วประเทศได้น�าเสนอผลงาน
ทางวิชาการสู่สาธารณชน  และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  อันจะน�าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่  การต่อยอดผลงานวิชาการ  ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน  และประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

รูปแบบของโครงการในปี 2564 นี้ยังสอดคล้องกับรูปแบบการด�ารงชีวติตามรูปแบบชีวิตวิถี
ใหม่  (NEW  NORMAL)  อันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงได้ปรับเป็น
แบบออนไลน์ทั้งหมดอันแสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม  และ
ค�านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพของการ
จัดโครงการให้ยังเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของนักวิจัย อาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 นี้ จะเป็นโอกาส
ส�าคัญที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพงานวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในอนาคต และใน
โอกาสนี้ผมขออ�านวยพรให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

12 มีนาคม 2564
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สำรจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อคณะพาณิช
ยศาสตร์และการจัดการ  ที่ได้ด�าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.ตรัง  วิจัย  มาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สิบ  จัดขึ้นในวันที่  12  มีนาคม  2564  ความต่อเนื่องยาวนานในการจัด
โครงการดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งม่ันและตั้งใจของคณะที่จะเป็นส่วนส�าคัญในการ
พัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ. ตรัง  วิจัย ครั้งที่  10 ประจ�าปี  2564 นี้มีการปรับรูป
แบบการจัดโครงการตามแนวชีวิตวิถีใหม่  (NEW  NORMAL)  โดยเป็นระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
แต่ยังรักษามาตรฐานของการเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยที่เข้มข้น ผู้น�าเสนอผลงานทุกคนสามารถ
ถ่ายทอดผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับฟังค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างครบถ้วน  อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค CO-
VID-19 ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
คณะกรรมการผูจั้ดโครงการ  ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการทกุท่าน  ทีมี่ส่วนร่วมในการพัฒนาและขบัเคล่ือน
การสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชมุวิชาการระดับ
ชาต ิม.อ. ตรงั วิจัย ครัง้ที ่ 10 ประจ�าปี 2564  มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ประสบความ
ส�าเรจ็ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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สำรจำกคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  มีความยินดี
และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564 ในครั้งนี้ ซึ่งตลอดช่วงเวลาการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่องโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการ
เผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจากผลงานวิจัยของนักวิจัยมาโดยตลอด  การจัดเวทีให้นักวิจัยร่วมน�าเสนอ
ผลงานของตนเองนั้นได้สร้างโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย อัน
จะน�าไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น น�าไปสู่การเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง
ขวาง

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าท�าให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส�าคัญของการรักษาระดับมาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการจึงได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งได้
ด�าเนินการมาแล้วเป็นครั้งที่สอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคแต่ยังคงประสิทธิภาพและ
มาตรฐานของเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน โดยได้รับการตอบรับจากอาจารย์และนักวิจัย
เป็นอย่างดี  เห็นได้จากจ�านวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมน�าเสนอ  สถาบันที่เข้าร่วมซึ่งมีความหลาก
หลายและหัวข้อวิจัยที่มีความน่าสนใจ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และ
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้ รวม
ทั้งขออ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป

(ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร) 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564

12 มีนาคม 2564
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี 2564
The 10th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2021 

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร 

วันศุกร์ที่ 12 มีนำคม 2564 

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

1. หลักกำรและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์  เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�า
ตอบและองค์ความรู้ใหม่  อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  ตระหนักถึง
ความส�าคัญดังกล่าว  จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  ขึ้น  เพื่อมุ่งส่ง
เสริมให้นักวิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่
สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ได้จริง น�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ 

นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.2  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและน�าพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
2.3  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบัน

การศึกษาต่างๆ

3. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร
3.1  การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
3.2  การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประเภทบทความวิจัย หรือ 

บทความวิชาการ
3.3  การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4. สำขำที่เปิดรับผลงำน

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และนักวิจัย

1)  กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย
•	 บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

•	 การตลาด

•	 การจัดการการท่องเที่ยว

•	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 การบัญชี/การเงิน

2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
•	 รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

•	 ภาษาอังกฤษ

3)  ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย
•	 ศิลปะการแสดงและการจัดการ	

5. วัน-เวลำด�ำเนินงำน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถำนที่ด�ำเนินงำน

อาคารเรียนรวม 1 และ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
7.1  นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
7.2  ผู้สนใจทั่วไป

8. กำรเสนอผลงำน
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8.1  รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย
น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการน�าเสนอ เรื่อง

ละไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที
8.2  รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง  เรื่องละ  1  คน  โดยใช้  PowerPoint  ประกอบ
การน�าเสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 15 นาที

8.3  การส่งผลงานวิจัย 
ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่ 

www.psunc.trang.psu.ac.th
8.4  ก�าหนดการ 

ที่ กิจกรรม ก�ำหนดกำร

1 เปิดรับผลงาน 
Paper submission

บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 

2 แจ้งผลการพิจารณาผลงานเบื้องต้น
Notification of initial full paper 
consideration

ภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2564

4 แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน
Notification of full paper comments/
suggestions

ภายในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

5 เจ้าของผลงานส่งผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
Final full paper submission deadline

ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

6 ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้น�า
เสนอ
Announcement of full paper accepted

ภายในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564

7 ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการ
พิจารณาและลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมประชุม
ทั่วไป
Registration deadline

ภายในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564

8 การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 
ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2564
Conference day

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

9 เผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
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8.5  อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้น�าเสนอผลงาน

•	 นักศึกษา	(ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)	ช�าระค่าลงทะเบียน		

เรื่องละ	1,700	บาท	

•	 อาจารย์/บุคคลทั่วไป	ช�าระค่าลงทะเบียน	เรื่องละ	2,300	บาท

สิ่งที่จะได้รับ ของที่ระลึก
ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร    ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง
ชื่อบัญชี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี   512 – 2461 – 962

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ
9.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
9.3  เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 

10. รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

11. ตดิต่อสอบถำมข้อมูลกำรรับสมัครผลงำนแยกตำมสำขำ ดังนี้

สำขำ ผู้รับผิดชอบ โทร อีเมล

บริหารธุรกิจ/การประกันภัย
และการจัดการความเสี่ยง

คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร 0 7520 1727 nonglak.k@psu.ac.th

การตลาด คุณกานตรัตน์ ชุมคง
คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา 

0 7520 1732
0 7520 1729

karntharut.c@psu.ac.th
chattida.s@psu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว   คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล  0 7520 1727 suriyan.b@psu.ac.th

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข   0 7520 1726 sineenart.kh@psu.ac.th

การบัญชี/การเงิน คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ 0 7520 1740  ngamthip.c@psu.ac.th 

รัฐประศาสนศาสตร์/การ
บริหารรัฐกิจ

คุณวีณา แพฟืน 0 7520 1726 weena.p@psu.ac.th

ภาษาอังกฤษ คุณวาสนา หวานสนิท 0 7520 1731 wassana.w@psu.ac.th

ศิลปะการแสดงและการ
จัดการ

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์ 0 7520 1728 sutanya.n@psu.ac.th
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ก�ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี 2564
The 10th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2021

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร 

วันศุกร์ที่ 12 มีนำคม 2564 

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง 

***ฉบับปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน โดยผ่ำน	VDO	Conference***	

ด้วยโปรแกรมประชุมทำงไกล (ZOOM)

เวลำ ก�ำหนดกำร

09.00  - 9.30 น.  ลงทะเบียน 
9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด 

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
10.00 – 12.00 น. กำรน�ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงที่ 1  แบ่งเป็น  8 กลุ่ม 10 ห้องประชุม คือ

ห้องประชุม 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  
ห้องประชุม 2  สาขาวิชาการตลาด A  
ห้องประชุม 3  สาขาวิชาการตลาด B  
ห้องประชุม 4  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
ห้องประชุม 5 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องประชุม 6 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน A 
ห้องประชุม 7 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน B 
ห้องประชุม 8 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 
ห้องประชุม 9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ห้องประชุม 10 กลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 16.00 น. กำรน�ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย ช่วงที่ 2  (ต่อ)

เสร็จสิ้นกำรน�ำเสนอ ประกำศรำยชื่อผู้น�ำเสนอดีเด่น (Best Oral Presentation) 

และขอบคุณผู้น�ำเสนอทุกคน
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หมำยเหตุ

1)  งานประชุมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�าเสนอทุกท่านทางไปรษณีย์  
แบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการสมัครฯ
2)  ผู้น�าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร ก็ต่อเมื่อได้น�าเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้ 
3)  เกียรติบัตรจะจัดส่งถึงผู้น�าเสนอผลงานทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้อมกับข้อ 1)  
4)  ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  
ทางเว็บไซต์ www.psunc.trang.psu.ac.th
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รำยนำมกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำผลงำนวิจัย บทควำมวิชำกำร 

และผลงำนสร้ำงสรรค์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ บรรณำธิกำร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ครรชิต  เชื้อข�ำ ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อำจำรย์สรัญญำ  โยะหมำด ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

กองบรรณำธิกำร

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำทิตย์  อินทรสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  วิจิตรธรรมรส
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินุช  อินละคร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรพรหม  พรหมเพศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนิวัช  แก้วจ�ำนงค์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.ดลินำ  อมรเหมำนนท์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดุสิตพร  ฮกทำ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยำ  ดวงมณี
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.นฤบำล  ยมะคุปต์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ  พัฒนำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดำบถ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.สุมนำ  ลำภำโรจน์กิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.ปิยะนุช  ปรีชำนนท์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วรำงคณำ  ตันฑสันติสกุล
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศกร  พิชยดนย์
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การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

กรณีศึกษา บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด
Application of Lean Thinking to Improve Purchasing process of Medical Equipment 

A case study : MIRACLE ENDOMEDIC CO.,LTD.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

และน�าแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งกระบวนการส่วน

ใหญ่จะเป็นการด�าเนินงานด้านเอกสาร งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกระบวนการท�างาน

ทั้งหมดโดยใช้การสนทนากลุ่มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นใช้เทคนิคการตั้งค�าถาม 5W1 เพื่อหาสาเหตุ

ของปัญหา และโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน โดยใช้เครื่องมือการสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่ารวมทั้ง

วิเคราะห์หาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และใช้แนวคิด ECRS ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อน�าไปสร้างแผนผังสาย

ธารแห่งคุณค่าหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อใหม่ ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของ

กระบวนการจัดซื้อของบริษัทซึ่งมีทั้งหมด 14 ขั้นตอน โดยทั้ง 14 ขั้นตอนจะใช้เวลา 242 ชั่วโมง 51.5 นาที 

หลังจากปรับปรุงขั้นตอนกระบวนจัดซื้อการสามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�างานจากเดิม 14 ขั้น

ตอนเป็น 11 ขั้นตอน และสามารถลดระยะเวลาในการท�างาน เหลือเพียง 74 ชั่วโมง 6 นาที คิดเป็นร้อยละ 

69.49

ค�าส�าคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ , แนวคิดลีน , ความสูญเปล่าในกระบวนการ ,  

             แผนผังสายธารแห่งคุณค่า

Abstract

This research is conducted to study about the current stages of the purchasing pro-

cess and apply the lean thinking to propose guidelines for the improvement of the purchas-

ing process, which it is related to document operations mostly. This research methodology 

start with data collection and focus group then using 5W1H questioning technique, Value 

stream mapping and ECRS concept for improving process. The results show that the waste 

in working process was reduced from 14 steps to 11 steps, the time was reduced from 242 

hours 51.5 minutes to 74 hours 6 minutes, and representing 69.49%.

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  Faculty of Management Science, Prince of Songkhla University, Hatyai Campus

  *alawee.l@psu.ac.th
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บทน�า

เครื่องมือทางการแพทย์ (Medical equipment) เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการรักษาผู้ป่วยภายในโรง

พยาบาล ในขณะที่เครื่องมือทางการแพทย์มีความส�าคัญและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกปี แต่กระบวนการ

จัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันที เนื่องจากการระบบการจัดซื้อที่มีล�าดับขั้นตอนตามระบบ

ราชการที่ใช้เวลาพอสมควร คือการท�าประมูลทางอิเล๊กทรอนิคส์ (e-bidding)วึงหลังจากบริษัทชนะการ

ประมูลแล้วมีขั้นตอนอีก 14 ขั้นตอน งานวิจัยนี้สนใจศึกษากระบวนการจัดซื้อโดยมีบริษัทกรณีศึกษาคือ

บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด (MIRACLE ENDOMEDIC CO.,LTD.) ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องรวมระบบวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ (lap-

aroscope) ชุดกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด เป็นต้น โดยมีการจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท โอ

ลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ากัด คณะผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการการจัดซื้อเครื่องมือ

ทางการแพทย์ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงเวลาของกระบวนการจัดซื้อให้เร็ว

ยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดลีน (LEAN) 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อของกรณีศึกษาบริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด

2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อของบริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด โดยใช้

แนวคิดลีน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงสภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดซื้อของบริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด

2. วิเคราะห์และออกแบบแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัด

ซื้อของบริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัด

3. บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัดได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อของบริษัทเพื่อน�า

ไปปรับใช้

การทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

แนวคิดลีน

ลีน (Lean) คือ แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิตหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดโดย

ปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ในทุกๆกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางโลจิสติกส์หรือ

กระบวนการในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความต้องการของตลาดไปถึงลูกค้าแบบทันทีโดยเน้นสร้าง

ประสิทธิผลสูงสุดและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตที่มุ่งเน้นในเรื่องการ ไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก (วร

ธิดา รัตนโค้น,2559) 



5

แนวคิด ECRS

แนวคิด ECRS คือ แนวคิดที่จะน�ามาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ จากการ

ลดหรือก�าจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการท�างานออกไป (Eliminate) การรวมกิจกรรมที่

สามารถท�าร่วมกันได้เข้าด้วยกัน (Combine) การจัดกระบวนการด�าเนินงานใหม่ (Rearrange) และการ

ท�าให้กระบวนการท�างานมีความสะดวกยิ่งขึ้น (Simplify) เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานทั้งหมดให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด (อัครประถมพงศ์ ประเสริฐ,2552)

หลัก 5W+1H

5W1H เป็นหลักการคิดวิเคราะห์อย่างง่ายที่นิยมใช้ ช่วยให้เกิดการคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียดจาก

เหตุไปสู่ผล ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลและผลความแตกต่าง ระหว่างข้อโต้แย้งที่

เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ใคร (Who) ท�าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) 

อย่างไร (How) เพราะเหตุใด (Why) (มูลค�า สุวิทย์,2547) เทคนิค 5W1H จะช่วยให้คณะผู้วิจัยค้นพบสาเหตุ

ที่แท้จริงของปัญหาซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาตรงจุดที่เกิดปัญหา

แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)

เป็นเทคนิคที่สนับสนุนการผลิตและการบริหารแบบลีนในการแสดงล�าดับขั้นของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ในแต่ละกระบวนการ โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และจ�าแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดของกระบวนการนั้น 

ตั้งแต่ต้นน�้ากลางน�้า จนถึงปลายน�้า ทั้งในมุมมองของผู้ผลิตผู้ให้บริการและลูกค้าโดยหลักการของ VSM 

(กิตติชัย & ภัทรพงษ์, 2560) จะสามารถระบุกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งโซ่อุปทาน [5]สามารถจ�าแนกกิจกรรมออก

เป็ น 3 ประเภท ได้แก่1) กิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม (Value Added: VA)การด�าเนินงานที่เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการบริการ 2) กิจกรรมที่จ�าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Necessary but Non 

Value Added: NNVA) ความสูญเปล่า แต่อาจจ�าเป็นต้องยอมให้เกิด ขึ้นใน กระบวนการผลิตและการ

บริการ เช่นการเดินในระยะไกลเพื่อหยิบวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และ 3) กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 

(Non Value Added: NVA) ความสูญเปล่าซึ่งควรก�าจัด เช่น เวลารอคอยการท�างานหรือกิจกรรมเดียวกันที่

เกิดขึ้นซ�้า (Singh & Sharma, 2009)

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการน�าแนวคิดลีนไปประยุกต์

จากรูปที่ 1 การปฏิบัติตามแนวคิดลีน เป็นการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทดลองและ

พัฒนาการแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขการไหลของกระบวนการ จะน�าไปสู่สถานการณ์ในปัจจุบันใหม่

ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่สถานการณ์ในอนาคตได้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อัจฉรา โพธิศาสตร์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการจ�าหน่ายผู้ป่วยในกลุ่มงาน

ศัลยกรรม กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลล�าพูน พบว่ามีความล่าช้าในกระบวนการจ�าหน่ายผู้ป่วยส่งผลต่อ

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดลีนมาศึกษากระบวนการท�างาน ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจัยนั้น ส่ง

ผลให้มีการลดขั้นตอนการท�างานและสามารถลดเวลาการท�างานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ธันฐภัทร์ ราศีมิล และบุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพการท�างาน

ของกระบวนการรับและคืนสินค้าทั่วไป กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ โดยใช้หลักการลีน 5W1H  มาใช้ในการ

วิเคราะห์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการท�างาน ผลการศึกษาที่ได้ท�าให้บริษัทสามารถลดเวลาใน

กระบวนการท�างานจาก 92.65 นาทีเหลือ 49.25 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 47 

ลักขณา ฤกษ์เกษม และชนิภา นิวาสานนท์ (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตชุดหรือ

ตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้น�าเอาแนวคิดลีนมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต พบว่าบางกิจกรรมเกิดปัญหาที่เป็น

คอขวด ส่งผลให้มีงานรอเป็นจ�านวนมาก คณะผู้วิจัยจึงน�า 5W1H และ ECRS มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุง ผลจากการวิจัยพบว่าสามารถลดเวลาในการท�างานจาก 51.97 นาที เหลือ 48.32 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 7 

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ, นิศาชล จันทรานภาสวัสดิ์ และธีรพล เถื่อนแพ (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจ

โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย ได้ท�าการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้หลัก

การแผนผังสายธารคุณค่า(VSM) และน�าหลักการของ Why-why analysis และ ECRS น�ามาประยุกต์ใช้ ผล

การศึกษาพบว่าสามารถตัดกิจกรรมที่ไม่จ�า(NVA)เป็นออก ส่งผลให้สามารถลดเวลาในกระบวนการท�างานได้ 

7.15 นาที คิดเป็นร้อยละ 3.94 

ทัศนาธาร วงค์วาลเรือน และวัสสนัย วรรธนัจฉริยา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การน�าหลักการของ 

ECRS มาร่วมในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท�างานในการผลิตนมพาสเจอไรซ์

บรรจุขวด ปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่ คือ การส่งมอบที่ล่าช้าซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ หลังจากน�าแนวคิดลีนมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ ECRS พบว่าสามารถลดขั้น

ตอนการท�างานจาก 35 เหลือ 30 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 14.29 อีกทั้งยังสามารถลดเวลาในกระบวนการ

ผลิตจาก 2135 นาที เหลือ 1376 นาที คิดเป็นร้อยละ 35.55

กิตติชัย อธิกุลรัตน์ และ ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ระบบการผลิตแบบ

ลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการไหลอย่างต่อ

เนื่องโดยใช้ช้แนวคิดระบบการผลิตแบบลีนเพื่อวาดภาพสายธารคุณค่า (VSM) ปัจจุบันและสายธารคุณค่าใน

อนาคตของผลิตภัณฑ์ จากนั้นประยุกต์ใช้การศึกษาวิธีการท�างาน เพื่อปรับปรุงการท�างาน ลดความสูญเปล่า

ในกระบวนการโดยการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการปรับปรุงผลการวิจัยท�าให้สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตจากเดิม 

125 ชิ้นต่อชั่วโมง เป็น 160 ชิ้นต่อชั่วโมงหรือหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมในการปฏิบัติงานท�าให้ลดระยะทางเคลื่อนย้ายงานได้ จากเดิม 14 เมตร เหลือ 10 เมตร หรือลดลง

ร้อยละ 28.57



7

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และสภาพปัญหาของกระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษา

รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดซื้อตั้งแต่ขั้นตอนการรับเอกสารเรียกเซ็นสัญญาจากโรงพยาบาล การ

จัดท�าเอกสารตามที่โรงพยาบาลก�าหนด การเซ็นสัญญาที่โรงพยาบาลตามวันที่นัดหมาย การรับคู่สัญญากลับ

มาจากโรงพยาบาล และการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อส่งไปยังบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสนทนากลุ่ม และจัดท�าแผนผังสายธารแห่งคุณค่า แสดงการไหลของ

กระบวนการจัดซื้อในแต่ละขั้นตอนที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสูญเปล่า 

และเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Review) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษา และทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คณะผู้วิจัยได้มีการสนทนากลุ่มระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดซื้อ ซึ่งการสัมภาษณ์มีทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 7,11,13 สิงหาคม 2563 และ 23 กันยายน 

2563 ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทาง

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการสนทนากลุ่มแต่ละครั้งผู้ที่เข้าร่วมคนเดียวกันทุก

ครั้งรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ

จากตารางที่ 1 จ�านวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ 1 คน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงินและบัญชี 2 คน ปละพนักงานฝ่ายธุรการที่ดูแลเกี่ยวกับงานเอกสารทั้งหมด 3 คน รวมทั้งหมด 6 คน 

โดยฝ่ายการเงินและธุรการ 5 คนนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อและเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ส�าหรับผู้บริหารเป็นผู้ที่ทราบถึงภาพรวม คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและข้อมูลที่

เก็บเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ เพื่อน�าไปวาดผังกระบวนการจัดซื้อและการหาแนวทาง

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปัจจุบัน

2. การสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุง (Current State Value Stream 

Mapping)

ภายหลังจากการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และการสนทนากลุ่ม จากสถานการณ์จริงภายใน

กระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งท�าให้ทราบข้อมูลด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงานและข้อมูลด้าน

เวลาที่ถูกใช้ไปในแต่ละกิจกรรม ทางคณะผู้วิจัยจึงน�าข้อมูลที่ได้มาจ�าแนกกิจกรรมต่างๆภายในกระบวนการ

จัดซื้อเพื่อสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือในสถานการณ์ก่อนปรับปรุง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง

ภาพรวมการไหลของกิจกรรมภายในกระบวนการจัดซื้อทั้งหมด 
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3. การวิเคราะห์แผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุง

แผนผังสายธารแห่งคุณค่าแสดงการไหลของกระบวนการท�างานแต่ละขั้นตอนในสถานการณ์ก่อน

ปรับปรุง ตั้งแต่ขั้นตอนรับเอกสารเรียกเซ็นสัญญาจากโรงพยาบาลไปจนถึงการส่งใบสั่งซื้อไปยังซัพพลาย

เออร์ โดยมีดัชนีวัดผลงานหรือความส�าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) คือ ระยะเวลาในการ

ด�าเนินงาน (Cycle Time) และจ�านวนกิจกรรมในการด�าเนินงานของกระบวนการจัดซื้อ

เมื่อจัดท�าแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้วิจัยได้น�า

แผนผังสายธารแห่งคุณค่าไปสอบถามกับผู้เข้าร่วมสนทนาอีกครั้ง เพื่อทบทวนความถูกต้องก่อนที่จะน�าไป

วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป และร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถลดความสูญเปล่าที่

เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เครื่องมือของแนวคิดลีน ได้แก่ 5W1H และ ECRS จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษามาวิเคราะห์แผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุง

4. การสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์หลังการปรับปรุง (Future State Value 

Stream Mapping)

หลังการวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่าในสภาพปัจจุบันก่อนการปรับปรุง หากพบว่ามีกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดความสูญเปล่า (Waste) หรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่ม (NVA) ควรก�าจัดกิจกรรมเหล่านั้น

ออกไป เพื่อท�าให้กระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงน�ามาสร้าง

แผนผังสายธารคุณค่าในสถานการณ์ภายหลังการปรับปรุง

5. การเปรียบเทียบข้อมูลก่อน – หลังการปรับปรุง

น�าแผนผังสายธารคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุงและแผนผังสายธารคุณค่าในสถานการณ์ภาย

หลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบ เพื่อทราบถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นของทั้งสองสถานการณ์ ซึ่งจะแสดงให้

เห็นถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนกับกระบวนการจัดซื้อได้อย่างชัดเจน

6. สรุปผลการศึกษา

หลังจากการน�าแนวคิดลีนมาใช้เพื่อลดความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

กระบวนการจัดซื้อ สามารถน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการจัดการกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อธุรกิจ และพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจมีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและสภาพปัจจุบันของกระบวนการจัดซื้อ

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลกระบวนการทั้งหมดของบริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จ�ากัดจากการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทราบกระบวนการจัดซื้อของบริษัท โดยคณะผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาและเก็บ

ข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อเป็นประเด็นส�าคัญซ่ึงมีขอบเขตที่ศึกษาต้ังแต่ข้ันตอนการรับเอกสารเรียกเซ็น

สัญญาจากโรงพยาบาลถึงการส่งใบสั่งซื้อไปยังบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์

หลักของทางบริษัท 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ท�าให้ทราบถึงขั้นตอนของกระบวนการจัด

ซื้อและเวลาในแต่ละกิจกรรม คณะผู้วิจัยจึงได้น�าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจัดท�าเป็นแผนภาพแสดง

กระบวนการจัดซื้อ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงแผนภาพกระบวนการ (Process chart) ของกระบวนการจัดซื้อ 

จากตารางที่ 2 อธิบายกระบวนการจัดซื้อของบริษัทซึ่งมีทั้งหมด 14 ขั้นตอน โดยแยกแต่ละขั้นตอน

ตามประเภทของกิจกรรมเช่น ขั้นตอน 1 รับเอกสารเรียกเซ็นสัญญา เป็นประเภทการด�าเนินงาน ใช้เวลา 3 

นาที เป็นต้น โดยทั้ง 14 ขั้นตอนจะใช้เวลา 242 ชั่วโมง 51.5 นาที

การสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุง

หลังจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและสภาพปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษา ท�าให้

ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และข้อมูลด้านเวลาในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการจัด

ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ทางคณะผู้วิจัยจึงน�าข้อมูลที่ได้มาสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสภาพ

ปัจจุบันของบริษัทก่อนปรับปรุง ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุงของกระบวนการจัดซื้อ (Current State VSM)

จากรูปที่ 2 เมื่อท�าการรวบรวมเวลาการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ว่าระยะเวลาตั้งแต่รับเอกสาร

เรียกเซ็นสัญญาจนถึงส่งใบสั่งซื้อให้กับบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ากัด มีเวลาเฉลี่ย 242 ชั่วโมง 51.5 

นาที ระยะเวลาส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการรอคอยเป็นจ�านวน 240 ชั่วโมง

การวิเคราะห์แผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์ก่อนปรับปรุง

ขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการและความสูญเปล่าโดยใช้หลัก 5W1H ตาม

แนวคิดลีน โดยพิจารณาถึงรอบเวลาการท�างานและขั้นตอนการท�างานในแต่ละกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบ

ต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถพิจารณาได้ดังตารางที่ 3

 ตารางที่ 3 กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าภายในกระบวนการท�างานจัดซื้อปัจจุบัน

การหาแนวทางปรับปรุงวิธีการท�างานเพื่อลดเวลาการปฏิบัติงานโดยใช้การตั้งค�าถาม 5W1H ควบคู่

กับการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการตามหลัก ECRS โดยพิจารณากิจกรรมที่เป็นความสูญ

เปล่า 7 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ ดังตารางที่ 4-8
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ตารางที่ 4 ความสูญเปล่า 7 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ

ความสูญเปล่า 7 ประการ กิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า

1. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย
การรอหนังสือค้�าประกันจากธนาคาร

การรอคู่สัญญาคืนจากโรงพยาบาล

2. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว
การปริ้นใบสั่งซื้อ

การสแกนใบสั่งซื้อเข้าสู่คอมพิวเตอร์

ตารางที่ 5  แนวทางการปรับปรุงการท�างานด้วย 5W1H และหลักเกณฑ์ ECRS

5W1H ประเภท ความหมาย (Why) ประเด็นพิจารณา หลักเกณฑ์ ECRS

What วัตถุประสงค์ - ทำาอะไรอยู่

- ทำาไมทำาอยู่อย่างนั้น

- ทำาไมสิ่งนั้นจึงจำาเป็น

- เลิกเสียได้หรือไม่

- สามารถจะบรรลุเป้าหมาย

ด้วยวิธีอื่นหรือไม่

กำาจัดส่วนที่ไม่จำาเป็นทิ้ง

(Eliminate - E)

When ลำาดับขั้นตอน - ทำาเมื่อไหร่

- ทำาไมต้องทำาตอนนั้น

เวลาอื่นไม่ได้หรือ ประสมองค์ประกอบของงาน 

(Combine - C)

หรือโยกย้ายสับเปลี่ยน

(Rearrange - R)
Where สถานที่ - ทำาที่ไหน

- ทำาไมต้องทำาที่นั้น

ทำาที่อื่นได้หรือไม่

Who คนหรือเครื่องจักร - ใครหรือเครื่องจักร

- ทำาไมต้องใครหรือ

เครื่งจักรนั้น

คนอื่นหรือเครื่องจักร

อื่นได้หรือไม่

How วิธีปฏิบัติงาน - ใช้วิธีการอะไรทำางาน

- ทำาไมต้องเป็นวิธีนั้น

จะลดแรงงานหรือ

เวลางานลงได้หรือไม่

ดัดแปลงให้ง่ายขึ้น

(Simplify - S)

ที่มา : ลักขณา ฤกษ์เกษม และชนิภา นิวาสานนท์. 2562 น.45-46
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ตารางที่ 6  การตั้งค�าถาม 5W1H ในกิจกรรมรอรับคู่สัญญาคืนจะโรงพยาบาล 

หัวข้อ 5W1H คำาตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข

วัตถุประสงค์ (What) ทำาอะไร รอรับคู่สัญญาคืนจากโรงพยาบาล เสียเวลาจากการรอรับคู่

สัญญาคืนจากโรงพยาบาล

ถึง 168 ชั่วโมงโดยสูญ

เปล่า จึงจะสามารถดำาเนิน

การจัดทำาใบสั่งซื้อได้ ส่ง

ผลให้การส่งใบสั่งซื้อไป

ยังซัพพลายเออร์มีความ

ล่าช้าและได้รับสินค้าช้า

กำาจัดกิจกรรมการรับ

คู่สัญญาออกเนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่ไม่สร้าง

คุณค่าเพราะไม่มีการ

ดำาเนินงานต่อจาก

กิจกรรมนี้ และปรับวิธี

การทำางานใหม่ โดยเมื่อ

ได้รับเอกสารเรียกเซ็น

สัญญาจะดำาเนินการจัด

ทำาใบสั่งซื้อทันที เพื่อ

ให้ได้รับสินค้าเร็วขึ้น 

เนื่องจากสามารถจัดทำา

ใบสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องรอ

การดำาเนินงานด้านเอก

สารอื่นๆ

(Why) ทำาไมต้องทำา เพื่อดำาเนินการจัดทำาใบสั่งซื้อต่อ

สถานที่ (Where) สถานที่ใด บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จำากัด

(Why) ทำาไมต้องทำาที่นั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำาดับ (When) ทำาเมื่อไหร่ หลังจากไปเซ็นสัญญาที่โรง

พยาบาลแล้ว

(Why) ทำาไมถึงทำาเมื่อนั้น -

วิธีการ (How) ทำาอย่างไร -

(Why) ทำาไม -

ตารางที่ 7  การตั้งค�าถาม 5W1H ในกิจกรรมปริ้นใบสั่งซื้อ

หัวข้อ 5W1H คำาตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข

วัตถุประสงค์ (What) ทำาอะไร ปริ้นใบสั่งซื้อออกมา ถ้าหากมีการพิมพ์ใบสั่งซื้อ

ผิด ต้องมีแก้ไขใบสั่งซื้อ

และปริ้นเอกสารใหม่ ซึ่ง

ทำาให้เสียเวลาโดยสูญเปล่า 

และสิ้นเปลืองกระดาษ

ทำาเอกสารให้อยู่ใน

ระบบออนไลน์และ

สามารถให้ผู้บริหาร

เซ็นอนุมัติในระบบได้

เลย เนื่องจากสะดวกต่อ

การจัดเก็บและการนำา

ไปใช้งานต่อ โดยจะใช้

ระบบออนไลน์ผ่านทาง 

Creden.co ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มที่ได้รับการ

ยอมรับจากทางภาครัฐ

ในทางกฎหมาย

(Why) ทำาไมต้องทำา เพื่อนำาไปให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติ

สถานที่ (Where) สถานที่ใด บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จำากัด

(Why) ทำาไมต้องทำาที่นั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำาดับ (When) ทำาเมื่อไหร่ ได้รับคู่สัญญาคืนจากโรงพยาบาล

(Why) ทำาไมถึงทำาเมื่อนั้น เพื่อให้ผู้บริหารเซ็นและส่งใบคำา

สั่งซื้อต่อไป

วิธีการ (How) ทำาอย่างไร สั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อออกทางเครื่อง

ปริ้น

(Why) ทำาไม เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อออกมาในรูป

แบบของกระดาษเอกสาร
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ตารางที่ 8 การตั้งค�าถาม 5W1H ในกิจกรรมสแกนใบสั่งซื้อเข้าสู่คอมพิวเตอร์

หัวข้อ 5W1H คำาตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ไข

วัตถุประสงค์ (What) ทำาอะไร สแกนใบสั่งซื้อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากจาก

การสแกนเอกสารเข้า

คอมพิวเตอร์ และต้อง

เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ

กระดาษเอกสารที่ไม่

ได้ใช้แล้ว

เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ

เอกสารออนไลน์ทั้งหมด

โดยดำาเนินการผ่าน

ทาง Creden.co ทำาให้

ไม่ต้องเสียเวลาในการ

สแกนเอกสาร เมื่อผู้

บริหารอนุมัติผ่านทาง

ระบบแล้ว สามารถส่ง

ต่อไปยังซัพพลายเออร์

ได้เลย

(Why) ทำาไมต้องทำา เพื่อส่งอีเมลล์ให้ซัพพลายเออร์

สถานที่ (Where) สถานที่ใด บริษัท มิราเคิล เอนโดเมดิค จำากัด

(Why) ทำาไมต้องทำาที่นั้น เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

ลำาดับ (When) ทำาเมื่อไหร่ เมื่อผู้บริหารเซ็นอนุมัติแล้ว

(Why) ทำาไมถึงทำาเมื่อนั้น เพื่อส่งอีเมลล์ให้ซัพพลายเออร์

วิธีการ (How) ทำาอย่างไร สแกนใบสั่งซื้อที่อยู่ในกระดาษเข้า

คอมพิวเตอร์

(Why) ทำาไม เพื่อแปลงเอกสารให้เป็นอยู่ในรูป

แบบไฟล์

  จากการใช้เทคนิคตั้งค�าถาม 5W1H ดังตารางที่ 6,7,8 และ 9 แล้วสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Non-Value Added: NVA) และกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่

จ�าเป็น (Necessary Non-Value Added: NNVA) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น�าหลักการ ECRS มาใช้เพื่อเสนอ

แนวทางปรับปรุงกระบวนการท�างาน ดังนี้

1. การก�าจัดออก (Eliminate) คือ การพิจารณางานหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ

กระบวนการท�างาน เพื่อพิจารณาก�าจัดความสูญเปล่าออกไป โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรมการรอรับคู่

สัญญาซื้อขายคืนจากโรงพยาบาลนั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Non-Value Added: NVA) 

ท�าให้สูญเสียเวลาจากการรอถึง 168 ชั่วโมงจึงจะด�าเนินการพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ ส�าหรับแนวทางการปรับปรุง

นั้น คณะผู้วิจัยจะก�าจัดกิจกรรมนี้ออกไป เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีก็สามารถด�าเนินกิจกร

รมอื่นๆต่อไปได้ 

2. การจัดใหม่ (Rearrange) คือ กระบวนการหรือขั้นตอนการท�างานในบางขั้นตอนอาจสลับกันไป

มา การน�ามาพิจารณาจัดรูปแบบใหม่ก็เพื่อให้ง่ายต่อการท�างานและลดขั้นตอนการท�างานให้น้อยลง โดย

คณะผู้วิจัยจะเสนอแนวทางให้มีการจัดรูปแบบการด�าเนินงานใหม่ คือ เมื่อรับเอกสารเรียกเซ็นสัญญาแล้วจะ

ด�าเนินการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อทันที เพื่อไม่ให้สูญเสียเวลาจากปฏิบัติงานและการรอคอยที่เกิดขึ้นภายใน

กระบวนการ ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานเช่นนี้จะท�าให้บริษัทได้ด�าเนินการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อและส่ง

ใบสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทได้รับสินค้าจากซัพพลายเออร์เร็วกว่าก่อนการ

ปรับปรุงกระบวนการ

3. การท�าให้ง่าย (Simplify) คือ การปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น โดยคณะ

ผู้วิจัยเห็นว่าการที่พิมพ์ใบสั่งซื้อเสร็จแล้วปร้ินใบส่ังซ้ือออกมาเพ่ือน�าไปให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติและสแกนกลับ

เข้าคอมพิวเตอร์อีกครั้งเพื่อส่งให้กับซัพพลายเออร์ มีความซับซ้อนของการท�างาน คณะผู้วิจัยจึงเสนอ

แนวทางการปรับปรุง คือ จากเดิมที่ต้องด�าเนินเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งเกิดความซับซ้อนจากการ

ปริ้นเอกสารออกมาและต้องสแกนกลับเข้าไปใหม่เมื่อผู้บริหารได้เซ็นอนุมัติ และหากเกิดความผิดพลาดจาก

การพิมพ์ผิด จะต้องด�าเนินพิมพ์ เซ็นอนุมัติ และสแกนใหม่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร ดังนั้นการใช้
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ระบบออนไลน์ซึ่งแพลตฟอร์มให้เลือกอย่าง Creden.co ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยอมรับจากภาครัฐในทาง

กฎหมาย มาใช้ภายในบริษัทจะสร้างความสะดวกรวดเร็วในการท�างานให้กับพนักงานมากกว่าการด�าเนิน

เอกสารแบบเดิม โดยเมื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อเสร็จแล้วจะอัพโหลดไฟล์เข้าไปยังระบบและผู้บริหารสามารถเซ็น

เอกสารออนไลน์ผ่านทางระบบได้เลย เมื่อเซ็นอนุมัติเสร็จจะสามารถส่งใบสั่งซื้อต่อให้กับซัพพลายเออร์ได้

ทันที อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้ได้อย่างถาวรและยังเป็นการลดการใช้กระดาษจากการด�าเนิน

เอกสารแบบเดิม

การสร้างแผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์หลังการปรับปรุง

  

  หลังการการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากแผนผังสายธารแห่ง

คุณค่าก่อนปรับปรุงแล้ว โดยใช้เทคนิคการตั้งค�าถาม 5W1H ควบคู่กับการพิจารณาแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการตามหลัก ECRS คณะผู้วิจัยจึงจัดจ�าแผนผังสายธารคุณค่าหลังการปรับปรุงขึ้นมา แสดงดังรูปที่ 

3

รูปที่ 3 แผนผังสายธารแห่งคุณค่าในสถานการณ์หลังปรับปรุงของกระบวนการจัดซื้อ (Future 

State VSM)

เม่ือท�าการรวบรวมเวลาการปฏิบัติงาน สามารถระบุระยะเวลาตั้งแต่รับเอกสารเรียกเซ็นสัญญา

จนถึงส่งใบสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์มีเวลาเฉลี่ย 74 ชั่วโมง 6 นาที ซึ่งลดลงจากเดิม 168 ชั่วโมง 45.5 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 44.28 

การเปรียบเทียบข้อมูลก่อน – หลังการปรับปรุง

จากการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือในสภาพปัจจุบันเพ่ือน�ามาออกแบบกระบวนการ

ท�างานในการจัดซื้อใหม่โดยใช้แนวคิดลีน พบว่าสามารถลดกระบวนการท�างานลงจาก 14 ขั้นตอน มีระยะ

เวลาการด�าเนินงานเฉลี่ย 242 ชั่วโมง 51.5 นาที เหลือเพียง 11 ขั้นตอน และสามารถลดระยะเวลาในการ

ด�าเนินงานเหลือเพียง 74 ชั่วโมง 6 นาที 
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จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการรับคู่สัญญาจากโรงพยาบาลที่มีระยะเวลารอคอยที่ยาวนาน

จะถูกตัดออกไป เนื่องจากไม่มีความจ�าเป็นในการรอรับคู่สัญญาก่อนท�าใบสั่งซื้อ อีกทั้งยังน�ากระบวนการ

ตั้งแต่การจัดท�าใบสั่งซื้อเป็นต้นไปมาเริ่มต้นจัดท�าหลังจากรับเอกสารเรียกเซ็นสัญญาจากโรงพยาบาลแล้ว

ทันทีเป็นการด�าเนินการเพื่อให้ได้รับสินค้าเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนการด�าเนินงานด้านเอกสารใบสั่งซื้อเป็น

ระบบออนไลน์ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกต่อการด�าเนินงานมากขึ้นและลดการใช้กระดาษลง

บทสรุป

จากการด�าเนินงานในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อโดยใช้แนวคิดลีน คณะผู้วิจัยได้น�าเสนอ

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษาดังนี้ 1.การก�าจัดออก (Eliminate) กิจกรรม

การรอรับคู่สัญญาซื้อขายคืนจากโรงพยาบาลเนื่องจากวิเคราะห์ VSM แล้วเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ (Non-Value Added: NVA) 2.การท�าให้ง่าย (Simplify) 2 กิจกรรมคือกิจกรรมปริ้นใบสั่งซื้อและ

สแกนใบสั่งซื้อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยท�าเอกสารให้อยู่ในระบบออนไลน์และสามารถให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติใน

ระบบได้เลย เนื่องจากสะดวกต่อการจัดเก็บและการน�าไปใช้งานต่อ โดยจะใช้ระบบออนไลน์ผ่านทาง Cre-

den.co ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับจากทางภาครัฐในทางกฎหมาย 3.การจัดใหม่ (Rearrange) 

เมื่อรับเอกสารเรียกเซ็นสัญญาแล้วจะด�าเนินการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อทันที เพื่อไม่ให้สูญเสียเวลาจากปฏิบัติงาน

และการรอคอยที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานเช่นนี้จะท�าให้บริษัทได้

ด�าเนินการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อและส่งใบสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ได้เร็วยิ่งขึ้นและส่งผลให้บริษัทได้รับสินค้า

จากซัพพลายเออร์เร็วกว่าก่อนการปรับปรุงกระบวนการ สามารถสรุปผลการด�าเนินงานโดยน�าผลก่อนการ

ปรับปรุงมาเปรียบเทียบกับผลหลังจากปรับปรุง แสดงผลดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

หัวข้อการปรับปรุง ก่อนการปรับปรัง หลังการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนกิจกรรม 14 11 กิจกรรมลดลง

เวลาทั้งหมดในกิจกรรม 242 ชั่วโมง 51.5 

นาที

74 ชั่วโมง 6 นาที เวลาตลอดทั้งกระบวการลด

ลง

กระบวนการท�างาน แบบ Manual แบบ Manual ผสม

กZับ น�าเทคโนโลยีเข้า

มาใช้

ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดเวลารอ

คอยและความซ้�าซ้อนของ

งาน

  จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบกิจกรรมก่อนและหลังปรับปรุงในส่วนของจ�านวน

กิจกรรมภายในกระบวนการจัดซื้อก่อนการปรับปรุงมีจ�านวนทั้งหมด 14 กิจกรรม หลังจากที่การปรับปรุง

กระบวนการใหม่แล้วจะเหลือแค่เพียง 11 กิจกรรมซึ่งเกิดจากการตัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า จัดรูป

แบบกระบวนการใหม่ และการจัดกระบวนการให้สะดวกต่อการท�างาน ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรม

ก่อนปรับปรุงคือ 242 ชั่วโมง 51.5 นาที ภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการท�างานใหม่จะใช้เวลาในการ

ท�ากิจกรรมเหลือเพียง 74 ชั่วโมง 6 นาที ซึ่งลดลงเป็นจ�านวน 168 ชั่วโมง 45.5 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 

69.49
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย
Factors Affecting Gross Domestic Product of Agricultural Sector of Thailand 
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บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาสถานการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2560 รวม

เป็นระยะเวลา 23 ปี วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS ผลการศึกษาพบว่า ภาค

การเกษตรโดยรวมใน พ.ศ. 2538 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรโดยรวม จ�านวน 397,929 ล้านบาท 

แบ่งเป็นภาคการเกษตร/ป่าไม้/ล่าสัตว์ จ�านวน 313,745 ล้านบาท และภาคการประมง จ�านวน 84,184 

ล้านบาท  ซึ่งจ�านวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรโดยรวม จ�านวน 937,779 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคการเกษตร/ป่าไม้/ล่า

สัตว์ จ�านวน 855,915 ล้านบาท และภาคการประมง จ�านวน 81,864 ล้านบาท ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทยโดยรวมและประเภทการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ คือ มูลค่า

ของการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ และราคาน�้ามัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

ภาคการประมง คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95

คำาสำาคัญ:  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ, ภาคการเกษตร,ราคาน้�ามัน, อัตราแลกเปลี่ยน

Abstract

The objectives of the study were to study the situation of the GDP of the agri-

cultural sector of Thailand and the factors affecting the GDP of the agricultural sector 

of Thailand, using data between 1995 and 2017 for a total of 23 years. The multiple 

regression data was analyzed by OLS. The study found that overall agricultural sector 

in 1995, gross agricultural products 397,929 million baht, divided into 313,745 million 

baht in agriculture / forestry / hunting and 84,184 million baht for fisheries. Agriculture 

had continued to increase. In 2017, gross agricultural products totaled 937,779 million 

baht, divided into agriculture / forestry / hunting, amounting to 855,915 million baht 

and fisheries sector of 81,864 million baht. For the factors affecting Thailand’s gross 

domestic product and types of agriculture, forestry, and hunting were the value of 

agricultural exports, forestry, hunting and oil prices. The factor affecting the GDP of 

1 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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the fishing sector was the exchange rate at the statistical confidence level of 95%.

Keywords: Gross Domestic Product, agricultural sector, Oil price, Exchange rate

บทนำา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตโดยรวมมาจากภาคการเกษตรเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่

ของไทยท�าอาชีพการเกษตร วิถีชีวิตของประชากรของประเทศจะเป็นการท�าการเกษตรเพื่อยังชีพและ

ค้าขายไม่ว่าจะเป็นการท�าการเกษตรแบบเพาะปลูกพืชไร่พืชสวน การท�าการประมงน�้าจืด การท�าประมงน�้า

เค็ม การล่าสัตว์ และการท�าเกษตรป่าไม้ เนื่องด้วยภูมิประเทศของประเทศไทยเป็นภูมิประเทศที่ดีมี

ธรรมชาติที่หลากหลายอุดมสมบูรณ์มีทะเล ป่าไม้ที่สมบูรณ์เหมาะแก่การท�าการเกษตรกรรม ประชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศจึงมีอาชีพเกษตรกร ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในอดีตมาจากการภาคการเกษตร 

แต่ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจก�าลังพัฒนาแบบผสมและเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท�าให้ภาค

อุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP)เป็นมูลค่าตลาดของสินค้า

และบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่ค�านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วย

ทรัพยากรของชาติใด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตรและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 910,125 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 

1,049,743 ล้านบาท แต่ในปี 2554 จนถึงปัจจุบันสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา

ประจ�าปีลดลงอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี คือ ปี 2554 ร้อยละ 13.34 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.51  11.32 10.07 8.99  8.5 และ8.66 ตามล�าดับ โดยประเทศไทยมีพื้นที่

ประมาณ 321 ล้านไร่ หรือประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ส�าหรับการเกษตรประมาณ 43% 

(138 ล้านไร่) และรายได้ของภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งภาค

เกษตรกรรม หรือ Agriculture นั้นรวมไปถึงการประมง การเลี้ยงสัตว์ และการป่าไม้ด้วย แต่ 68% นั้นอยู่ที่

การปลูกพืชและผลไม้ ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคเกษตรในปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่องท�าให้

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยในปัจจุบัน

จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงท�าให้สนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภาคการเกษตรของประเทศไทย ในประเด็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศ และปัจจัย

ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย เพื่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

ส�านักงานการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เกษตรกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเปลื่อนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของ

ประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม

เกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีการ

เพาะปลูกพืช มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “กสิกรรม”และวิธีการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น�้า อย่างเป็นระบบ ผู้ที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภทได้แก่
1. กสิกรรม หมายถึงการเพาะปลูกพืช เช่นการท�านาการท�าสวนการท�าไร่ เป็นต้น

2. ปศุสัตว์หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร หรือเลี้ยงสัตว์
จ�าพวกสัตว์ปีกเป็นต้น

3. การประมง หมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน�้าเช่นการเลี้ยงสัตว์น�้าการจับสัตว์น�้า
เป็นต้น

4. ด้านป่าไม้ หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการน�าผลผลิต
จากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้น

Herren and Donahue (อ้างใน สมจิต โยธะคง, 2555)อธิบายว่า เกษตรกรรม หมายถึง การเป็น

อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ถ้าการท�าธุรกิจดังกล่าวมีการท�าสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการผลิต จะเป็นข้อ

ตกลงในการผลิตเกี่ยวกับทางด้านพืช ด้านสัตว์ด้านประมง ด้านป่าไม้และการเกษตรด้านอื่น ๆ เพื่อน�า

ผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิต นอกจากนี้

ยังรวมถึงการจัดหาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการกระ

จายผลผลิต 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product, 

GDP) หมายถึง มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศในรอบปีหนึ่ง โดยไม่ต้อง

สนใจว่าเจ้าของปัจจัยการผลิตจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ถ้ามาท�าธุรกิจในอาณาเขตประเทศไทยแล้ว

จะต้องเหมารวมเป็น GDP ของไทยทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product ที่หมายถึง มูลค่า

ตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศช่วงเวลาหนึ่ง ๆโดยไม่ค�านึงว่าจะผลิตขึ้นมาด้วย

ทรัพยากรของประเทศใด ซึ่งค�านี้คิดค้นโดย Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย โดย GDP นี้

สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆ ได้ และหากจะอธิบายให้

เข้าใจง่ายขึ้นไปอีก GDP จะเป็นสินทรัพย์ในประเทศทั้งหมดในปีนั้น (สินค้า เครื่องจักรบ้าน อสังหาริมทรัพย์) 

รวมกับรายได้ของประชาชนทั้งประเทศรวมกัน และยังรวมถึงรายได้ของชาวต่างประเทศที่มาสร้างรายได้ใน

ประเทศรวมกันทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งหากมีการบอกว่า GDP  เพิ่มขึ้น 4% ก็หมายความว่า ขณะนี้ประเทศมี

ทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 4% แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีรายได้เพิ่ม 4% บางคนอาจจะมากขึ้น หรือน้อย

ลงก็ได้ ส่วนกรณีนักธุรกิจประเทศเราไปสร้างโรงงานที่ต่างประเทศแบบนี้จะไม่น�ามาค�านวณใน GDP  แต่ถ้า

น�าเงินที่ได้กลับเข้ามาใช้จ่ายในประเทศแบบนี้จะนับรวม GDP ด้วย 

กระแสหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่าย 

รายได้ และมูลค่าผลผลิตของประเทศ โดยโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 

ดังนี้
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ภาคครัวเรือน (Households sector) คือภาคเศรษฐกิจที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน 

แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ โดยภาคครัวเรือนจะน�าปัจจัยการผลิตที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่ไปขายให้กับภาค

ธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กบตนเอง และได้รับรายได้ในรูปผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าเช่า ค่าจ้าง 

ดอกเบี้ย และก�าไร

ภาคธุรกิจ (Business sector) คือภาคเศรษฐกิจที่น�าปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากภาคครัวเรือนมา

ผลิตเป็นสินค้าและบริการและน�ากลับไปขายให้กบระบบเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการบริโภค

ภาครัฐบาล (Government sector) คือภาคเศรษฐกิจที่ท�าหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการ

สาธารณะ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพื่อความอยู่ดี

กินดีของประชาชน โดยสิ่งที่จะท�าให้รัฐบาลท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นที่จะต้องหารายได้เพื่อ

น�ามาใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ซึ่งรายได้หลักของรัฐบาลมาจากการเก็บภาษีอากร

ภาคต่างประเทศ (Foreign sector) คือภาคเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกบการน�าเข้าส่งออก

สินค้าและบริการระหว่างประเทศ เนื่องจากในระบบเศรษฐกิจถ้ามีสินค้าและบริการใดที่ผลิตแล้วเกินความ

ต้องการบริโภคภายในประเทศ ก็จะส่งออกสินค้าและบริการออกไปขายยังต่างประเทศ ส่วนสินค้าและ

บริการใดที่ไม่สามารถผลิตได้เองหรือผลิตแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ก็จะน�าเข้าสินค้าและ

บริการเหล่านั้นมาจากต่างประเทศโครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปโครงสร้างระบบ

เศรษฐกิจประกอบด้วยภาค ครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคการติดต่อกับประเทศ (สามารถ ปิติ

พัฒน์, 2554)

การค�านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ถือหลักทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก (ผลิตในประเทศ

เหมารวมทั้งหมด)GDP วัดได้จาก 3 ด้าน คือ 

1. การวัด GDP ด้านรายได้ ค�านวณจากด้านรายได้ทั้งหมดของทุกคนในระบบเศรษฐกิจ เช่นรายได้

จากปัจจัยการผลิต ค่าจ้าง เงินเดือน เงินทดแทนอื่นแก่ลูกจ้าง ค่าเช่าที่เอกชนได้รับ ดอกเบี้ย ก�าไรของบริษัท

ก่อนหักภาษี รายได้ของกิจการที่ไม่อยู่ในรูปบริษัท  รายได้ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยการผลิตภาษีทางอ้อมธุรกิจ 

(ภาษีสรรพสามิต ภาษีขาย ภาษีการค้า ฯลฯ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าเสื่อมราคา 

2. การวัด GDP ด้านผลผลิต เป็นการหาผลรวมมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในปีนั้น ๆ

เท่านั้น โดยยังไม่ต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรที่น�ามาใช้ในการผลิตสินค้าคิดได้ 2 วิธี คือ  

คิดเฉพาะมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย และ คิดแบบมูลค่าเพิ่ม โดย มูลค่าเพิ่ม = รายได้ – ต้นทุน

สินค้าและบริการช่วงกลาง 

3. การวัด GDP ด้านรายจ่าย คิดจากรายการค่าใช้จ่ายรวมของประเทศ ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการ

บริโภค (Consumption : C) รายจ่ายเพื่อการลงทุน (Investment : I) รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการโดย

รัฐบาล(Government : G) รายจ่ายเพื่อการน�าเข้าและส่งออก(Net Export : (X-M)) ดังนั้น รายได้ประชาชาติ

(Y) = C + I + G + (X-M) (ธนาภัทร์ เรืองศรี, 2556)

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย ใช้

ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2560 รวมเป็น
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ระยะเวลา 23 ปีจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย(2561) และส�านักงานคณะกรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ(2561) โดยใช้โปรแกรม Stata ในการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple re-

g ress ion)จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข ้องสามารถเขียนใน รูปสมการได ้ ดั งนี้ 

ก�าหนดให้

Y_i   = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในประเทศไทย แบ่งเป็น ภาคเกษตรรวม 

   ภาคการเกษตร/ป่าไม้/ล่าสัตว์ และ ภาคการประมง (หน่วย: ล้านบาท)

EX_t  = อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ (หน่วย: บาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง

กันข้าม

EPF_t  = การส่งออกสินค้าประมง (หน่วย: บาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

EAF_t  = การส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ (หน่วย: บาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน

INF_t  = อัตราเงินเฟ้อ (หน่วย: ร้อยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

SALE_t = ราคาขายสินค้า (หน่วย: บาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

OIL_t  = ราคาน�้ามัน (หน่วย: ดอลลาร์ ต่อ บาเรล)) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ผลการวิจัย

-สถานการณ์การเปลื่อนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย 

ตารางที่ 1 การศึกษามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศ (หน่วย:ล้านบาท)

ป ีพ.ศ.
ภาคการเกษตรโดยรวม ภาคการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ภาคการประมง

มูลค่า  (%) มูลค่า  (%) มูลค่า  (%)

2538 397,929 20.64 313,745 23.67 84,184 10.55

2539 438,119 10.10 350,172 11.61 87,947 4.47

2540 447,176 2.07 351,974 0.51 95,202 8.25

2541 498,587 11.50 390,604 10.98 107,983 13.43

2542 435,507 -12.65 332,045 -14.99 103,462 -4.19

2543 444,185 1.99 326,389 -1.70 117,796 13.85

2544 468,905 5.57 357,979 9.68 110,926 -5.83

2545 514,257 9.67 406,809 13.64 107,448 -3.14

2546 615,854 19.76 506,623 24.54 109,231 1.66

2547 668,808 8.60 561,857 10.90 106,951 -2.09

2548 728,093 8.86 623,738 11.01 104,355 -2.43

2549 844,614 16.00 736,623 18.10 107,991 3.48
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2550 910,125 7.76 812,075 10.24 98,050 -9.21

2551 1,049,743 15.34 955,710 17.69 94,033 -4.10

2552 1,036,586 -1.25 931,907 -2.49 104,679 11.32

2553 1,251,807 20.76 1,142,671 22.62 109,136 4.26

2554 1,406,504 12.36 1,295,906 13.41 110,598 1.34

2555 1,421,964 1.10 1,308,903 1.00 113,061 2.23

2556 1,469,889 3.37 1,365,737 4.34 104,152 -7.88

2557 1,330,154 -9.51 1,220,162 -10.66 109,992 5.61

2558 1,192,669 -10.34 1,088,854 -10.76 103,815 -5.62

2559 1,199,426 0.57 1,088,083 -0.07 111,343 7.25

2560 937,779 -21.81 855,915 -21.34 81,864 -26.48

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561)

จากตารางที่ 1 การแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตร จ�าแนกตามประเภท

การเกษตรแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ.2560 ดังนี้  ในภาคการเกษตรโดยรวม จากปี พ.ศ. 2538 

ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยพบว่าปี พ.ศ.2538มีอัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2537  เพิ่มขึ้นเป็น 397,929 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.64158 โดยปี พ.ศ.2553 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเท่ากับ 1,251,807 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 20.76 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 397,929 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -21.81

ภาคการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ พบว่าปี พ.ศ.2538 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2537 เพิ่มขึ้น

เป็น 313,745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.67 โดยปี พ.ศ.2546มีอัตราเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ 506,623 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 24.54 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดในปี พ.ศ.2560 855,915 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ -21.34

ภาคการประมง พบว่าในปี พ.ศ.2538 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2537 เพิ่มขึ้นเป็น 84,184 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ10.55 โดยปี พ.ศ.2543 มีอัตราเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ 117,796 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 13.85436 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดในปี พ.ศ.2560 81,864 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

-26.48

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรโดย

รวม ภาคการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์และภาคการประมง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series) 

เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 23 ปี ทดสอบโดยการใช้โปรแกรม 

Stata ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation ในกรณีที่

เกิดปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะน�าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยผลของ Multicollinearity ด้วยวิธี 

Variance Inflation Factor (VIF) สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าสถิติ VIF ต�่ากว่า 5 จึงไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity ยกเว้น SALE มีค่า VIF เท่ากับ 6.53 และ OIL ค่า VIF เท่ากับ 5.59  เกิดปัญหา 

Multicollinearity ดังนั้น จึงต้องเลือดตัด SALE ออกจากสมการ
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การทดสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดูจากค่าสถิติ Durbin-Watson (D.W.) ซึ่งจากการ

ทดสอบปัญหาแบบจ�าลองของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรพบว่าภาค

การเกษตรโดยรวม ภาคการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์และภาคการประมง ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดปัญหา Auto-

correlation หรือไม่โดยมีค่า D.W. เท่ากับ 1.7032 1.7442 และ1.5442 ตามล�าดับ  เนื่องจากค่าสถิติ 

Durbin-Watson ดังกล่าว ตกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสรุปได้ ดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่แก้ปัญหา Autocorrela-

tion โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่า Durbin-Watson ดังนี้ มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็นอิสระ มี

ค่าอยู่ในช่วง 2.6 – 4.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ มีค่าอยู่ในช่วง 0 – 1.4 แสดงว่ามีความ

สัมพันธ์กันในทิศทางบวก  โดยผลการศึกษาเป็นดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตร

ประเภท

ตัวแปรอิสระ

ภาคการเกษตรรวม ภาคการเกษตร/ป่าไม้/

ล่าสัตว์

ภาคประมง

sig sig sig

Constant 404,528.9 0.066 343,289.4 0.094 61,239.46 0.002

EX -3,991.219 0.405 -5,129.329 0.259 1,138.11 0.008*

EPF -1.484413 0.266 -1.457471 0.247 -0.0269412 0.800

EAF 0.476643 0.000*** 0.4789753 0.000*** -0.023323 0.752

INF -4,336.203 0.705 -3,876.674 0.719 -459.5293 0.620

SALE - - - - - -

OIL 5,143.876 0.001*** 4,995.927 0.001*** 147.949 0.164

ค่าสถิติ

R-squared 0.9475 0.9530 0.4436

Adj R-squared 0.9321 0.9392 0.2800

Durbin-Watson 1.7032 1.7442 1.5442

F-statistic 61.38*** 68.92*** 2.71*

หมายเหตุ : *,**,*** คือ ระดับนัยส�าคัญ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ

จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรโดยรวม ได้แก่ การ

ส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้และล่าสัตว์ มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.476643 หมายความว่า เมื่อการส่ง

ออกสินค้าการเกษตรกรรม ป่าไม้และล่าสัตว์เปลี่ยนแปลงไป 1 ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 0.4396407 ในทิศทางเดียวกัน ราคาน�้ามันมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 

5,143.876 หมายความว่า เมื่อราคาน�้ามันเปลี่ยนแปลงไป 1 ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 5,143.876 ในทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ประกอบด้วยการส่ง

ออกสินค้าการเกษตรกรรม ป่าไม้และล่าสัตว์มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.4789753 หมายความว่า เมื่อการส่ง

ออกสินค้าการเกษตรกรรม ป่าไม้และล่าสัตว์เปลี่ยนแปลงไป 1 ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 0.478975 ในทิศทางเดียวกัน ราคาน�้ามันมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
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4995.927 หมายความว่า เมื่อราคาน�้ามันเปลี่ยนแปลงไป 1 ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 4,995.927 ในทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการประมง ประกอบด้วยอัตราแลกเปลี่ยนมีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1138.11 หมายความว่า เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1138.11 ในทิศทางตรงกันข้าม

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศและเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศภาคการเกษตรโดยใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ.2560 ผลการศึกษาสามารถน�ามาเสนอ

เป็นแนวทางในการด�าเนินนโยบายต่าง ๆของภาครัฐบาลและองค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง จึงสร้างแบบจ�าลองที่

คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา และ

ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Multiple Regression เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรรวมปีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ 

1,251,807ล้านบาทคือปี พ.ศ. 2553 โดยคิดเป็นร้อยละ 20.76 และปีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมาก

ที่สุดคือปี พ.ศ. 2560 397,929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -21.81 ส่วนภาคการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ปีที่มี

อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดปี พ.ศ. 2546 ที่ 506,623 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.54 และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดปี พ.ศ.2560 ที่ 855,915ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -21.34 และภาคการประมง 

ปีพ.ศ.2543 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ 117,796ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.85 และปี พ.ศ.2560 มี

อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด 81,864ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -26.48  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรรวม คือ มูลค่าการส่งการส่งออก

สินค้าการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร 

ป่าไม่ ล่าสัตว์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นและเมื่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศภาคการเกษตรลดลงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ลดลง โดยความ

สัมพันธ์ของมูลค่าการส่งการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาค

การเกษตรสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์สุดา นิ่มอนุสรณ์กุล และ อนัสปรีย์ ไชยวรรณ (2557) กล่าวคือ 

อัตราการเจริญเติบโตการส่งออกมีผลในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศของประเทศส่วนราคาน�้ามันสอดคล้องกับสมมติฐานหลักกล่าวคือ เมื่อราคาน�้ามันเพิ่มขึ้นส่ง

ผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนและเมื่อราคาน�้ามันลดลงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศลดลง

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตร ป่า

ไม้ ล่าสัตว์ คือ มูลค่าการส่งการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ 

เมื่อมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม่ ล่าสัตว์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้นและเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรลดลงส่งผลให้มูลค่าการส่งออก

สินค้าเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ลดลง โดยความสัมพันธ์ของมูลค่าการส่งการส่งออกสินค้าการเกษตร ป่าไม้ ล่า

สัตว์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรสอดคล้องกับงานวิจัย กัญญ์สุดา นิ่มอนุสรณ์กุล และ 
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อนัสปรีย์ ไชยวรรณ (2557) กล่าวคือ อัตราการเจริญเติบโตการส่งออกมีผลในทิศทางเดียวกันกับอัตราการ

เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ ส่วนราคาน�้ามันสอดคล้องกับสมมติฐานหลัก

กล่าวคือ เมื่อราคาน�้ามันเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นและเมื่อราคา

น�้ามันลดลงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลง

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการประมง คือ 

อัตราการแปลกเปลี่ยน ซึ่งไม่สอดคล้องไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือเมื่ออัตราการแปลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นส่งผล

ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการประมงลดลงและเมื่ออัตราการแปลกเปลี่ยนลดลงส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการประมงเพิ่มขึ้น

บทสรุป

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศและเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศภาคการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ภาคการเกษตรโดยรวมใน พ.ศ. 2538 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค

การเกษตรโดยรวม จ�านวน 397,929 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคการเกษตร/ป่าไม้/ล่าสัตว์ จ�านวน 313,745 

ล้านบาท และภาคการประมง จ�านวน 84,184 ล้านบาท  ซึ่งจ�านวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรโดยรวม จ�านวน 937,779 ล้าน

บาท แบ่งเป็นภาคการเกษตร/ป่าไม้/ล่าสัตว์ จ�านวน 855,915 ล้านบาท และภาคการประมง จ�านวน 81,864 

ล้านบาท ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของประเทศไทยโดยรวมและประเภท

การเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ คือ มูลค่าของการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ล่าสัตว์ และราคาน�้ามัน ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการประมง คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อย

ละ 95
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลต่อระดับการตัดสิน

ใจซื้อประกันสุขภาพ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากประชาชนในจังหวัดตรังที่มีอายุ 

15 ถึง 60 ปี จ�านวน 405 คน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2563 ผู้วิจัยใช้สถิติ One-Way ANOVA 

และ Multiple Regression ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิใน

ประกันสังคม ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต ผ่านช่องทางตัวแทน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการ

ความคุ้มครองจากการท�าประกันสุขภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในเรื่องค่าใช้จ่ายเฉพาะโรคในการรักษาโรคร้าย

แรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและให้เหตุผลที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านสถานภาพ จ�านวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพแตกต่างกัน และพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ด้านราคาเบี้ยประกันสุขภาพและด้านลักษณะทางกายภาพของบริษัทประกันภัย 

รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านประวัติสุขภาพและด้านการรักษาสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้านการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้านความรู้สึก

กังวลใจต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และด้านการด�าเนินชีวิตที่ส่งผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

คำาสำาคัญ: ประกันสุขภาพ, การตัดสินใจซื้อ, ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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Abstract

The objective of this research was to study personal characteristics, marketing mix, 

concerning health, and Coronavirus Disease (Covid-19) factors affecting the health insurance 

buying decision marking. As the research, the questionnaire was employed for collecting 

405 Trang people (aged between 15 to 60) as sample data from October to November 2020. 

One-Way ANOVA and Multiple Regression were used for analyzing our data. The result re-

vealed that most of the respondents have social security and purchased health insurance 

from an insurance agent and intended to purchase additional coverage, particularly cover-

age of serious diseases such as cancer, heart attack, and stroke. The main reason for pur-

chasing health insurance was to reduce future health financial risk. The result of hypothesis 

testing showed that the difference of personal factors affecting health insurance buying 

decision making is marital status, the number of children, education levels, occupation, and 

average monthly incomes. Then the research found that Marketing Mix factors (health insur-

ance product, health insurance premium price, and physical appearance of insurance com-

panies) including concerning health factors (health history and maintain health), and con-

cerning Covid-19 factors (Coronavirus Disease, Covid-19 anxiety and lifestyle resulting from 

Covid-19) affected health insurance buying decision making at a significant level.

Keywords: Health Insurance, Buying Decision Making, Coronavirus (COVID-19)

บทนำา

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท�าให้ผู้คนมีพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งการด�าเนินชีวิตที่

เปลี่ยนไปนั้นล้วนมีผลต่อสุขภาพของบุคคล แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะอยู ่บนโลกใบนี้โดย

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แต่หากเกิดขึ้นแล้วก็ควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและด้วยความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงตามมา ดังนั้นการวางแผน

เรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการท�าประกันสุขภาพที่ถือเป็นตัวช่วยในการกระจายความ

เสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและเป็นหลักประกันให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้อง

กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือต้องใช้เวลานานในการรอรับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มแพร่ระบาด

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาและได้กระจายเชื้อไปยังทั่วโลก ซึ่ง

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย (2564) ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ

สะสม 9,636 คน รักษาหายแล้ว 4,521 คน ก�าลังรักษา 5,048 คน และเสียชีวิตรวม 67 คน การแพร่ระบาด

ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การท�างาน ตลอดไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมีความวิตกกังวลเร่ืองสุขภาพและมีแนวโน้มที่จะให้ความส�าคัญกับการ

ประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ภัย (2563ก, 2563ข) พบว่า เบี้ยประกันภัยสุขภาพรับโดยตรงตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี พ.ศ. 2563 มี
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แนวโน้มเพิ่มขึ้น (29,409 52,465 และ 76,049 ล้านบาท ตามล�าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกันสุขภาพ

เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้น 

จังหวัดตรังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่หลั่งไหลเข้ามา ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวจ�านวน 839,146 คน เป็นชาวต่างชาติ 122,442 คน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เข้ามาพักในจังหวัดตรังส่วนใหญ่มาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เยอรมนี จีน สวีเดนและเดนมาร์กและ

อย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วว่าโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดมาจากนักท่องเที่ยวชาว

ต่างชาติ ซึ่งทั้ง 5 ประเทศที่ได้กล่าวมานั้นล้วนมีผู้ติดเชื้อจ�านวนมาก โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นจุดเริ่มต้น

ของการแพร่ระบาด ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดตรังเกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและค่าใช้

จ่ายในการรักษาที่ตามมาจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการท�าประกันสุขภาพมากขึ้นโดยจากเบี้ยประกัน

สุขภาพรับโดยตรงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้ผู้วิจัย

ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดตรังมีความสนใจซ้ือประกันสุขภาพในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทางบริษัทประกันภัยสามารถน�าผลการวิจัยนี้

ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของ

การให้ความส�าคัญกับการประกันภัยสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

2. ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยสามารถน�าผลการวิจัยไปปรับใช้ในสายงานเพื่อก�าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพในการบริการให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. บริษัทประกันภัยสามารถน�าผลการวิจัยไปปรับใช้เพ่ือวางแผนธุรกิจประกันภัยสุขภาพโดยน�า
ข้อมูลไปประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพรวมถึงวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การทบทวนวรรณกรรม

อมราวดี ไชยโย และเมทนี มหาพรหม (2563) ระบุว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     โคโรนา 

(COVID-19) เป็นวิกฤตร้ายแรงระดับโลกที่เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการด�าเนินงานและถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ผู้คนในปัจจุบัน

ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ รวมถึงฉัฐวัฒน์ ชัชณาภัฏฐ์ (2563) 

ได้ระบุว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นภาวะวิกฤตที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรือ
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อาจเป็นภัยต่อการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุมและยังส่งผลให้การ

ด�าเนินชีวิตหยุดชะงักซึ่งเกิดจากปัญหาของความคล่องตัวทางด้านการเงินและกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจ

ระดับประเทศ

อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ได้กล่าวว่าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็น

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งแต่เดิมมีเพียง 4P’s 

แต่ส่วนประสมทางการตลาดในรูปแบบเดิมไม่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมจึงเพิ่มข้ึนเป็น 

7P’s ในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้านราคา 

(Price) 3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place or Distribution) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promo-

tion) 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 6. ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence Presentation) และ 7. ด้านกระบวนการ (Process) นอกจากนี้ อารนี ทอง

เจริญสุขชัย ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ กรณีเปรียบเทียบช่วงอายุของ

กลุ่มผู้ซื้อ พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ มีเพียงหนึ่งปัจจัยเท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของกลุ่ม

ตัวอย่างคือด้านสถานภาพ โดยบุคคลที่มีสถานภาพสมรสมีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพมากกว่า

บุคคลที่มีสถานภาพโสดและพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ล้วนแล้วมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันสุขภาพซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการท�างานของพนักงานบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะด้านการให้

บริการข้อมูลข่าวสาร

สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จ�ากัด ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดสงขลา  ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกัน โดยปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายมีความส�าคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความ

ส�าคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันอยู่ในระดับมากและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความ

สัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันซึ่งเป็นไปในเชิงบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

Ssempala (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการประกันสุขภาพในยูกันดา โดยใช้

แบบจ�าลองโพรบิท (Probit Model) กับข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ

ประกันสุขภาพ พบว่าความมั่งคั่ง ระดับการศึกษา การเข้าถึงข้อมูลและพื้นที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส�าคัญกับความต้องการท�าประกันสุขภาพ ซึ่งอายุ สถานภาพสมรสและภาวะสุขภาพที่เกิดจากการสูบ

บุหรี่ไม่มีนัยส�าคัญต่อความต้องการประกันสุขภาพและการประกันสุขภาพจะมีบทบาทเป็นอย่างมากส�าหรับ

กลุ่มคนที่มีรายได้สูงซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อคนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและจะลดลง

เมื่อคนมีรายได้ลดลง โดยผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ของยูกันดาทั้งเพศหญิงและเพศชายเป็นคนที่อาศัยอยู่ใน

เมือง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าระดับการศึกษาเป็นตัวแปรส�าคัญในการเพิ่มความตระหนักของผู้คนให้เห็นถึง

ประโยชน์ของการท�าประกันสุขภาพ

Jayaraman, Naseem & Noor (2017) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์

ประกันสุขภาพของชาวมาเลเซีย พบว่าปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความต้องการซื้อของกรมธรรม์การประกัน

สุขภาพ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ การบริการด้านสุขภาพของผู้ให้บริการและการรับรู้
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เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ และพบว่าปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น รายได้ การ

ศึกษาและอายุ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ นอกจากนี้พบว่าเพศมีความสัมพันธ์ต่อ

การรับรู้ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งเพศหญิงจะให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพมากกว่าเพศชาย

กรอบแนวคิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนตุลาคมถึง

พฤศจิกายน 2563 มีกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในจังหวัดตรังที่อยู่ในวัยท�างานที่มีอายุ 15 ถึง 60 ปี    ซึ่ง

ค�านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบจ�านวนประชากรของ W.G. Cochran (1977) โดยผู้วิจัยได้เพิ่มขนาด

กลุ่มตัวอย่างอีก 5% จากที่ค�านวณได้ รวมเท่ากับ 405 ราย เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้วิจัยได้น�าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ

ครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีตรงกับเร่ืองท่ีศึกษาและท�าการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดย

พิจารณาจากค่า Cronbach’s Alpha Coefficient กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 40 ตัวอย่าง ผลการทดสอบได้

ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 ซึ่งเป็นการรับรองว่าค�าถามนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอสามารถน�าไปใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส จ�านวน

บุตร ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและข้อมูลพฤติกรรมทั่วไป

ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่ง

เสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ

 ส่วนที่ 3 สอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ โดย

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประวัติสุขภาพ ด้านพฤติกรรมสุขภาพและด้านการรักษาสุขภาพ

 ส่วนที่ 4 สอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีผลต่อระดับการ

ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (CO-

VID-19) ด้านความรู้สึกกังวลใจต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และด้านการด�าเนินชีวิตที่ส่งผลจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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ส่วนที่ 5 สอบถามเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพ

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ถึง 5 เป็นการสอบถามโดยสร้างตัวเลือกแบบมาตราส่วนประเมินค่า     11 

ระดับ ในการให้คะแนนส�าหรับวัดระดับการตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพ ซึ่งก�าหนดเกณฑ์ในการ  ให้

คะแนนไว้ดังนี ้ 0 หมายถึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ 1 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันสุขภาพในระดับน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพในระดับมากที่สุด

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ (Multiple Regression Analysis) ส�าหรับการ

ทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 405 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ�านวนมาก

ที่สุดเป็นเพศหญิง จ�านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 45 ถึง 54 ปี จ�านวน 124 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จ�านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีสถานภาพ

สมรส จ�านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีจ�านวนบุตร 2 ถึง 3 คน จ�านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 

มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ�านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 ประกอบอาชีพข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ใน

ช่วง 10,000 ถึง 20,000 บาท จ�านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5

ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ�านวนมากที่สุดเป็นผู้มีสิทธิในประกันสังคม    ตาม

มาตรา 33 39 หรือ 40 จ�านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่ามี 177 คน ที่มี

การซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 43.7 ส่วนใหญ่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 1 กรมธรรม์ 

จ�านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต จ�านวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 87.6 และซื้อโดยใช้ช่องทางผ่านตัวแทน จ�านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 นอกจากนี้จาก

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการความคุ้มครองจากการท�าประกันสุขภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

มากที่สุดในเรื่องค่าใช้จ่ายเฉพาะโรคในการรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 โดยกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพื่อ

ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และ

พบว่าบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพมากที่สุด จ�านวน 226 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.8 และจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามี 175 คน ที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ 43.2 ส่วนใหญ่มีจ�านวนกรมธรรม์ 1 กรมธรรม์ จ�านวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 84.6 และทราบว่าประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) มีจ�านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) จะมีผลท�าให้ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ มีจ�านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3

ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีความ

รวดเร็วไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน ( x = 7.87, S.D. = 2.365) อันดับ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
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กระบวนการให้บริการในเรื่องกระบวนการช�าระเบี้ยประกันภัยท�าได้ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน ( x
= 7.84, S.D. 2.331) อันดับ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องบริษัทที่จะ

ซื้อประกันสุขภาพมีชื่อเสียง มั่นคง ดูมีความน่าเชื่อถือ ( x = 7.81, S.D. 2.391) อันดับ 4 ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านบุคลากรในเรื่องเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้า  มีความเป็นมิตร สุภาพ เรียบร้อย ( x
= 7.79, S.D. 2.415) และอันดับ 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องบริษัท

ประกันภัยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย ( x = 7.73, S.D. 2.358)

การทดสอบสมมติฐาน

ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในจังหวัดตรัง ได้มีการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล 

(Normal Distribution) โดยพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีการแจกแจงแบบปกติ

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig.

เพศ .565    .569

อายุ 1.814    .125

เกณฑ์ดัชนีมวลกาย 1.369    .244

สถานภาพ 2.568    .038**

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig.

จ�านวนบุตร 2.517    .082*

ระดับการศึกษา 2.114    .063*

อาชีพ 2.175    .056*

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9.085    .000***

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 

และ 0.01 ตามล�าดับ

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ จ�านวนบุตร ระดับการศึกษา อาชีพและราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกัน 

              สุขภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน x S.D.

สถานภาพ

  โสด 150 7.18 2.146

  สมรส 221 7.67 2.287

  หม้าย 9 7.89 2.315

  หย่า 19 8.37 1.674

  แยกกันอยู่ 6 6.00 3.225

จ�านวนบุตร

  ไม่มีบุตร 180 7.32 2.186

  มีบุตร 1-2 คน 196 7.55 2.354

  มีบุตรมากกว่า 2 คน 29 8.31 1.606

ระดับการศึกษา

  ประถมศึกษาหรือต�่ากว่า 14 6.07 2.615

  มัธยมศึกษา 83 7.46 2.510

  อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 68 7.24 2.312

  ปริญญาตรี 211 7.73 1.959

  ปริญญาโท 27 7.15 2.838

  ปริญญาเอก 2 9.00 1.414

ปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน x S.D.

อาชีพ

  นักศึกษา 15 7.47 1.807

  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

พนักงานของรัฐ

124 7.03 2.281

  พนักงานเอกชน 109 7.94 1.954

  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 91 7.51 2.297

  เกษตรกรรม 29 7.38 2.426

  อื่น ๆ 37 7.89 2.590

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  ต�่ากว่า 10,000 บาท 53 6.23 2.462

  10,000 - 20,000 บาท 168 7.18 2.233

  20,001 - 30,000 บาท 103 8.19 1.772

  30,001 - 40,000 บาท 29 7.45 2.530

  40,001 - 50,000 บาท 28 8.29 1.823

  มากกว่า 50,000 บาท 24 8.75 1.962

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่ามีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพอื่น รวมถึงผู้ที่มีบุตรมากกว่า 2 คน มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพสูงกว่าผู้ที่มีบุตรน้อยกว่า 2 คน ผู้ที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกมีค่าเฉลี่ยของระดับการ

ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับอื่น ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมีค่า

เฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสูงกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มากกว่า 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสูงกว่าผู้ที่มีรายในได้ช่วงอื่น
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การทดสอบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจ 

             ซื้อประกันสุขภาพ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
การตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพ

B Std. Error t Sig.

ค่าคงที่   2.054      .315   6.520   .000***

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ    .130     .070 1.856   .064*

ด้านราคาเบี้ยประกันสุขภาพ   .146     .083 1.748   .081*

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันสุขภาพ  -.041      .066  -.620   .536

ด้านการส่งเสริมการตลาดของบริษัทประกันภัย   .001     .053   .023  .982

ด้านคุณภาพการให้บริการของบุคลากรบริษัทประกันภัย   -.028     .067  -.416  .677

ด้านลักษณะทางกายภาพของบริษัทประกันภัย   .482      .076 6.311  .000***

ด้านกระบวนการให้บริการของบริษัทประกันภัย   .031      .073   .423  .672

R = .686, R Square = .470

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ

  จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ด้านราคาเบี้ย

ประกันสุขภาพและด้านลักษณะทางกายภาพของบริษัทประกันภัยมีความสัมพันธ์ต่อระดับการตัดสินใจซื้อ

ประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจ 

              ซื้อประกันสุขภาพ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
การตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพ

B Std. Error t Sig.

ค่าคงที่ 2.848 .302  9.416  .000***

ด้านประวัติสุขภาพ -.089 .035 -2.554  .011**

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ .064 .053  1.203  .230

ด้านการรักษาสุขภาพ .638 .045  14.219  .000***

R = .641, R Square = .411

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ

  จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านประวัติสุขภาพและด้านการรักษาสุขภาพมี

ความสัมพันธ์ต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

              ที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ COVID-19
การตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพ

B Std. Error t Sig.

ค่าคงที่ 3.012 .272 11.069 .000***

ด้านการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) .108 .052  2.058  .040**

ด้านความรู้สึกกังวลใจต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) .277 .066  4.162 .000***

ด้านการด�าเนินชีวิตที่ส่งผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) .250 .059  4.250 .000***

R = .655, R Square = .430

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ

  จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้านการเกิดขึ้นของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้านความรู้สึกกังวลใจต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และด้าน

การด�าเนินชีวิตที่ส่งผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความสัมพันธ์ต่อระดับการตัดสินใจซื้อ

ประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล

ปัจจัยส่วนบุคคล

พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) รวมถึงด้านระดับการศึกษาและราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ Ssempala (2018) และจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ�านวนบุตรและด้านอาชีพที่แตก

ต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ด้านราคาเบี้ยประกันสุขภาพ

และด้านลักษณะทางกายภาพของบริษัทประกันภัยส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัย

ส�าคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิศา นนทพันธ์ (2559) และ Jayaraman, Naseem & Noor (2017) 

ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการที่ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของบริษัทมีให้เลือกอย่างหลากหลายรูปแบบ มี

เงื่อนไขและขั้นตอนการท�าประกันสุขภาพไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก ด้านราคาเบี้ยประกันสุขภาพในเรื่อง

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่ีได้รับและมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ

บริษัทอื่นและด้านลักษณะทางกายภาพของบริษัทประกันภัยในเรื่องของชื่อเสียง ความมั่นคง ดูมีความน่า

เชื่อถือ ของบริษัทประกันภัย มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกสบาย และเข้าถึงได้ง่าย บริษัทมีความ

สะอาดเป็นระเบียบรู้สึกน่าเข้าใช้บริการ จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อประกันสุขภาพและเป็นการตอบ

โจทย์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพในช่วงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้

บริการของบริษัทประกันภัยในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีความรวดเร็วไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน มี

ค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสูงสุด 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านประวัติสุขภาพและด้านการรักษาสุขภาพ ในเรื่องของการที่

บุคคลในครอบครัวหรือกลุ่มตัวอย่างมีประวัติการรักษาจากอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเข้ารับการผ่าตัด 

รวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพที่สูงส�าหรับการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง ความคุ้มครอง 

หรือการได้รับการรักษาสุขภาพกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมชั้นน�า เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการซ้ือประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์

ประกันสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้านการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-19) ด้านความรู้สึกกังวลใจต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และด้านการด�าเนินชีวิต

ที่ส่งผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่ยังตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญ
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์

ประกันสุขภาพเพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและต้องการความ

คุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษมากที่สุดในเรื่องค่าใช้จ่ายเฉพาะโรคในการรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรค

หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าบริษัทประกันวินาศภัยควรท�าการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยสุขภาพให้มากข้ึนกว่านี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบดีว่ากรมธรรม์ประกัน

สุขภาพมีขายในบริษัทประกันวินาศภัย และจากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควร

ให้ความส�าคัญมากขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่า ผู้ที่มีบุตรมากกว่า 2 คน ผู้ที่มีระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาเอก ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 

บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสูงกว่าผู้อื่นจากการ

เปรียบเทียบในปัจจัยเดียวกัน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควรใช้โอกาสจากวิกฤตสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่เพื่อให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย 

โดยค�านึงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ด้านราคาเบี้ยประกันสุขภาพและ

ด้านลักษณะทางกายภาพของบริษัทประกันภัย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ด้านประวัติสุขภาพและ

ด้านการรักษาสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้านการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-19) ด้านความรู้สึกกังวลใจต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และด้านการด�าเนินชีวิต

ที่ส่งผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ของประชาชนในจังหวัดตรังอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์ประกัน

สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยและครอบคลุมความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิน

ใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรัง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรังที่

มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จ�านวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป โดย

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ 

One-way ANOVA และ Regression Analysis ผลวิเคราะห์ พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ (3) 

ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 
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Abstract

The purpose of this research was to study personal characteristics, 7Ps marketing 

mixture, and psychology factors affecting the life insurance buying decision making of  

customers during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: a case study of Trang 

province. The questionnaire was the instrument for collecting data from 400 population, 

aged 15-60. The data was analyzed by statistical package program. The descriptive statistic 

was percentage, mean and standard deviation. The inferential statistic was One-way ANOVA 

and multiple regression analysis. The result showed that personal characteristics (age,  

marital status, education, and occupation), 7Ps market mixture, and psychology factor  

effected the life insurance buying decision making of customers during the Coronavirus  

Disease 2019 (COVID-19) Pandemic.

Keyword: Life Insurance, Buying Decision Making, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

บทนำา

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท�าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่

มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และ

ด้านสุขภาพของประชาชน พฤติกรรมการใช้ชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไป กรมควบคุมโรคจึงประกาศยืนยันว่าพบผู้

ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศจีน

ทั้งหมด มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนธันวาคมมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในปี 2563 

(กรมควบคุมโรค, 2563) โดยเชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนที่อยู่ในสถานที่ที่มี

คนจ�านวนมากและแออัด รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย หรือมาตรการ

ล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการลดการระบาดของเชื้อไวรัส 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้บริษัทประกันชีวิต และบริษัท

ประกันวินาศภัยหลายแห่ง ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยัง

คงมีบริษัทประกันชีวิตบางแห่งได้ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในกรมธรรม์ประกันชีวิตอีกด้วย นอกจากนี้สมาคมประกันชีวิตไทย (2562) ได้แสดงจ�านวนเบี้ยประกันภัยรับ

สุทธิทั้งหมดจากกรมธรรม์หลักและเพิ่มเติมของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2552-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และใน

ช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 (มกราคม – มิถุนายน) ยังพบว่าประชาชนยังคงมีการซื้อประกันชีวิตอยู่ โดยธุรกิจ

ประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นจ�านวน 285,942.47 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิต

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดตรังเป็นแหล่งการท่องเที่ยวฝังอันดามัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามา

จ�านวนมาก แต่จากสถิติจ�านวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2561-2563 (1,578,906 , 1,563,563 และ 595,886 

ตามล�าดับ) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดตรังมีแนวโน้มลด

ลง (ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง, 2563) สาเหตุหนึ่งมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
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ประกอบกับช่วงต้นปี 2563 ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชาชน

จังหวัดตรังมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพมากขึ้น ท�าให้ความต้องการซื้อประกันชีวิตอาจ

เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยดูจากแนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นข้างต้น ทั้งนี้ท�าให้ผู้วิจัยสนใจว่าในขณะที่เกิด

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าไมประชาชนยังคงมีการซื้อประกันชีวิตอยู่ จึง

ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาจังหวัดตรัง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถน�าผลวิจัยใช้ในการวางแผนขายประกันชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. สามารถน�าผลการวิจัยไปปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสม และสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้บริโภค

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาน�าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยในธุรกิจประเภทอื่น

การทบทวนวรรณกรรม

การประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันชีวิต จะจัดท�าขึ้นมาได้ต้องมีบุคคล 2 ฝ่าย คือผู้รับประกันภัย 

และผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในชีวิต เพื่อความคุ้มครองชีวิต ในกรณีเจออุบัติเหตุ หรือบาด

เจ็บ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยถึงเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หรือได้รับเงินตามข้อตกลง

ในกรมธรรม์ เมื่อครบก�าหนดสัญญาประกันชีวิต (ชูเกียรติ ประมูลผล, 2544, น. 55) ทั้งนี้การเกิดโรคระบาด

ร้ายแรงมากมาย อย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน

คนไทย การท�าประกันชีวิตจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล และคุ้มครองชีวิต โดยวิจัย

ฉบับนี้จะมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตจากแนวคิดดังต่อไปนี้

การตัดสินใจซื้อ เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

โดยมีปัจจัยหลายอย่างประกอบ ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเช่นกัน ท�าให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ผู้บริโภคต้อง

ใช้ความคิดและความรู้ในการตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

(Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง
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กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) ดังนั้นในการตัดสินใจที่จะ

ซื้อสินค้าแต่ละอย่าง ผู้บริโภคต่างก็ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน (กิ่งพร ทองใบ, ศิริโสภา 

เขตตานุรักษ์, กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ, ชาญนริศ บุญพารอด, และ ปริญญา จิตรยรรยง, 2541, น. 49)

จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่นิยมใช้อย่างมากในการศึกษาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ โดย

เมแลนชธอน (Melanchthon) เป็นบุคคลแรกที่ใช้ค�าว่าจิตวิทยาในการอธิบาย วอลเตอร์ บี. นิโคเลส  

(Walter B. Kolesnik) ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันจิตวิทยาเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมต่าง ๆ  โดยใช้ประสบการณ์

เดิม และการตอบสนองที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เมื่อมีการเกิดขึ้นซ�้า ๆ ของพฤติกรรมเหล่านั้น ส่วนในด้าน

ธุรกิจผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามค�าบอกเล่าจากโฆษณา การโฆษณาที่ได้ผลมีการเน้นย�้าที่จุดเด่น และ

ประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสองความต้องการของผู้บริโภคท่ีใช้เป็นหลักจิตวิทยาในการเขียนค�า

โฆษณา ดังนั้นจิตวิทยาจึงมีอิทธิพลในการด�าเนินชีวิตมนุษย์ และการประกอบธุรกิจอย่างยิ่ง นอกจากนี ้

ฟิลิป คอตเลอร์ (2552) กล่าวถึง พฤติกรรมการเลือกซื้อของมนุษย์จะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยา (psychological factor) ที่ส�าคัญ 4 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและ

ทัศนคติ ที่อาจท�าให้เกิดความพึงพอใจ (อ้างถึงใน ปริญ ลักษิตานนท์, 2544, น. 26)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2 เกิดจากไวรัสโคโรนา 

(Corona virus) ที่กลายพันธุ์ในธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ใหม่ แหล่งเริ่มต้นคือค้างคาว จนกลายเป็นไวรัสที่ก่อ

โรคในคน โดยเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เข้าสู่ร่างกายโดย ทางปาก จมูก ตา ซึ่ง

ไวรัสจะเข้าไปเกาะติดและเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของเยื่อบุทางเดินหายใจ แต่ไม่เข้าทางผิวหนัง หรือ แผล 

ที่ผิวหนัง จึงท�าให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และควบคุมการระบาดได้ยาก (มหาวิทยาลัยมหิดล, 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, แผนกวิชาแพทย์โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา, 2563, น. 3-4)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เยาวลักษณ์ โกยศิริพงศ์, วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ และมนตรี วีรยางกูร (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่า 

อิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อตัวแปรความพึงพอใจมาจากตัวแปรปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด  และพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต และตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความพึง

พอใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ�ากัด ในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อประกันของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ�ากัด เป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้  

อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ (2556) กล่าวว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการท�าประกันชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัย

ด้านราคา ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยสิ่งกระตุ้นอื่นๆ สัมพันธ์กับรูปแบบการท�าประกันชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ และพงศธร 

สุทธิพงษ์ (2552) ได้ศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านตัวแทนประกันชีวิต ความยืดหยุ่นของกรมธรรม์ การส่ง

เสริมการตลาด ความเป็นที่รู้จัก และการช�าระเงินมีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของฒิศักดิ์ สุขเจริญ (2562) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวิตของประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เยาวลักษณ์ โกยศิริพงศ์, วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ และมนตรี วีรยางกูร สุทิศา นนทพันธ์ อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ 

และพงศธร สุทธิพงษ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรังในช่วงอายุระหว่าง 15-60 ปี 

ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน จึงต้องใช้สูตรไม่ทราบจ�านวนของคอแครน (Cochran, 1977) ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยท�าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น  4 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ายส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดตรัง
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยอธิบาย และน�าเสนอจากค่าความถี่ ค่าร้อยละ (2) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-way ANO-

VA เพื่อทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล และการวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Multiple Regression Analysis ใน

การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ 

ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

ของผู้บริโภคในช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

จากผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

จ�านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 อยู่ในช่วง 30-39 ปี จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีสถานภาพ

สมรส จ�านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 187 คนไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 

46.78 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชน จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท จ�านวน 112 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีสวัสดิการประกันสังคม จ�านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 โดยส่วนใหญ่ยังไม่เคย

ซื้อประกันชีวิต จ�านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 เคยซื้อประกันชีวิต จ�านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.5 เป็นแบบสะสมทรัพย์ จ�านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 เหตุผลหลักที่ซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นหลัก

ประกันให้ชีวิต จ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจประกันชีวิตในช่วงสถานการณ์การระบาด 

    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig.

  เพศ 0.646 0.525
  อายุ 2.324 0.056*
  สถานภาพ 2.217 0.066*
  จ�านวนบุตร 1.810 0.110
  ระดับการศึกษา 2.474 0.086*
  อาชีพ 3.948 0.001***
  รายได้ 0.618 0.686

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ
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จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านพนักงานที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  

   ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) B Sig.

ค่าคงที่ (Constant) 2.146 0.000***
  ด้านผลิตภัณฑ์ 0.185 0.013**
  ด้านราคา -0.126 0.174
  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย -0.022 0.775
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  0.329 0.000***
  ด้านพนักงานที่ให้บริการ 0.078 0.400
  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 0.141 0.138
  ด้านกระบวนการให้บริการ 0.109 0.184
R = 0.594 R Square = 0.353           

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 

ด้านแรงจูงใจ  ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใน

ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

    (COVID-19) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   

    2019 (COVID-19)
ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) B Sig.

ค่าคงที่ (Constant) 1.013 0.000***
  ด้านแรงจูงใจ  0.651 0.000***
  ด้านการรับรู้ -0.196 0.024**
  ด้านการเรียนรู้ 0.279 0.001***
  ด้านความเชื่อและทัศนคติ 0.141 0.048**
R = 0.762 R Square = 0.581           

โดยที่ * ** *** หมายถึง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis พบว่า

ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านการ

รับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีจะบ่งบอกถึงพฤติกรรม ความคิดของผู้บริโภค ดังนั้นอายุในแต่ละช่วงวัยจะน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย และปัญหาสุขภาพ สถานภาพของคู่สมรสและอาชีพจะค�านึงถึงความปลอดภัย 

และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดข้ึน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงท�าให้สร้างความแตกต่างทาง

ด้านความรู้ ทั้งนี้การน�าข้อมูลส่วนบุคคลมาท�าการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ยังสามารถท�าให้ทราบว่าตัวแปรอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ สามารถตอบ

สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านพนักงานที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ

ทิศา นนทพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อประกัน ของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ�ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษา

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อประกัน ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายมีความส�าคัญในระดับมากที่สุด  ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับรองลงมา ตามล�าดับ และกลุ่มตัวอย่างให้ความ

ส�าคัญ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันอยู่ในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ

ตลาดโดยรวมกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคต่อบริษัท เอไอเอ จ�ากัด เป็นไปในเชิงบวก

อย่างมีนัยส�าคัญ

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 

ด้านแรงจูงใจ  ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใน

ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และความเชื่อและทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีนัยส�าคัญ 
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เนื่องจากผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามสถานการณ์ที่ทวีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และรับรู้ข่าวสารที่บริษัทน�าเสนอจากค�าบอกเล่า จากโฆษณา ดังนั้นการเน้นย�้าจุด

เด่น และประโยชน์ของการท�าประกันชีวิตส่งผลต่อจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และความเชื่อ

และทัศนคติ เพ่ือตอบสองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้การสร้างหลักจิตวิทยาในทางธุรกิจยัง

สามารถวัดความเข้าใจ ความต้องการ และทัศคติของผู้บริโภคต่อการท�าประกันชีวิตได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ท�าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส�าหรับการท�าวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตควร
ที่จะให้ความรู้ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิต นอกจากนี้ควร
จะออกแบบกรมธรรม์ที่มีความหลากหลาย เฉพาะกลุ่มอายุและเฉพาะกลุ่มอาชีพ สามารถเข้าถึงง่าย ให้ราย
ละเอียดครบถ้วน เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น ธุรกิจประกันชีวิตควรจะท�าการตลาดโดยอาศัยแนวทาง
จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยจิตวิทยาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีความหลาก
หลาย และตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการให้บริการทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค 
นอกจากนี้ควรสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดี และอยากท�าประกันชีวิต
กับบริษัทต่อไปเรื่อย ๆ 
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การปรับตัวและการสร้างความเข้าใจในการท�างานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ในสถานการณ์โควิด - 19
Adjustment and building understanding of work within  

the Yala Provincial Administrative Organization In the situation of COVID - 19

จารวี ลิ่มสกุล1* รุ่งรัตน์ จันวัฒน์1 โนร์มาวาตี สะมะแอ1 วัชระ ขาวสังข์1 วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์1

Jaravee Limsakul1* Rungrat Janwat1 Normawatee Sama-Ae1 Wachara Khaosung1  

Wiroj Phaiboonvessawat1

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยะลา และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการท�างานของแต่ละฝ่าย เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานใน

ช่วงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อศึกษาการปรับตัวในระยะกลาง และ ระยะยาวต่อ

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยะลา และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการท�างานของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร 2) แนวทางการ

ปฏิบัติงานในช่วงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างไร 3) การปรับตัวในระยะกลาง และ 

ระยะยาวต่อสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างไร โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

ข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสาร บทความ เน้นการเก็บข้อมูลลงพื้นที่ด้วยการสัมภาษณ์ การพูดคุย

สอบถามข้อมูลและสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล

หลัก ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี จ�านวน  5 คน 

พบว่า ด้านการบริหารจัดการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานการท�างานของแต่ละฝ่าย พบว่า ได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ให้บุคลากร

ปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กร สืบค้นความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ โดยการปฏิบัติตามให้เว้นระยะห่างไม่อยู่

ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการสืบค้นความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ หมั่นเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการท�างานรูปแบบออนไลน์ ด้านแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับใช้วัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพโดยสวม

ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือและใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่น มีการเว้นระยะห่างระหว่างในการท�างาน 

และงดสัมผัสกับบุคคลอื่น ด้านการปรับตัวในระยะสั้น และ ระยะยาวต่อสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า 2019 พบว่า ในการปรับตัวระยะส้ัน มีการติดตามข่าวสารอย่างสม�่าเสมอและหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อ

ให้เกิดการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 และในการปรับตัวระยะ

ยาว เน้นย�้าให้บุคลากรในองค์กรและผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ท�าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความมั่นใจ และสร้างคลวามปลอดภัยให้กับตนเองและ
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Abstract

This study aims to study room management in provincial government agencies and 

the effectiveness of work performance of each department, to examine operational guide-

lines during the 2019 Coronavirus Prevention, and to investigate the medium and long-term 

effects of infection with women in the Coronavirus 2019. The findings were 1) the adjust-

ment of personnel management in Yala Provincial Administrative Organization and effi-

ciency in the work performance of each department 2) the operational guidelines during 

the prevention of COVID-19 infection and 3) the adaptation in the medium and long term, 

the situation of COVID-19 infection. The qualitative research consisted of information, re-

lated research documents, journals, and articles focused on collecting local information by 

interviewing. Discussion, inquiries and participatory observations were used to obtain com-

plete information, and interviews from 5 key informants directly involved and knowledge-

able persons, with good understanding of various issues. In terms of the Personnel manage-

ment in the Yala Provincial Administrative Organization and efficiency in the work performance 

of each department, it was found that they had followed the order of the governor of Yala 

provincial personnel to comply with the regulations of the organization, search for knowl-

edge to keep up with the events by adhering to spaced out, do not stay together as a group. 

There is a search for knowledge to keep up with the events, always learn to use technol-

ogy more. To prepare to work online forms Guidelines for action during the prevention of 

COVID-19 infection, it was found that personnel obey the regulations, use materials / equip-

ment and take care of their health by wearing face masks Use a hand sanitizer and use al-

cohol for spraying. There is a distance between the work and refrain from contact with 

other people. Regarding short-term and long-term adaptation to the situation of COVID-19 

infection, it was found that in short-term adaptation they followed up on the news regu-

larly and avoided actions that caused infection, avoid traveling in areas prone to COVID-19. 

For long-term adaptation, it should be emphasized that the organization personnel and 

government visitors wore a mask, always washed your hands thoroughly with soap or alco-

hol, made the personnel in the organization confident, and created safety for one’s self and 

a family.

Keywords: Adaptation, Building Understanding, Situation of COVID-19.
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บทน�า

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น 

“การระบาดใหญ่” หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า เข้าเดือนที่ 8 การระบาดใหญ่ที่เริ่มจากจีน ท�าให้มีผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกแล้วกว่า 46 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตกว่า 1 ล้านราย ใน 190 ประเทศ เขต

เศรษฐกิจ และ ดินแดน ทั่วโลกโลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อปริศนา หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อ 31 ธ.ค. 

2019 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีประชากรกว่า 11 ล้านคน โดยหลังจาก

เก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้น�าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในเวลาต่อมา จีนและองค์การอนามัยโลก ระบุ

ว่า ไวรัสชนิดนี้คือ “เชื้อไวรัสโคโรนา” ก่อนหน้านี้ พบไวรัสโคโรนามาแล้ว 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดการระบาด

ในมนุษย์ องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมา

ด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการ

ปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจท�าให้อวัยวะภายในล้มเหลว ขณะที่กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข แนะน�าว่า หากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคมีอาการไข้ ร่วมกับ

อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที 

(มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์, หน่วยงานท้องถิ่น, 2563)

ในประเทศไทยได้ประกาศว่าการเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัส

ข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจากค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮั่นของประเทศจีนใน

ช่วงปลายปี ค.ศ.2019 จนกระทั่งมีการระบาดไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน

ระดับโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่อันตรายต่อร่างกาย 

การป้องกันการติดเชื้อสามารถท�าได้ทุกคน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางต่างจังหวัดหรือการเลี่ยงออกจากบ้าน 

การปิดสถานที่ ที่จะเป็นการรวมคนจ�านวนมาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การเน้นปฏิบัติส่วนบุคคลที่กิน

อาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ใช้ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์

บ่อย ๆ รักษาระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร เป็นต้น จากความร่วมมือและการหนุนช่วยของทุก

ภาคส่วน เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยง

พื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 การสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากสงสัยว่าตนเอง

อาจจะได้รับเชื้อควรแยกสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ขณะแยกสังเกตอาการต้องงดการเดินทางหรืออยู่ใน

ที่ที่มีคนหนาแน่น งดใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบูรณาการทุกภาคส่วน เครื่องมือ ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อสนับสนุน

บทบาทของภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชน

มีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  ขององค์กรใน

การรับมือการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เพราะการรับรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีจะท�าให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตคร้ังนี้ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่หยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้ออย่าง

ได้ผล (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2563)
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จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการโควิด - 19 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นแหล่งที่ท�างานของรัฐที่ส�าคัญ โดยรัฐบาล มีนโยบายและ

แนวทางในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งก�าหนดในรูปแบบของ กฎหมาย คือ 

ประกาศ และข้อก�าหนด ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากการจัดการการแพร่ระบาดดัง

กล่าว ดังนั้น การศึกษานโยบายการจัดการและแนวทางของรัฐ ตลอดจน กระบวนการในการน�านโยบายไป

ปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการโควิด - 19 ก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้สามารถน�าแนวทางที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

ภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้นคณะผู้จัดท�าต้องการศึกษาเก็บข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตต่อตนเอง

และครอบครัว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงานวิจัยว่าสามารถนามาใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ทัน

สถานการณ์

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานการท�างานของแต่ละฝ่าย

2. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 
โควิด - 19

3. เพื่อศึกษาการปรับตัวในระยะสั้น และ ระยะยาวต่อสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
หรือ โควิด 19 สามารถน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านในสังคม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเอง

2. เพื่อกระตุ้นให้แต่ละพื้นที่ตระหนักเห็นความส�าคัญ และร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และโควิด - 2019

3. ผู้สนใจ สามารถน�าข้อมูลที่ได้ ไปเป็นแนวทางในการท�าวิจัย 

4. ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถยอมรับรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่ หรือ New 
Normal

การทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว

เขียนโดย มีเดียน จูมะ (Meedian Chumat) ทฤษฎีการปรับตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีต้นก�าเนิด

จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิวัฒนาการด้านชีววิทยา เป็นการอธิบายถึงการพัฒนาลักษณะทาง

พันธุกรรมหรือพฤติกรรมที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ และที่

ส�าคัญที่สุดคือเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่รอดได้ (Futuyama, 1979; Winterholder, 1980; Kitano, 2012) 
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การปรับตัวของคนมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือ เพื่อให้แน่ใจว่าคนนั้นสามารถอยู่รอดได้ (Dobzhansky et al., 

1977; O’Brien and Holland, 1992) การปรับตัวถูกประยุกต์ใช้ในด้านมานุษยวิทยา (anthropologist) 

และวัฒนธรรม (cultural) Julian and Steward เป็นผู้ที่ประยุกต์ใช้การปรับตัวในด้านวัฒนธรรมเพื่อใช้ใน

การอธิบายวัฒนธรรมหลัก (core culture) กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต 

(Butzer, 1989) ในท�านองเดียวกันการปรับตัวยังถูกใช้ในเรื่องของสังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการอธิบายระบบ

การปรับตัวของมนุษย์ โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อความส�าเร็จต่าง ๆ ในสังคม อีกทั้งทฤษฎีการปรับตัวถูกใช้

ในศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การเมือง อาหาร สิ่งแวดล้อม การศึกษา ฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ 

บริหารธุรกิจและอื่น ๆ

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ

ในปัจจุบันทุกธุรกิจมีการแข่งขันและยิ่งนับวันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หรือองค์กรภาครัฐ

ต่างก็มีการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน องค์กรต่างๆ เหล่านั้นต่างแสวงหาความเป็นเลิศ หรือแสวงหา

ความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือการด�าเนินภารกิจที่รับผิดชอบ และพบว่าในองค์กรต่างๆ ที่ประสบ

ความส�าเร็จนั้นจะต้องมีปัจจัยส�าคัญร่วมกันดังนี้

2.1 มีเทคนิควิธีการที่ยอดเยี่ยม มีวิธีการท�างานใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน เน้น 
การท�างานร่วมกันเป็นทีม มีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท�างานใหม่ ๆ รวมทั้งการน�าเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ในการด�าเนินงาน 

2.2 มีพนักงานที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ มีความเต็มใจในการใช้ความรู้ ความ
สามารถเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดผลส�าเร็จ หรือเรียกว่า “พนักงานมืออาชีพ”

2.3 มีหัวหน้างานที่ชาญฉลาด หัวหน้าหรือผู้บริหารเป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมโยงแนวความ
คิด นโยบาย และวิธีการท�างานเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถทางการบริหารงาน 
บริหารคน ทรัพยากรขององค์กรและมีทักษะในการสื่อสาร และผู้น�า

2.4 มีจิตส�านึกร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ พนักงานทุกคนมีความรัก และความศรัทธาในการ
ท�างานร่วมกัน และมีจิตส�านึกตลอดเวลาว่ากิจการนี้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ

2.5 มีบริการเป็นเลิศ จะต้องพัฒนาการให้บริการที่ประทับใจ โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งลูกค้า
ภายในและลูกค้าภายนอก พนักงานทุกคนตระหนักตลอดเวลา “ทุกลมหายใจ คือ การบริการที่ประทับ
ใจ”ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อวิเคราะห์ตนเอง ระบบงาน โครงสร้างการ
บริหาร วิธีการ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อหาข้อบกพร่องในทุก ๆ ด้าน พนักงานทุกคนจะต้อง
ตระหนักตลอดเวลาว่า “เรายังไม่ดีพอ และเราต้องการปรับปรุงให้ดีกว่า”

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกต�าบลห้วยหม้าย อ�าเภอสอง 

จังหวัดแพร่

ศักดิ์ชัย ธิวงค์ (2559) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้

หวัดนกต�าบลห้วยหม้าย อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกต�าบลห้วยหม้าย อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชน
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ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกต�าบลห้วยหม้าย อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

61.0 และรองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.0 เมื่อพิจารณาด้านระดับการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและวางแผน พบว่า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 28.0 ด้านระดับการส่วนร่วมในการด�าเนินการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ระดับ

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.0 และด้านระดับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 81.3 และรองลงมา คือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  13.5 ด้านระดับการมีส่วนร่วมในการติดตาม

ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.5 

2. ผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อการประกอบอาชีพบริการจัดส่ง
อาหาร

พงษ์มนัส ดีอด (2563) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อ

การประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหาร ผลการวิจัยเรื่องผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 

ต่อการประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหารพบว่า แบ่งสภาพปัญหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1)วิเคราะห์สภาพ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�างานในปัจจุบัน 3)มาตรการดูแลจาก

รัฐบาลและความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลวิจัยดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้

ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบอาชีพส่ง อาหารถึงที่พัก (Food Deliv-

ery) ของบริษัทต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบ

ถาม 2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�างานในปัจจุบัน ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 3) ความคิดเห็น

ต่อมาตรการของรัฐบาลขณะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

วิธีด�าเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย

โดยภาพรวมของการก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่น�ามาใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative re-

search) ผู้ศึกษาได้ก�าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกล่าวมาใช้ใน

การด�าเนินการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ก�าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไว้ คือ ผู้บริหารของแต่ละกอง และบุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละกอง ได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับหัวข้อการวิจัย

ครั้งนี้จ�านวน  5 คน เพื่อให้ทราบถึงนัยและความคิดด้านกระบวนการหรือกลไกเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19
1. ผู้อ�านวยการส�านักปลัด    จ�านวน 1 คน

2. ผู้อ�านวยการกองการศึกษา    จ�านวน 1 คน

3. ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข    จ�านวน 1 คน

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต�าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ�านวน 1 คน 

5. พนักงานรับจ้าง     จ�านวน 1 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผู้ให้การ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละกอง และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งปฏิบัติ

งานอยู่ในแต่ละกอง ได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับหัวข้อการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 5 คน การสัมภาษณ์มีลักษณะ

คล้ายกับการใช้แบบสอบถาม โดยก�าหนดเป็นค�าถามปลายเปิด จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค�าถามแบบเดียวกัน 

(Standardized Questionnaire) มีล�าดับขั้นตอนเหมือนกัน

การรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น�ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก�าหนด

กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแบบสัมภาษณ์ โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

แนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามีล�าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยน�าค�าสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มา เปรียบ

เทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจัดล�าดับความส�าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล

2. น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่จัดล�าดับความส�าคัญแล้วน�ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูล

3. น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่าง ๆ มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกันอย่าง
เป็นระบบ และน�าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกน แสดงความส�าคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวก
ในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูลตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนาที่มี “รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้างถึงโดยตรงเกี่ยวกับ ที่มาของข้อมูลไม่วาจะเป็นข้อมูล
ที่ได้จากการค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร

ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และข้อมูล

จากเอกสารต่าง ๆ  (Document Research) จะถูกน�ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ในแง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนา น�า

ไปสู่ค�าตอบในการศึกษา และสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียนรายงาน เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทและ

ความส�าคัญในการบริหารัดการองค์การในช่วงสถานการณ์ต่าง ๆ
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ควรน�ามาอภิปรายดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานการท�างานของแต่ละฝ่าย พบว่า ได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ให้
บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กร สืบค้นความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ โดยการปฏิบัติตามให้เว้นระยะ
ห่างไม่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการสืบค้นความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ หมั่นเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีมากยิ่ง
ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�างานรูปแบบออนไลน์ 

2. ด้านแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า บุคลากร
ปฏิบัติตามข้อบังคับใช้วัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพโดยสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ
และใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่น มีการเว้นระยะห่างระหว่างในการท�างาน และงดสัมผัสกับบุคคลอื่น

3. ด้านการปรับตัวในระยะสั้น และ ระยะยาวต่อสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า 
ในการปรับตัวระยะสั้น มีการติดตามข่าวสารอย่างสม�่าเสมอและหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ 
หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19 และในการปรับตัวระยะยาว เน้นย�้าให้
บุคลากรในองค์กรและผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่หรือ
แอลกอฮอล์ ท�าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความมั่นใจ และสร้างคลวามปลอดภัยให้กับตนเองและครอบครัว

บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า ด้านปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดยะลา ได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา ให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับของ

องค์กร สืบค้นความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีการปรับเปลี่ยนโดยการ

ปฏิบัติตามของบุคลากรในองค์กรให้เว้นระยะห่างไม่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ด้านการสร้างความรู้ใหม่ มีการ

สืบค้นความรู้ให้เท่าทันเหตุการณ์ หมั่นเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การท�างานรูปแบบออนไลน์ ด้านความคล่องตัวในการปรับตัวในการปฏิบัติงานบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตาม

ข้อบังคับใช้วัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพโดยสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือและใช้

แอลกอฮอล์ในการฉีดพ่น มีการเว้นระยะห่างระหว่างในการท�างาน และงดสัมผัสกับบุคคลอื่น มีการติดตาม

ข่าวสารอย่างสม�่าเสมอและหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีการ

ระบาดของโรคโควิด – 19 เน้นย�้าให้บุคลากรในองค์กรและผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย หมั่น

ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ท�าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความมั่นใจ และสร้างคลวาม

ปลอดภัยให้กับตนเองและครอบครัว

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
1. ควรส�ารวจความเข้าใจการปรับตัวและการสร้างความเข้าใจในการท�างานภายในองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยะลาในสถานการณ์โควิด – 19 ที่จะศึกษาก่อนด�าเนินโครงการ เพื่อให้สามารถข้อมูลได้
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร ซึ่งจะท�าให้ปราบความส�าเร็จ

2. ควรศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพ่ือให้สามารถรับรู้
กระบวนการในการท�างานของแต่ละฝ่ายในองค์การ
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ค�านึงถึงช่วงเวลาหรือระยะเวลาในการส�ารวจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชั่วโมงจากการ

เรียนหรือช่วงวันหยุด เพื่อที่จะเก็บข้อมูลตามก�าหนดระยะเวลา

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและหลากหลายรูป
แบบ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
The Factors Affecting the Purchasing Decision of Voluntary Motor Insurance among 

Customers in Trang
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เคยท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การวิจัยครั้งนี้ท�าการสุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีอาศัยความสะดวกโดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจ�านวน 271 ชุด ในช่วงเดือนตุลาคม 

2563 ข้อมูลดังกล่าวน�ามาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบทีที่ประชากรสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Independent samples t-test) สถิติ

ทดสอบเอฟโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) และการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regression analysis)

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 

บาท และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 นอกจากนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

คำาสำาคัญ: การประกันภัยภาคสมัครใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study the demographic characterization factor 

and marketing mix factor (7P’s) affecting the purchasing decision of voluntary auto  

insurance among consumers in Trang in order to get the information used to develop  

products and services that meet the needs of consumers precisely. The sample group used 

in this study was people who had previously taken out of voluntary motor insurance. This 

research was randomized using a convenient sampling method by collecting copies 271 

questionnaires during October 2020. The data were analyzed using descriptive statistics  

including frequency, percentage and inferential statistics including independent samples  

t-test, one-way analysis of variance and multiple linear regression analysis.

The findings showed that the majority of the respondents were female, aged 30-39, 

with a bachelor’s degree. The respondents mostly worked for government and earned aver-

age monthly income during 10,000-20,000 baht.  Moreover, the research results were found 

that demographic factors including gender, occupation, education level, and average 

monthly income were significantly effected to the decision of purchasing voluntary motor 

insurance at a significant level of 0.05. In addition, the study results of the marketing mix 

factor (7P’s) indicated that the product factor and building and presenting physical charac-

teristic factor had significant effects on the voluntary motor insurance purchase decision at 

a significant level of 0.05.

Keyword: Voluntary motor insurance, Marketing mix, Purchasing decision

บทนำา

ปัจจุบันทั่วโลกมีจ�านวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการเดินทางโดยรถยนต์มีความสะดวก 

คล่องตัว รวดเร็ว และสามารถเดินทางไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้จ�านวนรถยนต์ทั่วโลกมี

จ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยสัดส่วนผู้เสีย

ชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกพบว่ามีผู ้เสียชีวิตจากรถยนต์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29 ในขณะท่ี

ประเทศไทยสัดส่วนของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากรถยนต์มากเป็นอันดับสองคิดเป็นร้อยละ 12.3 

(ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562) จากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นท�าให้เกิดความเสียหาย

หลายด้านได้แก่ ความเสียหายด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทาง

ตรง ทางอ้อม และต้นทุนผู้ให้บริการ ความเสียหายด้านทรัพย์สินซึ่งจ�าแนกได้เป็นความเสียหายที่เกี่ยวข้อง

กับยานพาหนะและความเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่น (ทรัพย์สินทางราชการ) ความเสียหายทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั้งในแง่ของผู้บาดเจ็บและญาติที่ดูแลผู้ป่วย (วัฒกานต์ ลาภสาร, 2552)

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงออกกฎหมายก�าหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือ การ

ท�าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อ

คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถ โดย
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ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต เป็นหลัก

ประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจาก

รถ เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริม

และสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว 

(ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), 2559)

ในขณะที่ประกันภัยรถยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์

ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า พ.ร.บ. และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่าง

กัน ได้แก่ การประกันภัยภาคบังคับ มีความคุ้มครองเฉพาะผู้ประสบภัยจากรถหรือบุคคลภายนอก แต่การ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อ

ตัวรถยนต์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเหมาะส�าหรับบุคคลผู้ที่ต้องการได้รับ

ความคุ้มครองทั้งบุคคลภายนอกและรถยนต์ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจในปัจจุบันท่ีทางบริษัทได้มีการออกแบบกรมธรรม์มาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความ

คุ้มครอง เบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัท  การมีสาขาและตัวแทนจ�าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ การติดต่อ

นายหน้าหรือตัวแทนได้สะดวก มีการโฆษณา มีการแจ้งข่าวข่ารอย่างต่อเนื่อง พนักงานที่ให้บริการมีอัธยาศัย

ที่ดี มีความกระตือรือร้น ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาการบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ส�านักงานสาขามีที่จอดรถเพียงพอส�าหรับผู้ที่เข้ามาที่บริษัท และบริษัทนั้นมีการท�างานอย่างถูกต้อง แม่นย�า 

เป็นมาตรฐาน ให้บริการเมื่อประสบอุบัติเหตุ รวมถึงการที่บริษัทมีขั้นตอนพิจารณาและจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนที่รวดเร็ว (อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล, 2562)

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงความเสียหายที่เกิดข้ึนอาจมากกว่าที่ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะชดใช้

ได้ ท�าให้ผู้ประสบภัย ได้แก่ คู่กรณี บุคคลภายนอก ผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่

เกิดขึ้นเองในส่วนที่เกินกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจขึ้นมา เพ่ือคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถยนต์หรือการสัญจรทางบกที่เกินจากความรับผิดชอบ

ของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยครอบคลุมประเภทของภัยและชดเชยความเสียหายมากขึ้น ส่งผล

ให้การท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีความส�าคัญอย่างมากต่อเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์ 

เนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงท�าให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจ คลายความ

กังวลได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุ ก็จะมีบริษัทประกันภัยที่ช่วยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประสบ

ภัยก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ในปี 2563 จังหวัดตรังมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์เป็นจ�านวนทั้งหมด 4,977 คน ซึ่งจ�าแนก

ได้เป็น ทุพพลภาพจ�านวน 13 คน บาดเจ็บจ�านวน 4,891 คน และเสียชีวิตจ�านวน 73 คน  (ศูนย์ข้อมูล

อุบัติเหตุ, 2563) จากความเสียหายข้างต้นหากผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดตรังมีการท�าประกันภัยภาคสมัครใจก็จะ

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการรณรงค์ลดความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุโดย

การท�าประกันภัยรถยนต์ในภาคสมัครใจโดยค�านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจจึงมีความจ�าเป็น ถึงแม้จะมีการศึกษาถึงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (3P’s) และปัจจัยของความ

น่าเช่ือถือที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบออนไลน์ในจังหวัดตรัง 

(ครรชิต เชื้อข�า, สรัญญา โยะหมาดและกฤติยา ดวงมณี, 2564) แต่ยังไม่มีการปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
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ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตจังหวัดตรัง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในเขตจังหวัดตรังซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 7 ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน

เขตจังหวัดตรัง ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการน�าข้อมูลไปใช้ในการรณรงค์

ลดความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยการท�าประกันภัยรถยนต์ในภาคสมัครใจ นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษา

ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยในจังหวัดตรังในการวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมการ

ขายอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตจังหวัดตรัง

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตจังหวัดตรัง

ประโยชน์ของการศึกษา
1. ท�าให้ผู ้ประกอบการหรือผู ้ที่สนใจในธุรกิจทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคใน

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

2. ท�าให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และสามารถน�าผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรให้เหมาะสมได้

3. สามารถน�าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการลดความเสี่ยง
ที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยการท�าประกันภัยรถยนต์ในภาคสมัครใจ

ทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร และ งานวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรังพบว่า

งานวิจัยส่วนใหญ่จะท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน (7P’s) และ และ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจในการท�าประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจ (กนกวรรณ งามนันท์, 2559) นอกจากนี้พบว่าการศึกษาของศุภรดา เผือกงาม (2560) แสดงให้เห็น
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ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน

บุคคล ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อความพึง

พอใจในการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เช่นเดียวกับการศึกษาของรสริน พัชร์กัญญา และคณะ 

(2559) พบว่า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผล

ต่อความพึงพอใจในการท�าประกนภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งการศึกษาของจรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558) พบ

ว่าปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เช่นเดียวกับปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics)

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ท�าประกันภัยรถยนต์โดยสมัครใจในเขต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ของ 

ขวัญชัย กิตติไพศาลกุล (2543, pp. 62-65) พบว่ารายได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจประเภทต่างๆ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท�าประกันภัย

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร ของ เทวัญ วิชิตะกุล (2545, น. 94-95) พบว่าการ

ศึกษา และ รายได้ มีผลต่อการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

จากการศึกษาของ สุภัคจิตร  อุ่นใจ (2547, pp. 116-134)  เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนว

โน้มพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัททิพยประกัน

ภัย จ�ากัด (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีผลต่อการเลือกต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจ

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยของ อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ที่แตกต่างกัน

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจที่จะน�าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมาศึกษาถึงผลท่ีมีต่อการตัดสินใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรังดังแสดงในกรอบวิจัยรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

การด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิง

ส�ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นการประยุกต์

มาจากงานวิจัยของ(งานวิจัยต้นแบบ) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่ท�าการศึกษาและได้น�าแบบสอบถามที่ได้

มาทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ  

Cronbach โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7

ประชากร (Population) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยู่อาศัย ท�างาน หรือก�าลังศึกษา

ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่เคยตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งไม่ทราบจ�านวน

ประชากรจึงท�าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรด้วยวิธีอาศัยความสะดวกในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และ

ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค�านวณของ W.G. Cochran จากสูตร

α

= 2

22

2n
E

sz

เมื่อ ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%

E คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้โดยในงานวิจัยนี้ก�าหนดค่า

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.1
2s คือ ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตามมีค่า 0.7312 (จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์, 2558)

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมอย่างน้อยจ�านวน 206 ตัวอย่าง  ซึ่งงานวิจัยนี้เพิ่ม
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จ�านวนตัวอย่างเป็น 271 ตัวอย่าง

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Analysis using descriptive statistics)

เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ที่เคยท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยน�าข้อมูล

ที่ได้มารวบรวม ท�าการจัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความพึงพอใจในการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดย

น�าเสนอในรูปแบบแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent)

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Analysis using inferential statistics) 

น�าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยท�าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) โดยใช้การสถิติ

ทดสอบทีที่ประชากรสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Independent samples t-test) และสถิติทดสอบเอฟโดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) และการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regression analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือการตัดสินใจซื้อประกันกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรังผลการวิจัย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 271 คน ข้อมูล

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1 และค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ�านวน (คน) ร้อยละ (%)

1. เพศ

   ชาย

   หญิง

119

152

43.9 %

56.1 %

2. อายุ

   ต่�ากว่า 20 ปี

   20-29 ปี

   30-39 ปี

   40-49 ปี

   50-59 ปี

   60 ปีขึ้นไป

5

82

87

71

20

6

1.8 %

30.3 %

32.1 %

26.2 %

7.4 %

2.2 %
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3.อาชีพ

   นักเรียน/นักศึกษา

   ข้าราชการ

   รัฐวิสาหกิจ

   พนักงานบริษัท

   ธุรกิจส่วนตัว

   อาชีพอิสระ

   อื่น ๆ  

22

74

24

36

64

40

11

8.1 %

27.3 %

8.9 %

13.3 %

23.6 %

14.8 %

4.1 %

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

   ต่�ากว่าปริญญาตรี

   ปริญญาตรี

   ปริญญาโท

72

172

27

26.6 %

63.5 %

10.0 %

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

   ต่�ากว่า 10,000 บาท

   10,000-20,000 บาท

   20,001-30,000 บาท

   30,001-40,000 บาท

   40,001-50,000 บาท

   มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป

40

94

80

38

13

6

14.8 %

34.7 %

29.5 %

14.0 %

4.8 %

2.2 %

จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็นเพศชาย 43.9 % 

และเพศหญิง 56.1 % กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็น 32.1 % และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เป็นข้าราชการ คิดเป็น 27.3 % ในขณะที่ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็น 63.5 % และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็น 

34.7 %
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การแปล

ค่า

ตัวแปรอิสระ

1. ปัจจัยรวมด้านผลิตภัณฑ์

    1.1 ความคุ้มครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ

    1.2 รูปแบบของกรมธรรม์มีให้เลือกหลากหลาย

    1.3 เงื่อนไขความคุ้มครองชัดเจนเข้าใจง่าย

    1.4 มีจ�านวนอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

    1.5 การจัดท�ากรมธรรม์ถูกต้องและรวดเร็ว

    1.6 บริษัทมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ

4.09

4.18

4.04

4.11

4.06

4.03

4.11

0.569

0.648

0.714

0.739

0.733

0.793

0.747

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

2. ปัจจัยรวมด้านราคา

    2.1 ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุ้มครอง

    2.2 ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น

    2.3 มีการเสนอค่าเบี้ยประกันหลายราคา

3.82

3.98

3.75

3.73

0.706

0.743

0.950

0.902

มาก

มาก

มาก

มาก



70

3. ปัจจัยด้านรวมช่องทางการจัดจำาหน่าย

    3.1 มีสาขาและตัวแทนจ�าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

    3.2 มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลายช่องทาง เช่น ตัวแทน

โบรกเกอร์ ธนาคารและอินเทอร์เน็ต

    3.3 ติดต่อสาขา/ตัวแทนได้สะดวก

3.94

3.99

3.89

3.94

0.649

0.770

0.776

0.740

มาก

มาก

มาก

มาก

4. ปัจจัยด้านรวมการส่งเสริมการตลาด

     4.1 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆอย่างสม่�าเสมอ

     4.2 มีการให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยส�าหรับลูกค้าที่มี

ประวัติการขับขี่ที่ดีอย่างเหมาะสม

     4.3 มีจดหมายหรือพนักงานแจ้งเตือนก่อนประกันภัยจะหมด

อายุอย่างสม่�าเสมอ

     4.4 มีของสมนาคุณส�าหรับลูกค้าที่น่าสนใจ

3.32

3.76

3.17

3.16

3.18

1.223

0.881

1.603

1.479

1.429

ปานกลาง 

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

5. ปัจจัยรวมด้านบุคคล

     5.1 พนักงานมีความช�านาญในการให้ค�าแนะน�าในรายละเอียด

ของกรมธรรม์ประกันภัย

     5.2 พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นที่พึงพอใจ

     5.3 พนักงานมีความสุภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ีในการให้

บริการ

     5.4 พนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ

3.94

4.05

3.90

4.00

3.80

0.672

0.815

0.817

0.755

0.853

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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ตัวแปร ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การแปล

ค่า

        ตัวแปรอิสระ

6. ปัจจัยรวมด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ

     6.1 มีส�านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ

     6.2 มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม ทันสมัย สะดุดตา

     6.3 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในส�านักงานครบครัน เช่น 

โทรทัศน์ น้�าดื่ม และหนังสือพิมพ์

     6.4 มีที่จอดรถเพียงพอ

3.68

4.16

3.53

3.54

3.51

0.949

0.710

1.192

1.170

1.154

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

7. ปัจจัยรวมด้านกระบวนการ

     7.1 มีศูนย์รับแจ้งเหตุที่สามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้

บริการได้สะดวก

     7.2 มีความสะดวกในการแจ้งอุบัติเหตุผ่านทางแอพพลิเคชั่น

     7.3 ให้บริการเมื่อประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว

     7.4 มีขั้นตอนการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมที่รวดเร็ว

     7.5 มีรถให้ใช้ทดแทนได้ระหว่างเกิดเหตุเสมอ

     7.6 มีหลายช่องทางในการช�าระค่าเบี้ยประกัน

3.60

3.99

3.18

3.79

3.69

3.31

3.63

0.886

0.807

1.600

0.983

0.962

1.535

0.953

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

        ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ครั้งต่อไป 3.97 0.862 มาก

 จากตารางที่ 2 โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็นจากงานวิจัยของ จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ 

(2558) เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7P’s สามารถสรุปผลการศึกษาของ

แต่ละปัจจัยได้ดังต่อไปนี้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมเท่ากับ 4.09 (เห็นด้วยมาก) เมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่าเรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ครอบคลุมตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.18 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ เงื่อนไขความคุ้มครองชัดเจนเข้าใจง่ายและบริษัทมีชื่อเสียงและมีความน่า

เชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (เห็นด้วยมาก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีระดับความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.82 (เห็นด้วยมาก) เมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่าเรื่องค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุ้มครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

(เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

(เห็นด้วยมาก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านราคาทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.94 เมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่าเรื่อง มีสาขาและตัวแทนจ�าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 

(เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ติดต่อสาขา/ตัวแทนได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (เห็นด้วยมาก) ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.32 เมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่าเรื่อง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.76 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ มีของสมนาคุณส�าหรับลูกค้าที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 

(เห็นด้วยปานกลาง) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง

ปัจจัยด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาในปัจจัย

ย่อยพบว่าเรื่อง พนักงานมีความช�านาญในการให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (เห็นด้วยมาก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านบุคคลทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก

ปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิด

เห็นรวมเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่าเรื่อง มีส�านักงานเป็นหลักแหล่ง น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.16 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในส�านักงานครบครัน เช่น โทรทัศน์ 

น�้าดื่ม และหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 (เห็นด้วยมาก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านการสร้างและการน�า

เสนอลักษณะทางกายภาพทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณาใน

ปัจจัยย่อยพบว่าเรื่อง มีศูนย์รับแจ้งเหตุที่สามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้บริการได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ให้บริการเมื่อประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

(เห็นด้วยมาก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านกระบวนการส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านเพศที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน 

    จังหวัดตรัง

เพศ
การตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจครั้งต่อไป

ค่าสถิติ t P-value
x s

ชาย 3.85 0.945
-2.084 0.038*

หญิง 4.07 0.781

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในจังหวัดตรังที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 โดยเพศหญิงมีระดับการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจครั้งต่อไปมากกว่าเพศชาย 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

    ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P-value

อายุ

ระหว่างกลุ่ม 5 3.269 0.654

0.877 0.497ภายในกลุ่ม 265 197.550 0.745

รวม 270 200.819

อาชีพ

ระหว่างกลุ่ม 6 26.795 4.466

6.775 0.000**ภายในกลุ่ม 264 174.024 0.659

รวม 270 200.819

ระดับการศึกษา

ระหว่างกลุ่ม 2 14.061 7.031

10.089 0.000**ภายในกลุ่ม 268 186.758 0.697

รวม 270 200.819

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระหว่างกลุ่ม 5 19.744 3.949

5.779 0.000**ภายในกลุ่ม 265 181.075 0.683

รวม 270 200.819

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4 พบว่าอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรังที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 และพบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2

อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรังที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01  โดยอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพข้าราชการ, อาชีพนักเรียน/นักศึกษาและ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว อาชีพข้าราชการและอาชีพอิสระ อาชีพอิสระและอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง และพบว่าสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ 3

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน

จังหวัดตรังที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01  โดยระดับต�่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ระดับต�่ากว่าปริญญา

ตรีและระดับปริญญาโท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่แตกต่างกันของผู้บริโภคใน

จังหวัดตรัง และพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 4
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในจังหวัดตรังที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01  โดยรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000 

บาท รายได้ต�่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ 30,001-40,000 บาท รายได้ต�่ากว่า 10,000 บาทและรายได้ 

40,001-50,000 บาท รายได้ 10,000-20,000 บาทและรายได้ 30,001-40,000 บาท รายได้ 10,000-

20,000 บาท และรายได้ 40,001-50,000 บาท มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่แตก

ต่างกันของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง และพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 5

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาค

สมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 10  ปัจจัยด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้

บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ของปัจจัย 

    ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู ้

    บริโภคในจังหวัดตรัง

Coefficients

Model

Unstandardized

Coefficients

Starndardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 0.405 0.378 1.071 0.285

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 0.391 0.099 0.258 3.952 0.000**

ปัจจัยด้านราคา -0.080 0.083 -0.065 -0.963 0.336

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.159 0.090 0.120 1.766 0.079

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด -0.018 0.061 -0.025 -0.288 0.774

ปัจจัยด้านบุคคล 0.144 0.076 0.112 1.900 0.059

ปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ

0.160 0.072 0.176 2.219 0.027*

ปัจจัยด้านกระบวนการ 0.152 0.091 0.156 1.679 0.094

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน

เขตพื้นที่จังหวัดตรัง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย

ด้านปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ และพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 6 และ

สมมติฐานที่ 11

สรุปผลและอภิปรายผล

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อประกันภัยและปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้

เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 

ข้อมูลปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ของกลุ่มตัวอย่าง

ส�าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทาง พบว่าปัจจัยเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรังซ่ึงผลการวิจัยนี้พบว่าเพศหญิงมีการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากกว่าเพศชายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล แซ่ตั้ง (2553) 

ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรังซ่ึงผลการวิจัยนี้พบว่าอาชีพข้าราชการที่มีรายได้มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ นอกจากนั้นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน

อย่างเช่นข้าราชการและธุรกิจส่วนตัวก็จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากกว่า
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อาชีพอิสระที่ยังไม่มีรายได้ที่แน่นอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล แซ่ตั้ง (2553) ระดับการศึกษาที่แตก

ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรังซึ่งผลการวิจัยนี้พบ

ว่าระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากกว่าระดับต�่ากว่า

เน่ืองจากระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าอาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยที่มากกว่าซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ณัฐดนย์ ธัญวงศ์ (2556)  และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรังซ่ึงผลการวิจัยนี้พบว่าคนท่ีมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนท่ีสูงกว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมากกว่าคนที่มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนที่ต�่ากว่าเนื่องจากมีความสามารถในการช�าระเบี้ยประกันภัยมากกว่าและสามารถบริหารจัดการราย

ได้และน�าเงินส่วนหนึ่งไปใช้ซื้อประกันภัยได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์ (2558)  

ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ

กลุ่มตัวอย่าง

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)  พบว่าปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง มีทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านปัจจัยด้านการสร้างและการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เนื่องจากผู้เอาประกันส่วนใหญ่ต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมตรงตามความ

ต้องการของตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐดนย์ ธัญวงศ์ (2556) ปัจจัยด้านปัจจัยด้านการสร้างและ

การน�าเสนอลักษณะทางกายภาพเนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง

กายภาพซึ่งเป็นส่วนที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ เช่น การตกแต่งสถานที่ให้บริการอย่างสวยงาม การใช้เครื่อง

มือหรืออุปกรณ์ในการท�างานที่ทันสมัย และการอ�านวยความสะดวกในการให้การให้บริการแก่ลูกค้า 

นอกจากนี้ยังรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ งา

มนันท์ (2559)

ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง

ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค และการซื้อซ�้า เนื่องจาก

เป็นการศึกษาท่ีสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของ

บริษัทไว้ได้ในระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางการขยายลูกค้าในอนาคต

จากการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจของผู้บริโภคในเขตจังหวัดตรัง เป็นงานวิจัยที่ไม่เคยมีใครศึกษาด้านนี้มาก่อนข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุโดย

การท�าประกันภัยรถยนต์ในภาคสมัครใจ นอกจากนี้ท�าให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจทราบถึงความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตอันใกล้ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนารูปแบบ

กรมธรรม์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
Factors Influencing Decision to Use Fitness Services in  

Nakhon Si Thammarat Province
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฟิตเนส ในอ�าเภอเมือง

นครศรีธรรมราชและเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ใช ้บริการฟิตเนสในอ�าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช ประชากรที่ท�าการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เคยใช้บริการฟิตเนสในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัยท�าการส�ารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจ�านวน 400 ชุดสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.40 (S.D.=0.72) ได้แก่ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย 4.44 (S.D.=0.58) รอง

ลงมาคือด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.43 (S.D.=1.28) และมีความพึงพอใจเท่ากัน 2 ด้านคือด้านบุคลากร

และด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ย 4.42 (S.D.=0.89)และ(S.D.=0.55)

คำาสำาคัญ : การตัดสินใจ, ฟิตเนส, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract

The objective of this research in study factors that affecting customer decision on 

fitness service in Nakhon Si Thammarat and to examine the Marketing Mix of 7P’s of fitness 

users in Nakhon Si Thammarat.  The study population in this research was the consumers 

who used the fitness centers in Nakhon Si Thammarat Province. The researcher surveyed 

and collected the data through 400 questionnaires. The descriptive statistics including mean 

and standard deviation were used to analyze the data.

The research found that the factors influencing the decision to use the fitness  

services in Nakhon Si Thammarat Province. Overall, the customers’ satisfactions were found 

at the highest levels with an average of 4.40 (S.D. = 0.72). Regarding the marketing mix  

factor, the customers’ satisfaction with marketing promotion was stood at an average of 

4.44 (S.D. = 0.58), followed by the process aspect with mean of 4.43 (SD = 1.28). 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Faculty of Management Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

  *penmas_p@hotmail.com
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The personnel and construction and presentation of physical characteristics shared the 

same satisfaction levels, with the mean at 4.42 (SD = 0.89 and SD = 0.55, respectively).

บทนำา

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างไร้พรหมแดนมี

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากทางเศรษฐกิจและมีการขยาย

ตัวทางสังคมพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆมากมายในการด�ารงชีวิตท�าให้ชีวิตความเป็นอยู ่ของ

ประชาชนเปลี่ยนไป ประกอบกับการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันที่จะต้องมีการแข่งขันกันส่งผลกระทบให้ร่างการ

อ่อนล้า มีสมรรถภาพร่างกายลดลงเป็นผลให้มีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆมากขึ้นการออกก�าลังกายเป็น

วิธีหน่ึงที่จะช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จิตใจเบิกบานสดชื่นคล่องแคล่ว

กระฉับกระเฉงและช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่างๆได้การออกก�าลังกายมีหลายประเภท เช่น การเดิน การวิ่ง 

การเล่นโยคะ ว่ายน�้า ไทเก็ก แอโรบิคหรือการเข้าสถานบริการฟิตเนส ซึ่งเหล่านี้มีสถานที่ให้เลือกใช้บริการ

ในการออกก�าลังกายมากมายหลายแห่งเช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถาบันการศึกษา ภายในโรงแรมหรือ

สถานที่ราชการต่าง ๆ แม้กระทั่งในที่พักอาศัยก็สามารถใช้เป็นที่ออกก�าลังกายได้ การออกก�าลังกายที่ดีจะ

ต้องออกก�าลังกายอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับเพศและวัยและควรออกก�าลังกายเป็นประจ�าจะช่วยเสริมสร้าง

ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

ปัจจุบันประชาชนนิยมออกก�าลังกายมากขึ้นอีกท้ังหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีโครงการ

และกิจกรรมที่สนับสนุนด้านสุขภาพและการออกก�าลังกายในด้านสุขภาพรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยจัดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคคือการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการ

สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพรวมทั้งการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะนอนพักรักษาหรือไม่นอนพักรักษาที่โรง

พยาบาลหรือแม้แต่ไปรับยาเพื่อรักษาโรคเพียงเสียค่าใช้จ่าย30บาทเท่านั้นก็สามารถใช้บริการได้และในด้าน

การส่งเสริมการออกก�าลังกายรัฐบาลมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนหันมาดูแล

สุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีการจัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เพื่อให้ค�าแนะน�าในการออกก�าลังกาย และให้ค�า

ปรึกษาในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ จากโครงการดังกล่าวได้กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและค�านึงถึง

สุขภาพมากขึ้น โดยการใส่ใจในการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การฝึกท�าสมาธิ ซึ่งกระบวนการดูแลสุขภาพเหล่านี้จะท�าให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ทั้งร่างกายและจิตใจ

จากการที่ประชาชนใส่ใจด้านสุขภาพร่างกาย และออกก�าลังกายมากขึ้น มีธุรกิจที่เข้ามารองรับ เพื่อ

ให้บริการด้านการออกก�าลังกายที่เรียกว่าสถานบริการฟิตเนส เป็นสถานบริการที่อ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชน ผู้ที่สนใจในการออกก�าลังกายสถานบริการฟิตเนสจะจัดให้มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการออกก�าลังกาย

ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยหลายประเภทให้เลือกใช้บริการพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ เพื่อ

อ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�าในการใช้อุปกรณ์ต่างๆแนะน�าการออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี และให้ค�า

แนะน�าการดูแลรักษาสุขภาพ ท�าให้สถานบริการฟิตเนสเป็นที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมในเวลาต่อมา 

สถานบริการฟิตเนสต่างๆจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนจะเลือกใช้บริการในการออกก�าลังกาย

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการและส่วนประสมทางการ

ตลาดของการใช้บริการฟิตเนสเอกชนในอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อท�าให้ทราบถึงองค์ประกอบของ
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สถานบริการฟิตเนสและเพื่อทราบถึงคุณลักษณะทางประชากรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่วน

เก่ียวข้องผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษาจะเป็นแนวทางของการเลือกใช้สถานบริการฟิตเนสส�าหรับผู้ที่สนใจได้

หรือผู้ที่ก�าลังจะเปิดบริการฟิตเนสเอกชน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟิตเนสเอกชน ในอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการฟิตเนสเอกชน ในอ�าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการฟิตเนสในอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

2. ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการฟิตเนสในอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

3. น�าผลวิจัยที่ได้ น�ามาเป็นแนวทางการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสหรือเพื่อการท�าธุรกิจฟิตเนสให้
ได้คุณภาพและคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

การทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคท�าการ

ค้นหาการคิดการซื้อการใช้การประเมินผลในสินค้าและบริการซ่ึงคาดว่าจะต้องตอบสนองความต้องการของ

เขาหรือเป็นข้ันตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ์การซื้อการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพื่อตอบ

สนอต้องการและความพึงพอใจของเขาหรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท�าของ

ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้านักการตลาดจึงจ�าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้

บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและ

มีผลท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 

2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) คือการท�าให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยเหตุนี้

เราจึงจ�าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อจัดส่ิงกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความ

พึงพอใจของผู้บริโภคได้

สิ่งกระตุ้น (Stimuli) 

สิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ 
1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) เช่นผลิตภัณฑ์และบริการราคาช่องทางการจ�าหน่ายและการส่งเสริม
ทางการตลาดเป็นต้นซึ่งนักการตลาดสามารถควบคุมได้ 

2. สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (Other Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกที่นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้
เช่นสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองและนโยบายกฎหมายและวัฒนธรรมเป็นต้น 
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ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box)

สิ่งกระตุ้นจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ที่เปรียบเสมือนกล่องด�า 

(Black Box) ที่ผู้ผลิตผู้ขายหรือนักการตลาดไม่สามารถทราบได้ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ

หรือหาความในใจของผู้ซื้อ (Consumer Insight) เพื่อใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้า

หมายโดยกล่องด�าเป็นที่รวมเอาปัจจัยต่างๆ3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ซื้อลักษณะของผู้ซื้อ

และกระบวนการตัดสินใจซื้อแต่ละคนเอาไว้ดังนี้ 
1. จิตวิทยาของผู้ซื้อ (Buyer Psychology) ที่เป็นปัจจัยภายในเกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ได้แก่ แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้และความทรงจ�า

2. ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristic) ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (ค่า
นิยมวัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมย่อย) ปัจจัยด้านสังคม (ชั้นทางสังคมกลุ ่มอ้างอิงผู ้น�าทางความคิด
ครอบครัวบทบาทและสถานภาพ) ปัจจัยส่วนบุคคลหรือลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศอายุสถานภาพอาชีพ
รายได้การศึกษา) ที่นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ 

3. กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขั้นตอนก่อนการซื้อ 
ขั้นตอนการซื้อและขั้นภายหลังการซื้อ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.) Problem recognition 
2.) Information search 
3.) Evaluation of alternatives
4.) Purchase decision 
5.) Postpurchase behavior 

ขั้นที่ 1 การรับรู้ความต้องการ / ปัญหา (Need / Problem Recognition) เป็นกระบวนการขั้น

แรกของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการ

อะไรเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ 

เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อ เช่น จากแหล่งบุคคล ที่เป็นคนใกล้ชิด เพื่อนครอบครัว จากประสบการณ์ตนเอง 

จากร้านค้า จากข้อมูลอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากที่หาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะ

มาเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย เพื่อหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด อาจจะดูจากความโดดเด่นของแบรนด์หรือ

คุณลักษณะอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม

ความต้องการและพอใจมากที่สุด

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลังจากที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและ

บริการไปแล้ว ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบสินค้าที่ได้รับกับความคาดหวัง โดยประเมินความพึงพอใจในสินค้า

หรือบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อครั้งต่อไป

การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Responses) 

การตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจซื้อ เป็นผลลัพธ์จากอิทธิพลของปัจจัยและกลไกการท�างาน

ของกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่ในกล่องด�าของผู้บริโภค ถ้าการตอบสนองไปในทิศทางบวกผู้บริโภคก็จะ
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ตัดสินใจซื้อ โดยจะมีการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ การเลือกแบรนด์ที่จะซื้อ การเลือกร้านค้าหรือผู้

ขายที่จะซื้อ การเลือกเวลาในการซื้อและเลือกปริมาณในการซื้อ 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

Kotler Philip (2012) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของการบริการไว้ 

7 อย่างหรือ 7’Ps ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย คือผลิตภัณฑ์ (Product) 

ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังนี้ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็น

สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Products) เช่น อุปกรณ์ออกก�าลังกาย
อาหารเสริมเวย์โปรตีน และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Products) เช่น บริการให้ค�าแนะน�าการ
ออกก�าลังกาย การจัดท�าตารางควบคุมอาหารคลาสออกก�าลังกายต่างๆ เป็นต้น 

2. ด้านราคา (Price)เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ถ้าคุณค่าที่ได้รับนั้นสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น 
การก�าหนดราคาค่าบริการนั้น ควรมีความเหมาะสมกับระดับของการบริการ กลุ่มเป้าหมายสามารถยอมรับ
ได้เช่น อัตราค่าสมาชิกฟิตเนส อัตราค่าจ้างเทรนเนอร์ ราคาอาหารเสริม อัตราค่าบริการที่จอดรถ เป็นต้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place)เป็นสถานที่หรือช่องทางในการน�าเสนอการบริการให้แก่
ลูกค้า เพื่อให้การบริการนั้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อต้องการการบริการจะ
สามารถรับบริการได้ที่ไหนบ้าง โดยจะให้ความส�าคัญกับด้านท�าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน�า
เสนอบริการ (Channels) เช่น ฟิตเนสเซ็นเตอร์มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการได้ ท�าเลที่ตั้งที่ลูกค้าเดินทาง
สะดวก เป็นต้น 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions)เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�าคัญในการสื่อสารกับ
ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมความต้องการในการซื้อ
สินค้าและบริการ เช่น การประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า สมัครสมาชิกเป็นคู่ได้รับ
ส่วนลดเพิ่มเติม แจกกระเป๋าส�าหรับใส่อุปกรณ์ออกก�าลังกาย เป็นต้น 

5. ด้านบุคลากร (People)คือ ผู้ให้บริการหรือพนักงาน จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ เช่น มีอัธยาศัย
ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เทรนเนอร์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

6. ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)คือ สิ่งที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในฟิตเนสมีการตกแต่ง
สวยงาม ห้องน�้าและห้องแต่งตัวสะอาด อุปกรณ์ออกก�าลังกายจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น 

7. ด้านกระบวนการ (Process)เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการให้กับ
ลูกค้า ซึ่งจะต้องมีถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ เช่น พนักงานให้



86

บริการรวดเร็ว มีการเช็คอินอย่างรวดเร็ว ที่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นอย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากร

ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี

จ�านวนประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจ�านวน 1,561,927 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือผู้บริโภคที่เคยใช้บริการฟิตเนสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัย

จึงได้จัดท�าแบบสอบถามส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง เป็นจ�านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ Taro 

Yamane (1973).

การเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคย ใช้บริการฟิตเนสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจก

แบบสอบถามเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยคือแบบสอบถามเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ส่วนที่ 2 ค�าถามคัดกรองและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร 

ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ การเลือกใช้บริการฟิตเนส

ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ

เพศ

ชาย 218 54.5

หญิง 182 45.5

อายุ

ต่�ากว่า 20 ปี 78 19.5

20-25 ปี 128 32.0

26-30 ปี 94 23.5

31-35 ปี 65 16.3

36-40 ปี 28 7.0

41-45 ปี 7 1.8

มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 0 0

สถานภาพ

โสด 274 68.5

สมรส 109 27.3

หม้าย / หย่าร้าง 10 2.5

แยกกันอยู่ 7 1.8

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนต้น 40 10

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 59 14.8

ปวส./อนุปริญญา 73 18.3

ปริญญาตรี 178 44.5

สูงกว่าปริญญาตรี 50 12.5

อาชีพ

นักเรียน/ นักศึกษา 166 41.5

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 61 15.3

พนักงานบริษัทเอกชน 76 19

ธุรกิจส่วนตัว 92 23
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นักแสดง นักร้อง นายแบบ นางแบบ 5 1.3

อื่น ๆ โปรดระบุ 0 0

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ำากว่า 10,000 บาท 146 36.5

10,000 - 15,000 บาท 55 13.8

15,001 - 20,000บาท 103 25.8

20,001- 25,000 บาท 72 18

มากกว่า 25,001 บาท 24 6

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการฟิตเนสในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 เพศหญิง อายุที่เข้าใช่บริการมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 32.0 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 และต�่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.5 

สถานภาพส่วนใหญ่ โสด คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาสมรส คิดเป็นร้อยละ 27.3 และหม้าย/อย่าร้าง คิด

เป็นร้อยละ 2.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาระดับ ปวส./อนุปริญญา 

คิดเป็นร้อยละ 18.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 14.8 อาชีพ อาชีพส่วนใหญ่

นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23 และพนักงานบริษัทเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมามีราย

ได้ 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมีรายได้ 20,001 - 25,000 คิดเป็นร้อยละ 18 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนส

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนส ความถี่ ร้อยละ

ปัจจุบันท่านใช้บริการหรือเคยใช้บริการฟิตเนสในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่หรือไม่

ใช่ 400 100

ไม่ใช่ 0 0

ฟิตเนสที่ท่านเคยใช้บริการหรือใช้บริการล่าสุด

Full Moon Sport Club 56 14

ทูบี ฟิตเนส 63 15.8

Humor Fitness 45 11.3

IBiz Fitness Gym 63 15.8

Power Fitness & Yoga 32 8

สถานออกกำาลังกายภาครัฐ 81 20.3

สถานที่ออกกำาลังกายที่มีฟิตเนส 60 15

ท่านเป็นสมาชิกฟิตเนสที่ตอบในข้อ 2 รูปแบบใด

รายวัน 82 20.5
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รายเดือน 140 35

ราย 3 เดือน 52 13

รายปี 18 4.5

ไม่เป็นสมาชิก / ใช้สถานออกกำาลังกายของภาครัฐ 108 27

ความถี่โดยเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการฟิตเนส (จำานวนครั้ง / สัปดาห์)

น้อยกว่า 1 ครั้ง / สัปดาห์ 48 12

1-2 ครั้ง / สัปดาห์ 159 39.8

3-4 ครั้ง / สัปดาห์ 155 38.8

5-7 ครั้ง / สัปดาห์ 38 9.5

ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าใช้บริการฟิตเนส

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง / ครั้ง 59 14.8

1 ชั่วโมง / ครั้ง 175 43.8

2 ชั่วโมง / ครั้งมากกว่า 148 37

มากกว่า 3 ชั่วโมง / ครั้ง 18 4.5

ท่านใช้บริการฟิตเนสในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด

05.01-09.00 น. 60 15

09.01-13.00 น. 63 15.8

13.01-17.00 น. 96 24

17.01-21.00 น. 165 41.3

21.01-00.00 น. 16 4

ช่วงวันที่ท่านไปใช้บริการฟิตเนสบ่อยที่สุด

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 281 70.3

วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) 119 29.8

ลักษณะการไปออกกำาลังกาย

ไปคนเดียว 163 40.8

ไปกับเพื่อน 138 34.5

ไปกับแฟน 68 17

ไปกับบุคคลในครอบครัว 31 7.8

ประเภทการออกกำาลังกายที่ท่านนิยมใช้บริการบ่อยที่สุดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

คาร์ดิโอ (Cardio) 237 59.3

เวทเทรนนิ่ง (Weight Training) 163 40.8
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เหตุผลที่เลือกใช้บริการฟิตเนส (ตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ)

ต้องการลดน้ำาหนักและไขมันส่วนเกินปี 75 18.8

เพื่อกระชับกล้ามเนื้อและสัดส่วน 58 14.5

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 177 44.3

เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 32 8

เพื่อเข้าสังคมพบปะสังสรรค์กับเพื่อน 33 8.3

ตามกระแสนิยม 5 1.3

เพื่อรักษาโรคบางชนิด

อื่น ๆ โปรดระบุ

20

0

5

0

บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของท่านคือใคร

ตนเอง 179 44.8

บุคคลในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้อง) / ญาติ 49 12.3

เพื่อน 123 30.8

แฟน / สามีภรรยา 42 10.5

ดารานักร้องหรือคนที่ท่านชื่นชอบทางสื่อ 7 1.8

อื่น ๆ โปรดระบุ 0 0

เมื่อท่านต้องตัดสินใจสมัครใช้บริการฟิตเนสท่านทำาอย่างไร

หาข้อมูลด้วยตนเอง 193 48.3

สอบถามเพื่อนและคนรู้จัก 112 28

สอบถามคนในครอบครัวและญาติ 57 14.2

สอบถามพนักงานขาย 35 8.8

อื่น ๆ โปรดระบุ 3 0.8

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการฟิตเนสในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จ�านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ฟิตเนสที่เคยใช้บริการล่าสุด เป็นสถานที่ออกก�าลังกายภาครัฐ คิดเป็น

ร้อยละ 20.3 รองลงมา IBiz Fitness Gym คิดเป็นร้อยละ 15.8 และทูบี ฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 15.8 ผู้ที่เข้า

ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกฟิตเนส แบบรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาไม่เป็นสมาชิก 

/ใช้สถานสถานออกก�าลังของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 27 และแบบรายวัน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ความถี่โดย

เฉลี่ยของผู้เข้าใช้ฟิตเนส 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 

38.8 และน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 12 ระยะเวลาที่เข้าใช่บริการฟิตเนสส่วนใหญ่ 1 ชั่วโมง/

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา 2 ชั่วโมง/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37 และน้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง คิดเป็นร้อย

ละ 14.8 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการฟิตเนสบ่อยที่สุดคือ 17.01-21.00น. คิดเป็นร้อยละ 4 รองลงมา 13.01-

17.00น. คิดเป็นร้อยละ 15.8 และเวลา 09.01-13.01น. คิดเป็นร้อยละ 41.3  ช่วงวันที่ไปใช้บริการฟิตเนส

บ่อยที่สุดส่วนใหญ่เป็นวันธรรมดา(จันทร์-ศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 70.3 ลักษณะการไปออกก�าลังกายส่วนใหญ่ 
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ไปคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาไปกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และไปกับแฟน คิดเป็นร้อยละ 

17  ประเภทการออกก�าลังกายที่นิยมในช่วง 1 เดือน ส่วนใหญ่คือ คาร์ดิโอ คิดเป็นร้อยละ 59.3 เวทเทรนนิ่ง 

คิดเป็นร้อยละ 40.8 เหตุผลที่เลือกใช่บริการฟิตเนส ส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 44.3 รอง

ลงมาต้องการลดน�้าหนักและไขมันส่วนเกิน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและสัดส่วน คิด

เป็นร้อยละ 14.5 ส�าหรับบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่คือ ตนเอง คิด

เป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 12.3 การ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่ด้วยวิธี หาข้อมูลด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาสอบถามเพื่อน

และคนรู้จัก  คิดเป็นร้อยละ 28 และสอบถามคนในครอบครัวและญาติ คิดเป็นร้อยละ 14.2 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและบริการ

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย S.D ระดับแรงจูงใจ ลำาดับ

     ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4.39 0.63 มากที่สุด 4

     ปัจจัยด้านราคา 4.36 0.60 มากที่สุด 5

     ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 4.34 0.57 มากที่สุด 6

     ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.44 0.58 มากที่สุด 1

     ปัจจัยด้านบุคลากร 4.42 0.89 มากที่สุด 3

     ปัจจัยด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะ   

ทางกายภาพ

4.42 0.55 มากที่สุด 3

     ปัจจัยด้านกระบวนการ 4.43 1.28 มากที่สุด 2

     รวม 4.40 0.72 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับแรงจูงใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 (S.D.=0.72) (มากที่สุด)  

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (มากที่สุด) รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (มากที่สุด) 

และปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 

(มากที่สุด)

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและการใช้บริการ 

ฟิตเนสเพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้ใช้บริการฟิตเนสในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 400 ชุด สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.39 (S.D.=0.63) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของชัยมงคล รามอ้น (2560) ได้ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านฟิตเนสในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และให้ความส�าคัญต่อการให้บริการ

ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.73 รองลงมาคือ รูปแบบของร้านเหมาะสมกับ
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การให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 29 มีประเภทการ ให้บริการที่อยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตาม

ล�าดับ

ด้านราคาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 

4.36 (S.D.=0.60) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของชัยมงคล รามอ้น (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ส�าคัญในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านฟิตเนสในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านราคา ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และให้ความส�าคัญต่อการมีอัตราให้ความส�าคัญต่อการให้มีการแจ้งอัตรา

การใช้บริการอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 รองลงมาคือ ราคาได้มาตรฐานเมื่อเทียบ

กับร้านอื่นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และมีความหลากหลายของราคาสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตาม

ล�าดับ

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับ

มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.34 (S.D.=0.57) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของพัทธ์ธีรา พระราช (2559) ได้

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยรายด้านมาตรฐานฟิตเนสที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสกรมอนามัย พบว่า ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คือมีแสงสว่างและอุณหภูมิที่

เหมาะต่อการท�ากิจกรรมออกก�าลังกาย อยู่ในระดับมากที่สุด และมีแผนผังสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ ทางหนี

ไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และระเบียบการใช้ห้องอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการแบ่งพื้นที่การให้

บริการออกก�าลังกายเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน อยู่ระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.44 (S.D.=0.58) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของจติกา คุ้มเรือน(2559) ได้ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการเลือกใช้บริการ

โรงแรม 4 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเมืองพัทยา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่ง

เสริมการตลาด (Promotion) พบว่า โรงแรมทุกแห่งใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด ที่ประกอบไปด้วย 

การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การขายโดยให้พนักงานในแผนกการตลาดเป็นผู้ติดต่อกับนักท่อง

เที่ยว โดยตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งแบบพนักงานไปพบนักท่อง

เที่ยวโดยตรง ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ การส่งเสริมการขายโดยวิธีการจัด

โปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขาย อาทิ การท�าส่วนลดกับบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ การขายแบบเหมารวม 

การลดราคาเนื่องในโอกาสพิเศษ และการขายแบบซื้อ 2 แถม 1 เป็นต้น อีกทั้งมีการให้ข่าวสารและการ

ประชาสัมพันธ์โดย โรงแรมทุกแห่งจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพื่อให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงแรมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบด้วยการน�าเสนอเป็นภาพถ่าย

ด้านบุคลากรพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 

4.42 (S.D.=0.89) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของชัยมงคล รามอ้น (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ส�าคัญในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านฟิตเนสในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านบุคลากร ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และให้ความส�าคัญต่อความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือมีความช�านาญ และมีประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99 มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ มี
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บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแต่งกายเรียบร้อย มีความสุภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.81 ตาม

ล�าดับ

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรง

จูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.42 (S.D.=0.55) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของจติกา คุ้ม

เรือน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ 

การเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเมืองพัทยาปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่า โรงแรมแต่ละแห่งมีรูปแบบการตกแต่งสถานที่

เป็นเอกลักษณ์ มีความสะอาด สวยงาม อีกทั้ง พบว่า มีการใช้แสง สี เสียงเพื่อสร้างสัมผัสที่ดีให้กับนักท่อง

เที่ยว อาทิ การใช้น�้าหอมกลิ่นต่าง ๆ เป็นจุดสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยว ขณะที่นักท่อง

เที่ยวมาใช้บริการสปาตกแต่งแสงไฟ ด้วยโทนสีส้ม เพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่น และมีเสียงดนตรีบรรเลงเพื่อ

สร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับ นักท่องเที่ยว เป็นต้น

ด้านกระบวนการพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า

เฉลี่ย 4.43 (S.D.=1.28) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของปุญญาภา นาคสินธุ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความส�าคัญต่อ การเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทยจ�ากัด (มหาชน) 

สาขาท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี พบว่า ในด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้าน

ราคา ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 44 ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านสถานที่การจัดจ�าหน่าย ส่วนด้าน

ผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริการมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด
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การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่น 

ในความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean
Characteristics analysis of value chain factor based on trusting beliefs and  

Intention to purchase of green consumer by k-mean cluster technique
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการ

จ�าแนกระดับความเชื่อมั่นในความไว้วางใจและระดับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-

mean กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่มีความสนใจในการบริโภคและเคยซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวที่ให้

ความส�าคัญกับกระบวนการท�างานห่วงโซ่คุณค่า จ�านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เทคนิค K-mean cluster ผลวิจัยพบว่า สามารถ

จ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสีเขียวเข้ม มีค่าความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวสูง มีค่ากลาง 

4.35 และมีความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวสูง มีค่ากลาง 4.52 กลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเขียวปานกลาง มีค่า

ความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวปานกลาง มีค่ากลาง 3.29 และมีความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สี

เขียวปานกลาง มีค่ากลาง 3.45 กลุ่มที่ 3 กลุ่มสีเขียวอ่อน มีค่าความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อย มี

ค่ากลาง 2.32 และมีความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อย มีค่ากลาง 2.49 โดยผลการวิเคราะห์

ปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าพบว่าในกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในความไว้วางใจและระดับความตั้งใจซื้อสูงจะมีระดับ

ความเห็นต่อปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าที่สูง หากแต่ในกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในความไว้วางใจและระดับความตั้งใจ

ซื้อปานกลางและต�่า จะให้ความเห็นว่าศักยภาพด้านการบริหารห่วงโซ่นั้นมีปัจจัยที่โดเด่นเฉพาะปัจจัยน�า

ออก หากแต่ปัจจัยน�าเข้า การด�าเนินงาน การตลาดและการขายยังอยู่ในระดับต�่า ซึ่งธุรกิจสามารถน�าข้อมูล

นี้ไปพัฒนากลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่คุณค่าให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ: ห่วงโซ่คุณค่า, สินค้าเกษตรอินทรีย์, ความเชื่อในการไว้วางใจ, การตัดสินใจซื้อ

1 คณะพาณิชยศาสต์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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Abstract

The objective of this research was to study the typology of value chain factor base 

on trusting beliefs of green consumer by k-mean cluster technique and study the typology 

of value chain factor base on Intention to purchase of green consumer by k-mean cluster 

technique. The research is conducted the sample group is consumers interested in  

consuming green organic products that focus on the process value chain of 400 people. The 

data were collected using questionnaires. Then, the data were analyzed the statistics tools 

by of k-mean cluster technique. The results of the research found that, the data were  

classified into 3 groups: Group 1, Dark green had a high trusting beliefs and purchase  

intention in organic products with a centroid value of 4.35 and 4.52. Group 2, Medium green 

had a moderate trusting beliefs and Intention to purchase in organic products with a  

centroid value of 3.29 and 3.45. Group 3, Light green had a low trusting beliefs in organic 

products with a centroid value of 2.32 and 2.49. In Group 1 showed high level of consumer 

opinion toward factors in value chain. However in group 2 and 3 only outbound logistics 

factor portrayed high value but inbound logistics, operation and marketing and sales factors 

show the low perception. This can be conclude that business should better aware in  

developing strategy for inbound logistics, operation and marketing and sales factors in order 

to accelerate the level of trusting beliefs and purchase intention toward organic product. 

Keyword: Value Chain, Organic Products, Trusting beliefs, Purchase Intention

บทน�า

ในยุคปัจจุบันเทรนด์ของการรักสุขภาพก�าลังเป็นที่จับตาอยู่ในขณะนี้ ผู้คนให้ความใส่ใจในการรับ

ประทานของที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการหันมารับประทานผักต่าง ๆ เช่น ผักปลอดสารพิษ ผักออแกนิค 

อีกทั้งผู้บริโภคยังได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผักที่ผู้บริโภคเลือกทานนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็น

ผักที่ผลิตขึ้นด้วยวิธีทางธรรมชาติ ไม่เจือปนสารเคมี ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่สะอาด สร้างมลพิษน้อย และ

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกอีกชื่อว่า ‘เกษตรอินทรีย์สีเขียว’ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการทราบถึง กระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรก

จนถึงกระบวนการสิ้นสุด ซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่า ‘ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เป็นกิจกรรมที่มีความ

สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปัจจัยการผลิต ซึ่งกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่านี้จะเชื่อมร้อยเรียงกัน

เป็นโซ่ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสิ้นสุด โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการกระบวนการที่เปลี่ยนปัจจัย

น�าเข้า (Input) ให้เป็นผลิตผล (Output) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นโซ่ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงสิ้น

สุด Porter (1985) ได้เสนอห่วงโซ่คุณค่าไว้โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละหน่วย

ธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการ ให้กับผู้

บริโภค โดยมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทีเกิดขึ้นในแต่ละ

กิจกรรม  เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตหรือการบริการให้แก่ผู้บริโภค  กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ 
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คือ กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) และกระบวนการสนับสนุน (Supporting Activities) กิจกรรม

พื้นฐานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประโยชน์และส่งมอบคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้าไปยังผู้

บริโภคโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยน�าเข้า (Inbound Logistics) การผลิต (Operations) ปัจจัยน�าออก  

(Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการบริการ (Customer  

Service) ส่วนกิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมหลัก การจัดหา (Procurement)  

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Management) และโครงการสนับสนุนอื่น ๆ (Firm Infrastructure) (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2552)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ลักษณะ (Characteristics) ของปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบน

ฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean โดย

มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาลักษณะจ�าเพาะของปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าเมื่อจ�าแนกบนฐานของการจ�าแนกระดับ

ความเชื่อมั่นและความตั้งใจซ้ือสินค้า ท้ังนี้เป็นประโยชน์ในการน�าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้

สอดคล้องกับลักษณะพื้นฐานของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยในห่วงโซ่ สามารถจูงใจผู้บริโภคและ

กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และท�าให้ผู้บริโภค

หันมาบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและความต้ังใจซ้ือของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean 

Cluster

2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและ
ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงจ�านวนกลุ่มของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้

บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean Cluster

2. เพื่อศึกษาลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและความ
ตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียว

ทบทวนวรรณกรรม

ผู้บริโภคสีเขียว

ผู้บริโภคถือเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การตลาดสีเขียวด�าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน ถ้าหากมีแต่ผู้ผลิตฝ่าย

เดียวไม่มีผู้บริโภค ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการบริโภคสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่นหมายถึงไม่มีผลประโยชน์ต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดย Wind (2004) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคสีเขียวนั้นคือบุคคลที่มีวิถีชีวิตในการด�ารงชีวิตที่

เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ ลอดคล้องกับ (Scypa, 2006 อ้างถึงใน นิศาชล ลีรัตนากร, 2546) ซึ่งได้

กล่าวว่า ผู้บริโภคสีเขียวเป็นคนที่ใส่ใจในการเลือกสินค้าที่ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและช่วยดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ท�าตามกระแส แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงปัญหาใน

เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง และแม้ว่าสินค้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีคุณภาพต�่า
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กว่าและมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปนั้น ผู้บริโภคสีเขียวยังมีแรงจูงใจที่จะซื้อและเลือกหาสินค้าอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม เพราะถือเป็นส่วนหนี่งที่จะช่วยท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืนต่อไป

ห่วงโซ่คุณค่า

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หมายถึงกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับปัจจัยการผลิต ซึ่งกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่านี้จะเชื่อมเรียงร้อยกันเป็นโซ่ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึง

สิ้นสุดที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) กิจกรรมพื้น

ฐานเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประโยนข์และส่งมอบคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้าไปยัง 

ผู้บริโภคโดนตรง ได้แก่ ปัจจัยน�าเข้า (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับการขนส่ง จัดเก็บ

และการแจกจ่ายวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงเป็นกิจกรรมรับวัตถุดิบจาก Supplier, การปฏิบัติ

การ (Operations) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้า เรียกว่า การผลิต เป็น

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวน�าเข้าต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสินค้าส�าเร็จรูป, ปัจจัยน�าออก (Outbound 

Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ�าหน่ายและบริการส่งมอบ ให้กับผู้บริโภค

เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าสู่กระบวนการจัดจ�าหน่าย, การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและบริการ (Service) เช่น การโฆษณา ช่องทางจัด

จ�าหน่าย การประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ผู้บริโภคเข้ารับการบริการ และบริการ เป็น

กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขาย การ

แนะน�าการใช้กับสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อไป ให้ความช่วยเหลือหรือด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้

บริโภค ส่วนกิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมหลักสามารถด�าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดหา (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและทรัพยากรที่

เข้ามาในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อให้การจัดหาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยกลวิธีในการรวมกลุ่ม

จัดหาให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม ลดต้นทุนราคาและลดต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบตลอดจนเป็นการ

สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยต่าง ๆ  ในระดับต่าง ๆ , การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Develop-

ment) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและน�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

หรือในกระบวนการผลิต, การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็น

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสาะหาคน การจ้างพนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรและการให้ผล

ตอบแทน การวางแผนควบคุมปฏิบัติงานและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดขึ้นภายในองค์กร, 

โครงการสนับสนุนอื่น ๆ (Firm Infrastructure) โครงการสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การบริหารจัดการ การ

วางแผนระบบขั้นตอน การท�างานเพื่อความสะดวก กฎหมาย การเงิน บัญชี ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้จะสนับสนุน

ห่วงโซ่คุณค่าโดยรวมทั้งหมดจะไม่แตกแยกย่อยไปสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ (EksirichaiKul, 2013)

ความเชื่อในการไว้วางใจ (Trusting Belief)

ความเชื่อในการไว้วางใจ (Trusting Belief) คือ การที่บุคคลแสดงความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นหรือ

สถานการณ์ใด ๆ  (Mayer, Davis & Schoorman, 1995) โดยความเชื่อในการไว้วางใจ (Trusting Belief) จะ

ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความเชื่อในประสิทธิภาพ (Ability Belief) หมายถึง ความเชื่อในบุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าจะมีความสามารถที่จะกระท�าในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการได้ส�าเร็จลุล่วง 2) ความหวังดี (Be-

nevolence) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งใส่ใจต่อความเป็นอยู่ที่ดี และ 3) ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมาย
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ถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเจตนาปฏิบัติตามข้อตกลงโดยบอกความจริงและกระท�าตามสัญญาที่ได ้

ให้ไว้ ความเชื่อในการไว้วางใจ (Trusting Belief) เป็นปัจจัยทางการตลาดที่ส�าคัญที่จะสามารถสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู ้บริโภคซึ่งมีงานวิจัยพบว่าความเช่ือในการไว้วางใจนั้น ส่งผลในการรับรู ้

ประสบการณ์ที่ดี และน�าไปสู่ความสนใจในการซื้อสินค้า (Sahi, Sekhon & Quareshi, 2016)

ความตั้งใจซื้อ

Ajzen และ Fishbein (1980) กล่าว่า การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค อธิบายถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความเชื่อ ทัศนคติและความตั้งใจซื้อ นักวิจัยใช้กันอย่างแพร่หลายในการท�านายและอธิบาย

พฤติกรรมการซื้อที่หลากหลาย ตามทฤษฎีนี้พฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละคนจะถูกก�าหนด โดยเจตนาของผู้

บริโภคจะก่อให้เกิดความตั้งใจซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบจากผู้บริโภคที่มีต่อองค์

ประกอบของสินค้า ความตั้งใจในการซื้อ หมายถึง แรงจูงใจที่จะซื้อสินค้าหรือตราสินค้า  (Belch & Belch, 

2004) ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจหรือความปรารถนาของผ฿บริโภคที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ (Cyr, 2008) หรือ

เกิดจากการประเมินตราสินค้าโดยผู้ผู้บริโภค แล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น รวมถึงทัศนคติที่

ดีต่อตราสินค้า (ณัฐรดา โภคาพิพัฒน์, 2553) ซึ่งกล่าวไว้ว่า รู้ความสึกในแง่ดีหรือทัศนคติที่ดีต่อนั้นจะมีความ

หมายและผลต่อความตั้งใจซื้อ (Ha & Janda, 2014) นอกจากนี้งานวิจัยของ Hanjun Ko, Chang-Hoan 

Cho & Marilyn S. Roberts (2005) พบว่าเมื่อผู้บริโภคแสดงทัศนคติที่ดีให้กับตราสินค้าและทัศนคติที่ดีต่อ

โฆษณาจะส่งผลให้ความตั้งใจซื้อเพิ่มขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ 

(Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีความสนใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

สีเขียว ที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการท�างานห่วงโซ่คุณค่า โดยการท�าการแจกลิงค์ของแบบสอบถามผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ด้วยการกระจายแบบสอบถามแบบสุ่มถามตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ให้กับผู้บริโภคที่มี

ความสนใจในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวตอบแบบสอบถามออนไลน์ และท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเทคนิค K-mean cluster และสถิติเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดชองวิธีการด�าเนินวิจัย ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีทั้งหมด 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิด

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นใน

ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียว จ�าแนกเป็นปัจจัยตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ด้าน คือ 

ปัจจัยน�าเข้า การผลิต ปัจจัยน�าออก การตลาดและการขาย การบริการ ปัจจัยตัวแปรคั่นกลาง 1 ด้าน คือ 

ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในความไว้วางใจ และปัจจัยตัวแปรตามจ�านวน 1 ด้าน คือ ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้

บริโภคสีเขียว ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค K-meanผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความ

เชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean จ�านวน 400 คน สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลได้ ดังนี้
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1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวนคน ร้อยละ

เพศ

               ชาย 168 42.0

               หญิง 232 58.0

อายุ

               น้อยกว่า 21 ปี 20 5.0

               21 - 30 ปี 169 42.3

               31 – 40 ปี 84 21.0

               41 – 50 ปี 81 20.3

               51 – 60 ปี 36 9.0

               61 ปีขึ้นไป 10 2.5

สถานภาพ

               โสด 246 61.5

               สมรส 129 32.3

               หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 25 6.3

ระดับการศึกษา

               ต่�ากว่ามัธยมปลาย 20 5.0

               มัธยมปลาย 63 15.8

               อนุปริญญา 41 10.3

               ปริญญาตรี 248 62.0

               ปริญญาโท 26 6.5

               ปริญญาเอก 2 0.5

อาชีพ

               นักเรียน/นักศึกษา 32 8.0

               เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย 113 28.2

               พนักงานบริษัทเอกชน 162 40.5

               พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ 54 13.5

               เกษียณอายุ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน 24 6.0

               อื่น ๆ 15 3.8

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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               ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 41 10.3

               10,001 – 20,000 บาท 160 40.0

               20,001 – 30,000 บาท 119 29.8

               30,001 – 40,000 บาท 38 9.5

               40,001 – 50,000 บาท 20 5.0

               50,001 บาท ขึ้นไป 22 5.5

ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว

               น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 192 48.0

               2 ครั้งต่อสัปดาห์ 105 26.3

               3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 69 17.3

               มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 34 8.5

รวมจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 100

จากการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพส่วนใหญ่คือพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท โดย

ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์

2. ค่าการจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค  

K-mean

ภาพที่ 1
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จากภาพที่ 1 การจ�าแนกระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค 

K-mean  พบว่าสามารถจ�าแนกลักษณะของผู้บริโภคที่เหมาะสมได้เป็น 3 กลุ่ม โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้สามารถ

บอกได้ถึงความชื่นชอบในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวของผู้บริโภค ที่มีความเชื่อมั่นในการที่จะ

บริโภคสินค้ามีความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มสีเขียวเข้ม เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อ

ในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวสูงและมีความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวสูง ผลจากการวิเคราะห์พบ

ว่า กลุ่มที่มีความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว มีค่ากลาง (Centroid) ของความเชื่อมั่นเท่ากับ 4.35 และ

ค่ากลางของความตั้งใจซื้อสินค้า มีค่าเท่ากับ 4.52 สรุปได้ว่า ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวในกลุ่มที่ 1 

กลุ่มผู้สีเขียวเข้ม มีความเชื่อมั่นมากเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวและมีความตั้งใจที่จะซื้อสินสินค้า

เกษตรอินทรีย์สีเขียวมากอีกด้วย

ส�าหรับกลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเขียวกลาง เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวปานกลาง 

และมีความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวปานกลาง ผลจากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มที่มีความเชื่อใน

สินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว โดยค่าความเชื่อมั่นในความไว้วางใจมีค่ากลางเท่ากับ 3.29 และความตั้งใจซื้อ

สินค้า มีค่ากลางเท่ากับ 3.45 สรุปได้ว่าผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวในกลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเขียวปานกลาง 

มีความเชื่อมั่นปานกลางเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวและมีความต้ังใจที่จะซ้ือสินสินค้าเกษตรอินทรีย์

สีเขียวปานกลาง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสีเขียวอ่อน เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อย และมีความตั้งใจ

ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อย ผลจากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มนี้มีความเชื่อในความไว้วางใจต่อสินค้า

เกษตรอินทรีย์สีเขียว มีค่ากลางเท่ากับ 2.32 และค่ากลางของความตั้งใจซื้อสินค้า มีค่าเท่ากับ 2.49 สรุปได้

ว่า ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวในกลุ่มที่ 3 กลุ่มสีเขียวอ่อน มีความเชื่อมั่นน้อยเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

อินทรีย์สีเขียวและมีความตั้งใจที่จะซื้อสินสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อย

ค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าเมื่อวิเคราะห์บนฐานการจ�าแนกค่าความเชื่อ

ในการไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าและค่าความเชื่อในการไว้วางใจและความ

ตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว

Cluster กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

เชื่อมั่นสูง

ตั้งใจซื้อสูง

เชื่อมั่นปานกลาง

ตั้งใจซื้อปานกลาง

เชื่อมั่นน้อย

ตั้งใจซื้อน้อย

ปัจจัยน�าเข้า (Inbound Logistics) 4.2793 3.2919 2.4595

การปฏิบัติการ (Operations) 4.3563 3.4641 2.7207

ปัจจัยน�าออก (Outbound Logistics) 4.6378 4.6846 4.7297

การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 4.2449 3.6028 2.7477

การบริการ (Service) 4.3214 3.5943 3.1824

จากตารางที่ 2 พบว่าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าและค่า

ความเชื่อในการไว้วางใจและความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว สรุปได้ว่า
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มสีเขียวเข้ม กลุ่มที่มีความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวสูง และมีความตั้งใจซื้อ

สินค้าสูง มีค่าความพึงพอใจด้านปัจจัยน�าเข้า (Inbound Logistics) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2793 ด้านการ

ปฏิบัติการ (Operations) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3563 ด้านปัจจัยน�าออก (Outbound Logistics) มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.6378 ด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2449 ด้านการ

บริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3214 โดยในกลุ่มนี้มีข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ท�าการตอบแบบสอบถาม

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.0 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 8.7 อายุน้อยกว่า 21 คิดเป็นร้อยละ 4.6 และอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมี

สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 6.6  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมามีระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีระดับอนุปริญญา 

คิดเป็นร้อยละ 11.2 มีระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.1 และมีระดับต�่ากว่ามัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 

3.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมามีอาชีพ

เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 29.1 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ คิดเป็นร้อย

ละ 12.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.2 มีอาชีพเกษียณอายุ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อย

ละ 5.1 และมีอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมามีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีรายได้ต�่ากว่าหรือ

เท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.7 มีรายได้ 

50,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.6 และมีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเขียวกลาง กลุ่มที่มีความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวปานกลาง และมีความ

ตั้งใจซื้อสินค้าปานกลาง มีค่าความพึงพอใจด้านปัจจัยน�าเข้า (Inbound Logistics) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2919 

ด้านการปฏิบัติการ (Operations) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4641 ด้านปัจจัยน�าออก (Outbound Logistics) มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6846 ด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6028 ด้าน

การบริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5943 จากการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ท�าการตอบ

แบบสอบถามสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.3 และเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 34.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 25.1 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 10.2 อายุน้อยกว่า 21 คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.8 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.7 และมี

สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมามีระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 16.8 มีระดับอนุปริญญา 

คิดเป็นร้อยละ 9.6 มีระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีระดับต�่ากว่ามัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ

ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น

ร้อยละ 41.3 รองลงมามีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 26.9 มีอาชีพพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีอาชีพเกษียณอายุ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.2  
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มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.4 และมีอาชีพอื่น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 3.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมามีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 31.1 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีรายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 และมีรายได้ 50,001 บาท ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 7.2

ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มสีเขียวอ่อน กลุ่มที่มีความเชื่อในสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียวน้อย และมีความตั้งใจ

ซื้อสินค้าน้อย มีค่าความพึงพอใจด้านปัจจัยน�าเข้า (Inbound Logistics) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4595 ด้านการ

ปฏิบัติการ (Operations) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7207 ด้านปัจจัยน�าออก (Outbound Logistics) มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.7297 ด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7477 ด้านการ

บริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1824 โดยพบว่าข้อมูลประชากรศาสตร์ที่ท�าการตอบแบบสอบถาม

สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

43.2ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 

– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิด

เป็นร้อยละ 5.4 อายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.7 และอายุน้อยกว่า 21 คิดเป็นร้อยละ 2.7 ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 

32.4 และมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 5.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมามีระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีระดับ

อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 8.1 มีระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อย

ละ 2.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมามีอาชีพ

เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.1 มี

อาชีพเกษียณอายุ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 5.4 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ คิดเป็นร้อย

ละ 5.4 และมีอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.7 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมามีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.1 มีรายได้ต�่ากว่า

หรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 มีรายได้ 

50,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีรายได้ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.7

บทสรุป

สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่าบนฐานของการจ�าแนกระดับความเชื่อ

มั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียวด้วยเทคนิค K-mean พบว่า การจ�าแนกกลุ่มท�าให้ทราบถึง

ระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคสีเขียวที่มีต่อกระบวนการห่วงโซ่คุณค่านั้นใน 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสีเขียวเข้ม การด�าเนินกลยุทธ์ในห่วงโซ่คุณค่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นใน

กระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์สีเขียว และให้ความส�าคัญกับปัจจัยใน

ห่วงโซ่คุณค่าใกล้เคียงกัน ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มสีเขียวปานกลางและ 3 กลุ่มสีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี

ระดับความเชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อสินค้าปานกลางและต�่า พบว่าผู้บริโภคให้ความเห็นต่อศักยภาพด้าน

ปัจจัยน�าออกอยู่ในระดับสูง หากแต่ยังเห็นว่าปัจจัยน�าเข้า การปฏิบัติการ การตลาดและการขายอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับทัศนคติของผู้บริโภคอันเกิดจากปัจจัยในห่วงโซ่คุณค่า ธุรกิจควรเร่งยก
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ระดับศักยภาพด้านปัจจัยน�าเข้า การปฏิบัติการ การตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกับสร้างความคาดหวังท่ีมากกว่าความต้องการด้วยการวางกลยุทธ์ที่

ท�าให้ผู้บริโภคมีความประทับใจ อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในความไว้วางใจและเพ่ิมความต้ังใจ

ซื้อสินค้าของผู้บริโภคสีเขียว ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจสีเขียวต่อไป
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พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผู้บริโภค 3 ภาษา 

ในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี
Behavior and Opinion toward Marketing Mix of 3- language Usage Consumers  

for Using Accommodation in Pattani
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 3 ภาษา ที่ใช้บริการที่พักในจังหวัด

ปัตตานี (2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของกลุ่มผู้บริโภค 3 ภาษา

ในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี จ�านวน 384 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสาร เลือกใช้บริการที่พักตามปัจจัยต่อไปนี้ สภาพของห้องพักหรือที่พักมีการตกแต่งอย่างสวยงามโดย

มีค่าเฉลี่ย 3.69 การก�าหนดราคาที่พักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ที่พักตั้งอยู่ในสถาน

ที่ที่ปลอดภัยโดยมีค่าเฉลี่ย 4.12  ที่พักมีหลายช่องทางในการติดต่อโดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 พนักงานให้บริการ

ด้วยความยิ้มแย้มและเป็นมิตรโดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 สภาพแวดล้อมของที่พักมีความปลอดภัยสูงและมีระบบ

รักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 และมีความสะดวกในการ Check in/Out โดยมีค่า

เฉลี่ย 3.94 ผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เลือกใช้บริการที่พักตามปัจจัยต่อไปนี้  สภาพของที่พักมี

การตกแต่งที่สวยงามโดยมีค่าเฉลี่ย 3.90  การก�าหนดราคาที่พักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ย 

3.94 การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 มีหลายช่องทางในการติดต่อโดยมีค่าเฉลี่ย 

3.81 พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะ

สมโดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 และ มีความสะดวกสบายในการ Check in/Outโดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ผู้บริโภคที่ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  เลือกใช้บริการที่พักตามปัจจัยต่อไปนี้ ที่พักมีชื่อเสียงโดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 ที่พักมี

ความเหมาะสมกับราคาโดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 ที่พักตั้งอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 มีการสื่อสาร

ถึงผู้ใช้บริการตั้งแต่ต้นทางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม สุภาพ เป็นมิตร และ

รวดเร็วโดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสมและจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็น

สัดส่วนโดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 และมีระบบการช�าระค่าที่พักละค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.93
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Abstract 

The objectives of this research are (1) to study consumer behavior of 3-language  

usage consumers who used the service of accommodation (2) to study opinion toward  

Marketing Mix of 3- language usage consumers for using accommodation in Pattani. The 

sample in this study is 384 of 3-language usage consumers: Thai-speaking consumers,  

Melayu-speaking consumers, and English-speaking consumers. The research findings, that 

measure by the mean ( ), were found that most opinions of Thai-speaking consumers for 

using accommodation service are that the design of the room is beautiful (3.69), to inform 

the price rate of rooms and services clearly (4.02), the accommodation located in a safe 

place (4.12), several channels for contact (3.82), staff serve with a smile, polite, and friendly 

(3.89), the accommodation environment is very secure and has an appropriate safety  

systems (3.90), and the convenience of check-in and check-out (3.94). On the other hand, 

we found that most opinions of Melayu-speaking consumers for using accommodation  

service are the design of the room is beautiful (3.90), to inform the price rate of rooms and 

services clearly (3.94), convenient to travel to the accommodation (4.12), several channels 

for contact (3.81), staff serve customer equally (3.81), good of both atmosphere and  

peacefulness and divide the area in proportion (3.99), and the convenience of check-in and 

check-out (3.93). Finally, we found that most opinions of English-speaking consumers for 

using accommodation service are the popular accommodation (3.98), the rooms are  

suitable for the price (4.00), the accommodation located in a safe place (4.15), taking care 

of customers from the beginning of communication/first meeting (3.93), staff are polite and 

friendly (4.05), good atmosphere and peacefulness (3.98), and various payment methods 

such as cash, credit card, online banking, PayPal, and, etc. (3.93).

Keywords: Consumers using different languages, marketing mix factors, and hospitality  

       factors in the accommodation business

บทนำา

จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา 

วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหาร เป็นต้น ประชากรมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ทั้งในรูปของเครือญาติที่

เดินทางเข้าออกจังหวัดปัตตานี มีสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่มีผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงนัก

ท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี เพราะสามจังหวัดชายแดนใต้อุดม

ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ และเสน่ห์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตคนในพื้นที่ไม่นับรวมการ

เคยเป็นพื้นที่เคยมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ (ดลยา สุเวชเวธิน, 2560) ในปี 2559 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

ชาวต่างชาติเดินทางมาจังหวัดปัตตานีประมาณ 47,000 คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดปัตตานี, ม.ป.ป.)  

ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้ภาษาเป็นเกณฑ์ มี 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่อง
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เที่ยวที่ใช้ภาษาไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามาเลย์ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น กลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กลุ่มประเทศอาหรับ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา เป็นต้น  ซึ่งนัก

ท่องเที่ยวข้างต้นเมื่อพิจารณาในด้านการตลาดก็ล้วนเป็นผู้บริโภคทั้งสิ้น 

ธุรกิจที่พักในจังหวัดปัตตานี จึงมีผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายตามไปด้วย เชื่อมโยงกับบริบทของ

ผู้บริโภคตามกลุ่มภาษาข้างต้น มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคจะ

ท�าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ ทั้งยังมีความสามารถในการ

ค้นหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ

ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส�าคัญจะช่วยในการพัฒนาการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ให้

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตลาดปัจจุบันถือว่าผู้บริโภคเป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจที่พักซึ่งมีความส�าคัญต่อ

ผู้ประกอบการ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียด จะช่วยให้ผู้

บริหารวางแผนการตลาดได้อย่างแม่นย�า ดังที่ ราช ศิริวัฒน์ (2560) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมี

ความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเมื่อเราทราบพฤติกรรมผู้บริโภค ท�าให้วางแผนการขายได้ตรงตามเป้าหมาย ประกอบ

กับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมตามยุคสมัย (คณิต สุขรัตน์ และดุสิต อธินุ

วัฒน์, 2562)  

ธุรกิจที่พักที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคในด้านการท่องเที่ยวถือเป็นผู้บริโภคหลักของธุรกิจนี้ มีบทบาท

โดยตรงในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว ถือเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและประเทศเป็น

อย่างมาก ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา และอาหารในจังหวัดปัตตานี ภาษาที่ใช้

สื่อสารของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จึงถือเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภครูปแบบหนึ่งเช่นกัน นับ

เป็นประเด็นทางการตลาดที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้

ภาษาแตกต่างกัน คือ ผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทย ผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายู และผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ ว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างไร โดยศึกษาผ่านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจใช้

บริการของผู้บริโภค เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผนต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งยัง

ช่วยในการเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีได้อีกทางหนึ่งด้วย   

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว 3 ภาษา อันได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้

ภาษาไทย ผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูและผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของกลุ่มผู้บริโภค  
3 ภาษาในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว 3 ภาษาในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทย พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายู และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ภาษา
อังกฤษ

2. ได้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของกลุ่มผู้บริโภค  
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3 ภาษาในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี 

3. ผลการวิจัยอาจเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีในการ
วางแผนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing 

consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบ
ถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคค�าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่าเหมาะสม ค�าถามที่ใช้เพื่อค้นหาระพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6 Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, 
What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? (ปริญ ลักษิตานนท์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์ 
และองอาจ ปทะวานิช,  2541) เพื่อค้นหาค�าตอบ 7 ประการหรือ 7Os (occupants, objective, 
organization, occasions, outlets และ operations) (ชัยพร ใคร้ทอง, 2550)

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) คือองค์
ประกอบที่ส�าคัญในการด�าเนินงานทางด้านการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่กิจการสามารถ ท�าการควบคุมได้ 
โดยพื้นฐานของส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์(Product) 
ราคา(Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) เรียกว่า 4Ps แต่ส�าหรับ
ธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด(Marketing Mix) เพิ่มเข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล(People) 
ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และด้าน
กระบวนการ(Process) รวมเรียกได้ว่าเป็น 7Ps (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543)  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
(Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ได้รับความนิยมที่มักใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค การแบ่งตลาด เนื่องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
เป็นลักษณะที่ส�าคัญที่ช่วยบ่งชี้ตลาด เป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวชี้วัดด้านประชากรศาสตร์ที่มี
ความง่าย ชัดเจน และสะดวกต่อการตัดกลุ่ม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของ
แต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมา จากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)

4. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก ธุรกิจที่พักแรม เป็นหนึ่งในธุรกิจการท่องเที่ยว  ซึ่งมีบทบาทโดยตรง
ในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ลักษณะธุรกิจเป็นการบริการ 
มีการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจแขนงต่าง ๆ ในการด�าเนินงานธุรกิจประเภทนี้ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ใช้หลักการบริหารธุรกิจต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงาน(ธันยกร จันทร์สาส์น, 2556) 
ธุรกิจร้านอาหารเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ในปี 
2561 ท�ารายได้ถึง 2,007,503 ล้านล้านบาท  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) มีวิธีการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลอย่าง

มีระเบียบด้วยการใช้แบบสอบถาม ประชากรละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชากรที่เป็นผู้บริโภคที่

เป็นนักท่องเที่ยว 3 ภาษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทย ผู้บริโภคที่ใช้ภาษามาเลย์ และผู้บริโภคที่ใช้ภาษา

อังกฤษ ที่เคยใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้วิธีการค�านวณ

ตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Cochran’s formula of sample size  โดยก�าหนดระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ผลการค�านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่ม

ตัวอย่างจากจ�านวนประชากร(ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) โดยแบ่งประชากรตามภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ และก�าหนดจ�านวนตัวอย่างตามจ�านวนประชากรที่

ใช้ภาษาสื่อสารต่างกัน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบตรวจ

รายการ(Checklist) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน จุดประสงค์ในการมา ภูมิล�าเนา(ทวีป) และ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ตอนที่ 2 :  เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย 

ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์การเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี

ตอนที่ 3 :  เป็นค�าถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P) 

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป น�า

ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ทั้งค่าร้อยละ (Percentage) ของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 

และในส่วนที่ 2  และหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของ

แบบสอบถามในส่วนที่ 3  

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เฉพาะตามลักษณะการใช้ภาษา

ลักษณะการทางประชากรศาสตร์เฉพาะตามบริบทนี้คือภาษาที่ใช้สื่อสารของผู้บริโภค ซึ่งมี 3 กลุ่ม

ภาษา พบว่า จ�านวนผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมีจ�านวนมากที่สุด ร้อยละ 65.63  ชี้ให้เห็นว่า ผู้

บริโภคส่วนใหญ่ของที่พักในจังหวัดปัตตานีเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารโดยหมาย

รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นท้ังนักศึกษาและนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มาเที่ยวในจังหวัดปัตตานี รองลงมาคือ 

จ�านวนผู้บริโภคที่ใช้ภาษามาลายูในการสื่อสาร ร้อยละ 22.40  ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูที่มาจาก

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์มีจ�านวนไม่น้อยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี ทั้งที่เป็น

นักศึกษา นักท่องเที่ยว รวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดที่ย้ายไปอยู่ที่อื่น  และกลุ่มผู้บริโภคที่มีจ�านวนน้อย

ที่สุดคือผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ร้อยละ 11.98 ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวใน

จังหวัดปัตตานีของผู้บริโภคชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษมีจ�านวนน้อยอันเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด 

Covid-19 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
2.1 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พบว่า เป็นคนไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เดินทางมาจังหวัดปัตตานีจ�านวน 1-2 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
นักเรียนหรือนักศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท  

2.2 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร พบว่า มาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
บรูไน สิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เดินทางมาจังหวัดปัตตานีมากกว่า 6 คน การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท 

2.3 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พบว่า มาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ 
เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีภูมิล�าเนาในทวีปเอเชีย เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 19-29 ปี เดินทางมาจังหวัดปัตตานีจ�านวน 1-2 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพ
นักเรียนนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 160.27-320.55 USD  
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3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค 3 ภาษาต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ

ใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์การ

เลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี
3.1 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมา 3-4 คน มีระยะ

เวลาในการพัก 1-2 วัน ค่าใช้จ่ายที่พักโดยเฉลี่ยต่อ 1 คืนน้อยกว่า 1,000 บาท โดยจองห้องพักผ่านทาง
โทรศัพท์ และท�าการจองด้วยตัวเอง และผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นคนตัดสินใจเลือกที่พักเอง 

3.2 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมามากกว่า 6 คน มี
ระยะเวลาในการพัก 1-2 วัน ค่าใช้จ่ายที่พักโดยเฉลี่ยต่อ 1 คืนน้อยกว่า 1,000 บาท โดยจองห้องพักผ่านทาง
โทรศัพท์ และส่วนใหญ่เพื่อนจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกที่พัก 

3.3 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมา 1-2 คน มี
ระยะเวลาในการพักมากกว่า 1 เดือน ค่าใช้จ่ายที่พักโดยเฉลี่ยต่อ 1 คืนน้อยกว่า 1,000 บาท โดยจองห้องพัก
ทางเว็บไซต์ ออนไลน์ และผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นคนตัดสินใจเลือกที่พักเอง

4. ความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค 3 ภาษาต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการที่พักใน

จังหวัดปัตตานี

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps

ภาษาที่สื่อสารของนักท่องเที่ยว*

ค่าเฉลี่ย

นทท.ภ.ไทย

ค่าเฉลี่ย

นทท.ภ.มลายู

ค่าเฉลี่ย

นทท.ภ.อังกฤษ

P1. ปัจจัยด้านที่พัก

1 ที่พักมีชื่อเสียง 3.59 3.66 3.98

2 มีประเภทห้องพักให้เลือกหลากหลาย 3.64 3.65 3.83

3 ขนาดของห้องพัก/ที่พักที่กว้างขวาง 3.68 3.79 3.88

4 สภาพของห้องพัก/ที่พัก มีการตกแต่ง สวยงาม 3.69 3.90 3.88

5 สิ่งอ�านวยความสะดวกในที่พัก เช่น โทรทัศน์, ตู้เย็น, น�้าอุ่น อื่น ๆ 3.66 3.72 3.66

P2. ปัจจัยด้านราคา

1 มีการก�าหนดราคาห้องพัก/ที่พัก และบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4.02 3.94 3.83

2 ห้องพัก/ที่พักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 3.78 3.82 3.71

3 ห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา 3.92 3.81 4.00

4 ราคาห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมเมื่อ เทียบกับที่พักแห่งอื่น 3.82 3.76 3.80

5 ราคาห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับ ระยะเวลาที่เข้าพัก 3.88 3.81 3.88

P3. ปัจจัยด้านสถานที่

1 ที่พักตั้งอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย 4.12 4.06 4.15

2 ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 3.97 4.01 3.68

3 การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย 3.97 4.12 3.80

4 มีทัศนียภาพที่สวยงาม เช่น มีทะเลหมอก ใกล้ภูเขา 3.66 3.90 3.73
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5 ท�าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ร้านอาหาร รพ. อื่น ๆ 3.88 3.85 3.98

P4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด

1 มีการสื่อสารถึงผู้ใช้บริการตั้งแต่ต้นทาง 3.62 3.65 3.93

2 มีหลายช่องทางในการติดต่อ 3.82 3.81 3.66

3 มีโปรโมชั่นในราคาที่เหมาะสม เช่น รวมอาหารเช้า 3.62 3.44 3.46

4 มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาลอย่างสม�่าเสมอ 3.51 3.34 3.44

5 มีการให้ส่วนลดส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการประจ�า 3.45 3.41 3.56

P5. ปัจจัยด้านบุคลากร

1 พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร 3.89 3.76 4.05

2 พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว 3.75 3.72 4.05

3 พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม กัน 3.80 3.81 3.95

4 พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้บริการ 3.84 3.75 3.88

5 พนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า 3.79 3.68 3.63

P6. ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

1 สภาพแวดล้อมของที่พักมีความปลอดภัยสูง เช่น ทางเข้า-ออก มีรั้ว

กั้น มีไฟฟ้า

3.90 3.87 3.63

2 บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี เงียบ 3.88 3.99 39.8

3 มีอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เช่น 

Wi-Fi สระว่ายน�้า

3.79 3.85 3.76

4 การจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน เช่น ที่จอดรถ สวนพัก

ผ่อน ห้องอาหาร

3.86 3.85 3.98

5 มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น กล้องวงจรปิด 

ป้องกันอัคคีภัย

3.90 3.70 3.83

P7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

1 มีจ�านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 3.76 3.72 3.83

2 มีระบบการส�ารองที่พัก ได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

อื่น ๆ

3.82 3.88 3.90

3 มีระบบการช�าระค่าที่พัก ค่าบริการต่างๆ ได้ หลายวิธี เช่น เงินสด 

บัตรเครดิตโอนเงิน ผ่านธนาคาร และอื่น ๆ

3.92 3.88 3.93

4 มีความสะดวกในการหาข้อมูลที่พักและมีระบบการจองห้องพักที่

แม่นย�า

3.86 3.76 3.68

5 มีความสะดวกสบายในการ Check in/Out 3.94 3.93 3.71

* ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดของหัวข้อนั้น ๆ 
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จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค 3 ภาษาต่อส่วนประสมทางการตลาดใน

การใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี สรุปได้ดังนี้ 1).ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านที่พักและบริการของผู้บริโภค

ที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี คือ สภาพของห้องพักที่มีการตกแต่ง

อย่างสวยงาม ส่วนผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ  คือ ที่พักมีชื่อเสียง  2). ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคาของผู้

บริโภคที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี คือ การก�าหนดราคาห้องพัก

และบริการต่างๆ อย่างชัดเจน ส่วนผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ  คือ ห้องพัก/ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา  

3).ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่ของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษในการใช้

บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี คือ การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย 4).ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีใช้ภาษาไทยและผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัด

ปัตตานี คือ ที่พักมีหลายช่องทางในการติดต่อ ส่วนผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ คือ ที่พักมีการสื่อสารถึงผู้ใช้

บริการตั้งแต่ต้นทาง 5).ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากรของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยในการใช้บริการที่พัก

ในจังหวัดปัตตานี คือ พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตร ส่วนผู้บริโภคที่ใช้

ภาษามลายู คือ พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน  และผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ คือ พนักงานให้

บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตรและรวดเร็ว. 6).ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการสร้าง

และน�าเสนอลักษณะ ทางกายภาพของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี คือ 

สภาพแวดล้อมของที่พักที่มีความปลอดภัยสูงและมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ผู้บริโภคที่ใช้

ภาษามลายูและผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ คือ รอบบริเวณที่พักมีบรรยากาศความเหมาะสม ส่วนผู้บริโภคที่

ใช้ภาษาอังกฤษ คือ บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสมและจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน 

7).ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านกระบวนการของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูในการใช้บริการที่พัก

ในจังหวัดปัตตานี คือมีความสะดวกสบายในการ Check in/Out ส่วนผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ  คือ ที่พักมี

ระบบการช�าระค่าที่พัก ค่าบริการต่างๆ ได้หลายวิธี

5. ปัจจัยด้านความคาดหวังในการมาใช้บริการของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาการสื่อสารต่างกันตั้ง 3 

กลุ่มภาษา 

จากการการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความคาดหวังในการมาใช้บริการที่พักเดิมในครั้งถัดไปของผู้บริโภค

ทั้ง 3 ภาษา พบว่าผู้บริโภคทั้ง 3 ภาษา มีการตัดสินใจในการใช้บริการที่พักที่เคยพักในระดับน้อยโดยมีค่า

เฉลี่ยตามกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทย เท่ากับ 2.11 (เต็ม5)  กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายู, 2.01 (เต็ม5)  และ

กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษ 2.17 (เต็ม5) แสดงว่าโอกาสที่กลุ่มตัวอย่างจะกลับมาใช้บริการในที่พักเดิมที่

เคยพักในปริมาณน้อย มาก อาจเป็นเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มั่นใจในความ

ปลอดภัย ผนวกกับสถานการณ์การแพร่การระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงถึงกลุ่มผู้

บริโภคทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง 
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การสรุปและอภิปรายรายผล

ผู้วิจัยจะอภิปรายผลตามความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps  ในการใช้

บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี  ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาในการสื่อสารต่างกันต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps  

ในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี 

ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์หรือที่พัก(P1) ที่พักที่มีการตกแต่งและมีความสวยงาม เป็นความคิดเห็นที่

มีมากท่ีสุดของผู้บริโภคทั้งชาวไทยที่ใช้ภาษาไทยและชาวไทยท่ีใช้ภาษามลายูในการใช้บริการท่ีพักในจังหวัด

ปัตตานี ซึ่งสอดคล้องกับจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนียภาพที่มีสภาพ

ของห้องพักหรือที่พักมีการตกแต่งสวยงามและที่พักมีทัศนียภาพที่สวยงามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 

แต่แต่ปัจจัยท่ีพักมีชื่อเสียงเป็นความคิดเห็นที่มีมากที่สุดของผู้บริโภคชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษ

ในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี ซึ่งที่พักที่มีชื่อเสียงนั้นครอบคลุมถึงความปลอดภัยเป็นมาตรฐาน ซึ่ง

เป็นไปในทางทิศเดียวกันกับ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านที่พักและการบริการ

โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติในระดับสูง โดยประเด็นที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดคือ ชื่อเสียงของที่พัก  

ปัจจัยทางด้านราคา(P2)  ที่การก�าหนดราคาห้องพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจนเป็นความคิด

เห็นที่มีมากที่สุดของผู้บริโภคชาวไทยและผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี ซึ่ง

สามารถแสดงเป็นกลุ่มคนท่ีต้องการความชัดเจนในด้านราคาเพื่อน�ามาวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการ เป็นไปในทางทิศเดียวกันกับ ภาสกร อักกะโชติกุล (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านความเหมาะสมของ

ราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ในแง่ของความชัดเจนในการก�าหนดราคา

ห้องพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจนมากที่สุด 

แต่ปัจจัยที่ห้องพักหรือที่พักมีความเหมาะสมกับราคาเป็นความคิดเห็นที่มีมากที่สุดของผู้บริโภคที่

ใช้ภาษาอังกฤษในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี ซึ่งขัดแย้งกับอรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่พบว่า ปัจจัย

ด้าน ราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่พักของชาวต่างชาติในระดับสูง ได้แก่ การก�าหนดราคา

ห้องพัก/ที่พัก และบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

ปัจจัยทางด้านท�าเลที่ตั้ง(P3) ที่พักตั้งอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยเป็นความคิดเห็นที่มีมากที่สุดของผู้

บริโภคที่ใช้ภาษาไทยและผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี เนื่องจากข่าว

ความไม่สงบในชายแดนใต้ ประกอบกับผู้บริโภคที่กลุ่มนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ใน จังหวัดปัตตานี ท�าให้ไม่คุ้นชินและ

เกิดความกลัวในการเดิน ส่งผลให้ความปลอดภัยเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดส�าหรับทั้งทั้งสองกลุ่ม 

ในขณะที่ปัจจัยการเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบายเป็นความคิดเห็นที่มีมากที่สุดของผู้บริโภค

ที่ใช้ภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งคุ้น

เคยการเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม ท�าให้กลุ่มตัวอย่างนี้เน้นการเดินทางที่สะดวกในการเดินทางไปที่พักเป็น

หลัก ซึ่งสอดคล้องกับ การะเกด แก้วมรกต (2554) พบว่า ความสะดวกสบายในการเดินทาง และสถานที่ตั้ง

ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมาก

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด(P4) ปัจจัยที่พักมีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นความ

คิดเห็นที่มีมากท่ีสุดของผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทยและผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัด
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ปัตตานี  เนื่องจากความหลากหลายของช่องทางดังกล่าว ท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ซึ่ง

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์สามารถท�าได้หลากหลายช่องทาง ตอบสนองผู้บริโภคในปัจจุบันอย่าง

มาก สอดคล้องกับ การะเกด แก้วมรกต (2554) พบว่า การที่ที่พักมีการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการที่พักของผู้บริโภคมากที่สุด

ในขณะท่ีปัจจัยท่ีพักมีการสื่อสารถึงผู้ใช้บริการต้ังแต่ต้นทางเป็นความคิดเห็นที่มีมากที่สุดของผู้

บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็นบริการที่เอื้อประโยชน์และ

อ�านวยความสะดวกต่อลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวต่างชาติชื่นชอบที่จะได้รับการเอาใจใส่ ท�าให้ผู้

บริโภคเกิดความประทับใจในการบริการ ซึ่งขัดแย้งกับ อรุณี ลอมเศษฐี (2554) พบว่า ปัจจัยในด้านการส่ง

เสริมการตลาด ในเรื่องมีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักใน

ระดับมากที่สุด

ปัจจัยด้านบุคลากร(P5)  การมีพนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพและเป็นมิตรเป็น

ความคิดเห็นที่มีมากที่สุดของผู้บริโภคชาวไทยในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี ซึ่งชื่นชอบการบริการ

ที่เป็นกันเอง อบอุ่น ให้เกียรติ และมีมารยาท ซึ่งสะท้อนความเป็นคนไทยที่เป็นคนสุภาพ ถ่อมตน และให้

ความส�าคัญในเรื่องมารยาท ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) พบว่าการให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม 

แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตร มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักในระดับมากที่สุด

ส�าหรับผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายู ความคิดเห็นที่มีมากที่สุดต่อปัจจัยด้านบุคลากรในการใช้บริการ

ที่พักในจังหวัดปัตตานี คือพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ใช้ภาษา

มลายูชื่นชอบการบริการที่เท่าเทียมกัน ซึ่งผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม สอดคล้อง

กับค�าสอน ทัศคติของศาสนาอิสลามในเรื่องความเท่าเทียม และความยุติธรรม มีทิศทางเดียวกับ อรุณี ลอม

เศรษฐี (2554) พบว่าการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความส�าคัญต่อ

การตัดสินใจใช้บริการที่พักในระดับมากที่สุด

ส�าหรับผู้บริโภคชาวต่างชาติ ความคิดเห็นที่มีมากที่สุดต่อปัจจัยด้านบุคลากรในการใช้บริการที่พัก

ในจังหวัดปัตตานีคือพนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพและเป็นมิตร และพนักงานให้บริการ

ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวต่างชาติชื่นชอบการบริการที่เป็นกันเอง อบอุ่น ให้เกียรติ 

และมีมารยาท เช่นเดียวกับคนไทย แต่มีความแตกต่างในด้านรวดเร็วของการบริการ ซึ่งแสดงว่าชาวต่างชาติ

ให้ความส�าคัญในเรื่องของเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ อรุณี หอมเศษฐี (2554) พบว่าการให้บริการด้วยความยิ้ม

แย้ม แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตร และให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ที่พักในระดับมากที่สุด

ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ(P6) ปัจจัยที่มีสภาพแวดล้อมของที่พักมีควา

มปลอดภัยสูง และท่ีพักมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเป็นความคิดเห็นท่ีมีมากที่สุดของผู้

บริโภคชาวไทยในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย 

ความสบายใจในระหว่างที่ใช้บริการที่พัก และสามารถแสดงให้เห็นว่าผู ้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ซึ่งขัดแย้งกับ จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) พบว่าปัจจัยด้านการ

สร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย อาจ

เพราะนักท่องเท่ียวเห็นว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พักได้มีการจัดเตรียมไว้อยู่แล้ว ในด้านของระบบรักษาความ

ปลอดภัย จึงท�าให้ปัจจัยนี้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กล่าวได้ว่าการสร้างและน�า
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เสนอลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักมากที่สุดคือ รอบบริเวณที่พักมี

บรรยากาศที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบและคาดหวังที่จะพักพร้อม ๆ กับดื่มด�่ากับ

บรรยากาศในระหว่างใช้บริการที่พัก 

ส�าหรับผู้บริโภคชาวต่างชาติ  ความคิดเห็นที่มีมากที่สุดต่อปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี คือ รอบบริเวณที่พักมีบรรยากาศที่ความเหมาะสม สงบ 

และ มีการจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวต่างชาติชอบและคาดหวังที่จะ

พักพร้อม ๆ กับดื่มด�่ากับบรรยากาศในระหว่างใช้บริการที่พัก เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายู แต่ให้

ความส�าคัญกับการออกแบบที่พัก และการบริการให้เป็นระเบียบ ซึ่งขัดแย้งกับ จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) 

พบว่าปัจจัยปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย อาจเพราะ นักท่องเที่ยวเห็นว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ที่พักได้มีการจัดเตรียมไว้อยู่แล้ว ใน

ด้านการจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน จึงท�าให้ปัจจัยนี้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย

ปัจจัยด้านกระบวนการ(P7)  ปัจจัยที่พักมีความสะดวกสบายในการ Check in/Outเป็นความคิดเห็

นที่มีมากที่สุดของผู้บริโภคชาวไทยและผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชื่นชอบความรวดเร็ว ความสะดวกในการให้บริการ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคทั้งสอง

กลุ่มนี้ไม่ชอบความยุ่งยาก ในขั้นตอนการ Check in/Out 

แต่ปัจจัยที่พักมีระบบการช�าระค่าที่พักหรือค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายเป็นความคิดเห็นที่มีมากที่สุด

ของผู้บริโภคชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานี แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค

ชาวต่างชาติให้ความส�าคัญกับความสะดวกสบาย และนิยมใช้เทคโนโลยีในการช�าระค่าที่พัก มีทิศทางเดียว

กับ ภาสกร อักกะโชติกุล (2557) ที่พบว่า การช�าระค่าที่พักที่หลากหลาย และมีระบบส�ารองห้องพัก ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ที่พักของนักท่องเที่ยวมากที่สุด

 2. ปัจจัยด้านการใช้ภาษาสื่อสารของผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านการใช้ภาษาสื่อสารของผู้บริโภค ถือเป็นช่องทางความพิเศษที่อาจส่งผลในความคาดหวัง

การมาใช้บริการของผู้บริโภคในภาพรวม ทั้งผู้บริโภคที่ใช้ภาษาไทย ผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายู และผู้บริโภคที่

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
2.1 ข้อมูลผู้บริโภคชาวไทยที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีด้วยเหตุท่ีมีพนักงานสามารถใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71* แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าพนักงานสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
ปัจจัยทางด้านภาษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น

2.2 ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร พบว่า มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่พักในจังหวัดปัตตานีด้วยปัจจัยทางด้านภาษาด้วยเหตุที่มีการใช้ภาษามลายูในเมนูอาหารในโรงแรม อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81* แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าการใช้ภาษามลายู
ในเมนูร้านอาหารในโรงแรมเป็นปัจจัยทางด้านภาษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น

2.3 ข้อมูลผู้บริโภคท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาจากทั่วทุกมุมโลก 
ทั้ง เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา เป็นต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนี้
มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีด้วยปัจจัยทางด้านภาษาด้วยเหตุที่ผู้ประกอบการ
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สามารถใช้อังกฤษได้ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73* แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าผู้ประกอบการสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยทางด้านภาษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงเม่ือ
เทียบกับปัจจัยอื่น

*ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดกำาหนดคะแนนเต็ม 5

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดปัตตานีสามารถน�าผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ไปวางแผนการ

ตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และภาครัฐและภาค

เอกชน สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นหรือชุมชน

ตนเอง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาเมืองปัตตานีให้พึ่งพาตนเองด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งการ

ศึกษาในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาประเด็นเกี่ยวกับผู้บริโภคในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในจังหวัด

ปัตตานีเพิ่มเติมได้ในอนาคต หรืออาจจะใช้แนวคิดอื่นในการศึกษาตามแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ

สร้างประโยชน์ให้แก่ แวดวงวิชาการทางการตลาดต่อไป
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การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกิจการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  

กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Marketing Communication through Social Media for OTOP:  

A Case Study of Facebook Fanpage

ชนกภัทร์  ดาราสุริยงค์1* อัจฉรา หลีระพงศ์1

Chanokphat  Darasuriyong1* Atchara  Leeraphong1

บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างเนื้อหาการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคม

ออนไลน์ส�าหรับกิจการ OTOP 2) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ส�าหรับกิจการ 

OTOP งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การสื่อสารการ

ตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 53 

กิจการ จ�านวนทั้งสิ้น 1,260 โพสต์ ซึ่งโพสต์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 ผลการวิจัยท�าให้

ทราบวิธีการสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดย

พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น�าเสนอเนื้อหาประเภทข้อมูลสินค้าร่วมกับการส่งเสริมการขาย ช่องทางการ

ติดต่อและจัดจ�าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับการเลือกใช้กลยุทธ์การให้ข้อมูล และกลยุทธ์สิ่งจูงใจ โดยน�าเสนอ

เนื้อหาในรูปแบบข้อความร่วมกับรูปภาพ ลิงก์/ปุ่มกระตุ้น แฮชแท็ก และสัญรูปอารมณ์ และโพสต์เนื้อหาใน

ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. มากที่สุด และมีความถี่ในการโพสต์เนื้อหาอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ โพสต์ที่มี

ค่าปฏิกิริยาตอบกลับ (Engagement) สูงที่สุด น�าเสนอข้อมูลจริงเกี่ยวกับสินค้า ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ซึ่งเป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยน�าเสนอในรูปแบบข้อความ รูปภาพ ปุ่มกระตุ้น 

และแฮชแท็ก   เพื่อการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา และกระตุ้นให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งผลจาก

การวิจัยสามารถน�ามาปรับใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

ค�าส�าคัญ:  สินค้าหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP), สื่อสังคมออนไลน์, การสื่อสารการตลาดออนไลน์,  

     เฟซบุ๊กแฟนเพจ

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the content presentation through 

social media of the OTOP business and 2) to investigate the online marketing  

communication strategies on social media of the OTOP business. This research is a  

qualitative research using a content analysis. The data were collected from 1,260 posts 

which were published on 53 Facebook Fanpages of business sample from August 3 to  

September 3, 2020.  
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The research results revealed that the techniques for creating online marketing communi-

cation content could reach customers and increase their engagement. Most entrepreneurs 

presented the contents which were related to products and brands’ promotional infor-

mation, as well as contact and distribution channels, which are consistent with the infor-

mational and the incentive strategies. The contents were presented in texts with photos, 

links, hashtags and emoticons. And the maximum posting time was 12.01 – 15.00 hrs. with 

an ongoing posting frequency. In addition, the post receiving the highest engagement rate 

presented product information and contact channels which are useful and meet custom-

ers’ needs, as well as using texts, photos, press-button, and hashtags to  

classify the content and stimulate customers’ behaviors. The research results are useful 

for entrepreneurs, marketers, researchers who are interested in designing and planning the 

online marketing communication plans.

Keywords: One Tumbol One Product (OTOP), Social Media, Marketing Communication, 

       Facebook Fanpage

บทน�า

โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และยกระดับความ

เป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการผลักดันให้คนในชุมชนน�าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพด้านการตลาด จากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ปี 2562 – 2565 ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้า 

OTOP เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ จึงก�าหนดเป้า

หมายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยในรูปแบบการค้าใหม่ 

จากผลการส�ารวจมูลค่า e-Commerce ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 

ประจ�าปี 2562 พบว่า ธุรกิจ e-Commerce เติบโตขึ้นกว่า 4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.911 จากปี 

2561 ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ ส่งผลเชิงบวกต่อการท�าธุรกิจในปัจจุบัน โดยข้อมูล

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเดือนสิงหาคม 2559 พบว่า นิติบุคคลประกอบธุรกิจขายปลีกทางอินเตอร์เน็ตที่

จดทะเบียนมีจ�านวน 751 ราย ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 7,769 ล้านบาท นอกจากนี้ผลการส�ารวจดังกล่าวยังพบว่า 

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตของเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 นาที และใช้ช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan-

page) ในการขายสินค้าและบริการออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.0 และมีอัตราการการซื้อสินค้าและ

บริการออนไลน์อยู่ที่ร้อยละ 60.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11.4 ซึ่งเติบโตตามปริมาณผู้ใช้งานสื่อสังคม

ออนไลน์ (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับการซื้อ

ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยใน

ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมน�าสื่อสังคมออนไลน์ น�ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งซื้อขายสินค้าและบริการ เกิด

เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Commerce) ท�าให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องปรับ

ตัวสู่การแข่งขันในตลาดออนไลน์ โดยอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 
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ซึ่งหมายถึง การท�าการตลาด โดยการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าและตรงตามความต้องการของผู้

บริโภค ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดการ

ซื้อสินค้าและบริการตามมา (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557) ดังนั้น การตลาดเชิงเนื้อหา จึงมีความส�าคัญ

ในการเข้าถึงและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ซ่ึงจะน�าไปสู่การท�าการตลาดออนไลน์

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การน�าสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการท�าการตลาดออนไลน์ (Online 

Marketing) จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มยอดขายสินค้า OTOP และน�าไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน 

ท�าให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสร้างเนื้อหา

และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความส�าเร็จ น�า

ไปสู่ค�าถามวิจัยที่ว่า “การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกิจการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี

ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร” โดยค�าตอบที่ได้จากการท�าวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่ยัง

ขาดประสบการณ์ได้น�าองค์ความรู้ไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง ซึ่งจะท�าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน 

และน�าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างเนื้อหาการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้างการมีส่วน

ร่วมจากผู้ติดตามได้สูงสุดส�าหรับกิจการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของกิจการหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหาการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้าง

การมีส่วนร่วมจากผู้ติดตามได้สูงสุดส�าหรับกิจการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) ใน
การน�าข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการท�าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์  

การทบทวนวรรณกรรม

การสื่อสารตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing Communication) 

ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภิรมย์ (2560) กล่าวว่า การมีหน้าร้านบนสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มโอกาสในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยการเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยการท�าการตลาด

เชิงเนื้อหา (Content Marketing) เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ท�าให้ผู้บริโภค

เกิดการจดจ�าแบรนด์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และสินค้า ด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค โดยหลักส�าคัญที่ท�าให้เนื้อหาการสื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพ คือ เนื้อหาที่มี

ความเพลิดเพลิน ท�าความเข้าใจได้ง่าย และเป็นเนื้อหาที่มีความจริงใจ ไม่ ยัดเยียดหรือน�าไปสู่ผลประโยชน์

โดยตรง น�าเสนอเนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย มีความสม�่าเสมอ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการใช้เฟซบุ๊ก

แฟนเพจส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ การสื่อสาร
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แบรนด์และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ โดยสามารถเพิ่มการเข้าถึงของผู้

บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน�าไปสู่การประชาสัมพันธ์แบรนด์ และการขายสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการสามา

รถน�าเฟซบุ๊กแฟนเพจมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารการตลาดได้ (วศิน อุ่ยเต็กเค่ง, 2558)

โดย อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556, อ้างถึงใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย, 2559) ได้จ�าแนกประเภทเนื้อหา

การสื่อสารการตลาดบนเฟซบุ๊ก ดังนี้ เนื้อหาประเภทข้อมูลสินค้า (Product Information กิจกรรม (Activi-

ties) การส่งเสริมการขาย (Promotion) และการส่งเสริมความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Education and 

Urging Consumer’s Buying) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา นันทตันติ (2557) ซึ่งได้จ�าแนกประเภท

ของเนื้อหาการสื่อสารการตลาด ดังนี้ เนื้อหาประเภทเรื่องราวของสินค้าหรือแบรนด์ การสื่อสารผ่าน

กิจกรรม การให้ข้อมูลสินค้า ความบันเทิง การอ้างอิงผู้ใช้สินค้า การกล่าวสนับสนุนโดยผู้มีชื่อเสียง การเสริม

ความรู้ โปรโมชันและสิทธิพิเศษ และเนื้อหาทั่วไป นอกจากนี้ยังจ�าแนกรูปแบบน�าเสนอเนื้อหา ดังนี้ ข้อความ 

รูปภาพ เสียง วิดีโอ และการติดแท็ก (Tag) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย (2559) ซึ่ง

จ�าแนกเทคนิคการน�าเสนอข้อมูลบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังนี้ วิดีโอ (Videos) รูปภาพ (Photos) ข้อความ 

(Text) และลิงก์ (Links) 

โดย  Duncan (2004) ได้น�าเสนอกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการขาย 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) 

กลยุทธ์แบบทั่วไป (Generic Strategy)  ซึ่งเน้นการสื่อสารถึงลักษณะพื้นฐานของสินค้าหรือแบรนด์ แบบไม่

จ�าเพาะเจาะจง 2) กลยุทธ์การกล่าวอ้างก่อนคนอื่น (Pre-emptive Strategy) ซึ่งเน้นการสื่อสารถึงคุณสมบั

ติของสินค้าก่อนคู่แข่ง 3) กลยุทธ์การให้ข้อมูล (Informational Strategy) ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลจริงของสินค้า 

4) กลยุทธ์ความน่าเชื่อถือ (Credibility Strategy) ซึ่งเน้นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสินค้า

หรือแบรนด์ 5) กลยุทธ์ความรู้สึก (Emotional Strategy) ซึ่งเน้นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้บริโภค 6) 

กลยุทธ์การรวมกลุ่ม  (Association Strategy) อาศัยผู้ทรงอิทธิพลทางสังคม 7) กลยุทธ์วิถีการด�าเนินชีวิต 

(Lifestyle  Strategy) ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงสถานการณ์ในการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค 8) กลยุทธ์สิ่งจูงใจ 

(Incentive Strategy) ซึ่งเน้นการตอบสนองของผู้บริโภค มักใช้ในการส่งเสริมการขาย 9) กลยุทธ์สิ่งช่วย

เตือนความจ�า (Reminder Strategy) ซึ่งเน้นเอกลักษณ์ของสินค้าหรือแบรนด์ 10) กลยุทธ์การโต้ตอบ (In-

teractive Strategy) ซึ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ดังนั้น ผู้ประกอบการควร

วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด จากการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารโดยการศึกษาพฤติกรรมผู้

บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และน�าเสนอเนื้อหาการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (Elisa & Gor-

dini, 2014) จากนั้นจึงติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค จากค่าปฏิกิริยาตอบกลับ (En-

gagement) ของผู้ติดตาม (Followers) บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพิจารณาจากอัตราการมีปฏิสัมพันธ์ (In-

teraction) ได้แก่ การชื่นชอบ (Likes) การแบ่งปัน (Shares) และการแสดงความคิดเห็น (Comments) 

เทียบกับจ�านวนผู้ติดตาม ดังสมการ 

%Average Engagement Rate = [(Likes + Comments + Shares)/Followers] x 100
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ กิจการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก�าหนด 

การศึกษาวิจัยนี้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการ

วิเคราะห์เอกสาร (Document  Analysis) จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) บนเฟซบุ๊กแฟน

เพจ (Facebook  Page) ของกิจการ/สินค้า OTOP กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น  5  กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ (ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 2558) ดังนี้  
1. ประเภทอาหาร ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด วัตถุดิบและผ่านการแปรรูป 

2. ประเภทเครื่องดื่ม  ได้แก่  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ เสื้อผ้า 
และเครื่องแต่งกายที่ใช้ประดับตกแต่ง

4. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก  ได้แก่ ไม้ จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุจากเส้นใย
ธรรมชาติ โลหะ เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา และอื่น ๆ

5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ได้แก่  ยาสมุนไพร เครื่องส�าอางสมุนไพร 

 กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเนื้อหาการสื่อสารการตลาดท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook  

Page) ของกิจการ OTOP กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดคุณสมบัติของกิจการกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษา

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่จะน�ามาศึกษาและส�ารวจ

เนื้อหาการสื่อสารการตลาดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างน้อย  1  ข้อ ดังนี้
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1. มีจ�านวนผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook  Page)  ของกิจการ มากกว่าหรือเท่ากับ  6,500  
ราย  ณ  วันที่ส�ารวจ และสร้างหรือติดตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ  (Facebook  Page)  มาแล้วอย่างน้อย  3  ปี

2. เป็นกิจการที่มีชื่อเสียง โดยผลิตภัณฑ์ปรากฏผ่านสื่อดิจิทัลอย่างเป็นทางการ เช่น รายการ
โทรทัศน์ บทความออนไลน์ YouTube Channel ที่มีเครื่องหมายยืนยันสถานะช่อง เป็นต้น

3.  ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับการรับรองมาตรฐาน  เช่น  GMP เป็นต้น  

จากนั้น ผู้วิจัยจึงส�ารวจรายชื่อกิจการ/สินค้า OTOP ภายใต้โครงการ OTOP Select: Best OTOP 

77 Experience และโครงการ otoptoday ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดข้างต้น โดยสินค้าในโครงการดังกล่าว

เป็นสินค้า OTOP มาตรฐานระดับ 3 – 5 ดาว ที่มีศักยภาพด้านการตลาด ผ่านการคัดสรรและรับรองคุณภาพ

สินค้าโดยกรมพัฒนาชุมชน โดยขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสรุป ดังปรากฏในภาพที่ 2 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบลงรหัสข้อมูล  (Coding Sheet)  เพื่อแยกลักษณะเนื้อหาที่แสดงรูปแบบการสื่อสารการตลาด

และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์  พัฒนาแบบลงรหัสข้อมูลจากงานวิจัยของ (ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย  (2559) 

และงานวิจัยของ ณัฏฐา นันทตันติ (2557) โดยหัวข้อที่จะท�าการศึกษาสามารถแบ่งข้อมูลออกมาเป็น 6 

ประเภท ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วันที่โพสต์เนื้อหา ล�าดับของเนื้อหา จ�านวนผู้ติดตาม (Followers) และช่วง

เวลาที่โพสต์ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 06.01 - 09.00 น. /09.01 – 12.00 น. /12.01 – 15.00 น. /15.01 
– 18.00 น. /18.01 – 21.00 น. /21.01 – 00.00 น. /00.01 – 03.00 น. และ 03.01 – 06.00 น. อ้างอิง
จากงานวิจัยของ (อัญชลี หล่อนิล และ จันทิมา เขียวแก้ว, 2562)

2. ประเภทเนื้อหาการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย เรื่องราวของแบรนด์ กิจกรรมทางการตลาด 
การให้ข้อมูลสินค้า ความบันเทิง การอ้างอิงผู้บริโภค/รีวิว อ้างอิงคนดัง/ผู้ทรงอิทธิพลทางสังคม ความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ช่องทางการติดต่อและจัดจ�าหน่าย และอื่น ๆ เช่น เรื่องราวทั่วไป สภาพ
อากาศ เป็นต้น 

3.  รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหา ประกอบด้วย ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) วิดีโอ (Video)  
ลิงก์ (Link)/ปุ่มกระตุ้น (Call to Action) แฮชแท็ก (Hashtag) สัญรูปอารมณ์ (Emoticon) และอื่น ๆ เช่น 
เกม (Games) 

4. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย กลยุทธ์แบบทั่วไป (Generic  Strategy) กลยุทธ์
การกล่าวอ้างก่อนคนอื่น (Pre-emptive Strategy) กลยุทธ์การให้ข้อมูล (Informational  Strategy) 
กลยุทธ์ความน่าเชื่อถือ (Credibility Strategy) กลยุทธ์ความรู้สึก (Emotional  Strategy) กลยุทธ์การรวม
กลุ่ม (Association Strategy) กลยุทธ์วิถีการด�าเนินชีวิต (Lifestyle  Strategy) กลยุทธ์สิ่งจูงใจ (Incentive 
Strategy) กลยุทธ์สิ่งช่วยเตือนความจ�า (Reminder  Strategy) และกลยุทธ์การโต้ตอบ (Interactive  
Strategy)  

5. ค่าปฏิกิริยาตอบกลับ (Engagement) ของโพสต์ ได้แก่ การชื่นชอบ (Likes) การแบ่งปัน 
(Shares) การแสดงความคิดเห็น (Comments) 
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 การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการทดลองลงรหัสข้อมูล ร้อยละ 10 ของข้อมูล

ตัวอย่าง จึงน�าเสนอการทดสอบแบบลงรหัสให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คความบกพร่องของ

แบบลงรหัส และท�าการปรับแก้จนข้อมูลมีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษา จากนั้นบันทึก

ข้อมูล และน�าเสนอผลการส�ารวจข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการศึกษา

ตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้ง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยท�าการส�ารวจเนื้อหาการสื่อสารการตลาด โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภท

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook  Page) ของกิจการกลุ่มตัวอย่าง ที่โพสต์ตั้งแต่วันที่  3  สิงหาคม  -  3  

กันยายน  2563 และบันทึกข้อมูลลงในแบบลงรหัสข้อมูล (Coding Sheet) ที่พัฒนาขึ้น  

 การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�าเสนอ

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการส�ารวจและนับจ�านวนการน�าเสนอเนื้อหา ดังนี้ ประเภท

เนื้อหา รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหา กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ช่วงเวลาที่น�าเสนอเนื้อหา และค่าปฏิกิริยา

ตอบกลับ (Engagement) จากนั้น น�าข้อมูลมาวิเคราะห์น�าเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Sta-

tistics)  

โดยสามารถสรุประเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 2  ดังนี้

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการรวบรวมและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการด�าเนินการวิจัย
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาการสร้างเนื้อหาการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคม

ออนไลน์ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ติดตามได้สูงสุดส�าหรับกิจการ OTOP และเพื่อศึกษากลยุทธ์

การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ส�าหรับกิจการ OTOP โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาการ

สื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์  คือ  เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ของกิจการกลุ่ม

ตัวอย่าง 53 กิจการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร 13 ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 226 โพสต์ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม

เครื่องดื่ม 12 ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 194 โพสต์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 10  ผลิตภัณฑ์ 

จ�านวน 351 โพสต์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 224 โพสต์ และผลิตภัณฑ์

กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 8 ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 265 โพสต์ รวมทั้งสิ้น  1,260  โพสต์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 

- 3 กันยายน 2563 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลวิจัยเนื้อหาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อ

พิจารณาจากโพสต์ที่มีค่าปฏิกิริยาตอบกลับ (Engagement) สูงที่สุด 3 อันดับแรก โดยจ�าแนกตามประเภท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ริเริ่มและน�าเสนอเนื้อหาการสื่อสาร

การตลาดโดยเลือกใช้กลยุทธ์การกล่าวอ้างก่อนคนอื่น และกลยุทธ์สิ่งจูงใจ ในการน�าเสนอเนื้อหาที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการให้น�าเสนอข้อมูลจริงของสินค้า ร่วมกับการส่งเสริมการขาย และช่องทางการติดต่อ/จัด
จ�าหน่าย โดยน�าเสนอในรูปแบบข้อความ ร่วมกับรูปภาพ ลิงก์ แฮชแท็ก และสัญรูปอารมณ์ (Emoticons) 
ในช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. และ 12.01 – 15.00 น.

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม พบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ริเริ่มและน�าเสนอเนื้อหาการ
สื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้กลยุทธ์การให้ข้อมูล กลยุทธ์ความรู้สึก และกลยุทธ์สิ่งจูงใจ ในการน�าเสนอ
เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลจริงของสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้า/แบรนด์ การ
ส่งเสริมการขาย และช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย โดยการน�าเสนอในรูปแบบข้อความ ร่วมกับรูปภาพ 
ลิงก์ แฮชแท็ก และสัญรูปอารมณ์ (Emoticons) ในช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น.

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก พบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ริเริ่มและน�า
เสนอเนื้อหาการสื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้กลยุทธ์แบบทั่วไป และกลยุทธ์การให้ข้อมูล ในการน�าเสนอ
เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/แบรนด์ ซึ่งไม่ได้เน้นการขายสินค้าแบบ
เจาะจง ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของแบรนด์ และช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย โดยน�าเสนอใน
รูปแบบข้อความ ร่วมกับรูปภาพ ลิงก์ แฮชแท็ก และสัญรูปอารมณ์ (Emoticons) ในช่วงเวลา 15.01 – 
18.00 น. และ 18.01 – 21.00 น. 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ริเริ่มและน�าเสนอ
เนื้อหาการสื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้กลยุทธ์การให้ข้อมูล และกลยุทธ์สิ่งจูงใจ ในการน�าเสนอเนื้อหาที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการให้น�าเสนอข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลจริงของสินค้า การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
และช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย โดยน�าเสนอในรูปแบบข้อความ ร่วมกับรูปภาพ แฮชแท็ก และสัญรูป
อารมณ์ (Emoticons) ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 12.01 – 15.00 น. 18.01 – 21.00 น. และ 21.01 
– 00.00 น.

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ริเริ่มและน�าเสนอ
เนื้อหาการสื่อสารการตลาดโดยเลือกใช้กลยุทธ์การกล่าวอ้างก่อนคนอื่น และกลยุทธ์การให้ข้อมูล ในการน�า
เสนอเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้น�าเสนอข้อมูลจริงของสินค้า ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ ความบันเทิง 
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และช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย โดยน�าเสนอในรูปแบบข้อความ ร่วมกับรูปภาพ ลิงก์ แฮชแท็ก และสัญ
รูปอารมณ์ (Emoticons) ในช่วงเวลา 06.01 – 09.00 น. และ 12.01 – 15.00 น. 

จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้  

ด้านประเภทเนื้อหาการสื่อสารการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอ

ข้อมูลสินค้า การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อัญชลี หล่อนิล และ จันทิมา เขียวแก้ว (2562) ซึ่งได้ศึกษาการสร้างเนื้อหาการสื่อสารการ

ตลาดของกลุ่มธุรกิจผู้เลี้ยงกระบองเพชร พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับเนื้อหาเกี่ยวกับการให้

ข้อมูลช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเป็นอันดับแรก และงานวิจัยของ สาวิตรี วิภา

วัฒนะ (2559) ที่กล่าวว่า ประเภทเนื้อหาการสื่อสารจ�าเป็นต้องประกอบด้วยข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย 

และข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ/จัดจ�าหน่าย เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้กับผู้

บริโภค 

ด้านรูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาการสื่อสารการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้รูปแบบใน

การน�าเสนอเนื้อหาร่วมกันมากกว่า 1 รูปแบบในแต่ละโพสต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี หล่อนิล 

และ จันทิมา เขียวแก้ว (2562) ซึ่งศึกษาการสร้างเนื้อหาการสื่อสารการตลาดของกลุ่มธุรกิจผู้เลี้ยงกระบอง

เพชร พบว่า มีการน�าเสนอเนื้อหาในรูปแบบข้อความร่วมกับแฮชแท็ก (Hashtag) และสัญรูปอารมณ์ 

(Emoticons) มากที่สุด และงานวิจัยของ (สาวิตรี วิภาวัฒนะ, 2559) ซึ่งศึกษารูปแบบการน�าเสนอเนื้อหา

การสื่อสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ พบว่า มีการน�าเสนอเนื้อหาในรูป

แบบข้อความร่วมกับสัญรูปอารมณ์ (Emoticons) มากที่สุด โดยกล่าวว่า การใช้แฮชแท็ก (Hashtag) มี

ประโยชน์ในการจัดหมวดหมู่ ท�าให้ง่ายต่อการค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหา (Search Engine)  

ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้กลยุทธ์การให้

ข้อมูล กลยุทธ์แบบทั่วไป และกลยุทธ์สิ่งจูงใจ โดยการน�าเสนอข้อมูลคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้า ร่วม

กับการส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี หล่อนิล และ จันทิมา เขียวแก้ว (2562) ที่กล่าว

ว่าองค์ประกอบของเนื้อหาการสื่อสารการตลาดที่ดี คือ เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเชิญ

ชวนให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การตัดสินใจซื้อ เป็นต้น

ด้านช่วงเวลาในการน�าเสนอเนื้อหาการสื่อสารการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น�าเสนอ

เนื้อหาในช่วงเวลากลางวัน คือ 12.01 – 15.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก Sprout Social พบว่า ช่วง

เวลาในการโพสต์เนื้อหาบนเฟซบุ๊กที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีที่สุด คือ ช่วงเวลา 10.00 – 13.00 น. 

ของทุกวัน (Arens, 2020) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี หล่อนิล และ จันทิมา เขียวแก้ว (2562) ที่

กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงกระบองเพชรโพสต์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดมากที่สุดในช่วง 12.01 – 

15.00 น. 
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ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างโพสต์การสร้างเนื้อหาการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน ์

ที่สอดคล้องกับผลการวิจัย

ที่มา: กาแฟถ้�าสิงห์. (2563). ตัวอย่างโพสต์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดของเพจกาแฟถ้�าสิงห์ [ภาพ]. สืบค้น 

22 มกราคม 2563, จาก http://www.facebook.com/ThamsingCoffee

บทสรุป

งานวิจัยนี้ศึกษาเนื้อหาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของกิจการ 

OTOP ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการน�าเสนอเนื้อหาการสื่อสารการตลาดของกิจการ OTOP 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ได้ ดังนี้ 

ภาพที่ 4 แสดงภาพรวมการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ของกิจการ OTOP 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์
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การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ส่งผลเชิงบวกในการเข้าถึงผู้บริโภคและการ

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยประเด็นต่าง ๆ ในการสร้างและน�าเสนอเนื้อหาการสื่อสารการตลาดมี

ความสัมพันธ์กัน ทั้งการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการน�าเสนอเภทเนื้อหา การเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาด และรูปแบบการน�าเสนอเนื้อหา แต่ไม่พบความสอดคล้องในด้านช่วงเวลาการน�าเสนอเนื้อหา กล่าวได้

ว่าช่วงเวลาในการน�าเสนอเน้ือหาไม่ส่งผลผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการโพสต์เน้ือหาในช่วงเวลาที่

แน่นอน สม�่าเสมอ เพื่อสร้างภาพจ�าให้ผู้บริโภค

 ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้กับกิจการ

ของตนเองในการสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้

2. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นเพ่ือศึกษากิจการหรือสินค้าเฉพาะอย่าง ผู้วิจัยท่ีสนใจศึกษา
เก่ียวกับการท�าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถน�างานวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอดในการศึกษาธุรกิจหรือ
สินค้าประเภทอื่น ๆได้

3. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นเพ่ือศึกษากิจการหรือสินค้าเฉพาะอย่าง ผู้วิจัยท่ีสนใจศึกษา
เก่ียวกับการท�าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถน�างานวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอดในการศึกษาธุรกิจหรือ
สินค้าประเภทอื่น ๆ ได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ

เจเนอเรชั่น Y
The Relationship between Social Media Marketing and Decision to use the Café of 

the Generation Y

ณิชาพรรณ วัลละ1* ปิยะนุช ปรีชานนท์1 ชัยยา น้อยนารถ1 
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการ

ตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยประโยช

น์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท�าวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของร้าน

กาแฟ อีกทั้งสามารถน�าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ รวมถึง

ธุรกิจอื่น ๆ  กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสื่อการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งตัวแปรในโมเดลประกอบ

ด้วย ตัวแปรแฝง 2 ตัวได้แก่ การตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y 

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม Gen-Y ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ซึ่งเกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2523-2543 จ�านวน 300 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติบรรยาย วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ ในเกณฑ์ดีโดยการตรวจ

สอบจากค่าสถิติไคร์สแควร์เท่ากับ 26.69 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.69 ค่า 

GFI เท่ากับ 0.98 ค่า AGFI เท่ากับ 0.97 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.017 ค่า RMSEA เท่ากับ 

0.00 ค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ 0.41 แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความ

แปรปรวน ของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y ได้ร้อยละ 41 

คำาสำาคัญ: การตลาดสื่อสังคมออนไลน์, การตัดสินใจใช้บริการ, ร้านกาแฟ, เจเนอเรชั่น Y

Abstract

The purposes of this research were to develop and check the consistency of the 

model of causal relationship between social media marketing and decision to use the Café 

of the Generation Y with based on empirical data. The model consisted of two variables: 

social media marketing and decision to use the Café of the Generation Y. 

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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The sample consisted of 300 Gen-Y males and females aged 20-40 years between 

1980 and 2000, The data were collected by stratified random sampling, questionnaire sur-

vey and descriptive statistical analysis, Pearson’s correlation coefficient analysis, and linear 

structural equation model analysis. The research results show that the model of causal 

relationship between social media marketing and decision to use the Café of the Generation 

Y was consistent with empirical data (Chi-square test of goodness of fit = 26.69, df = 31, p 

= 0.69, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, SRMR = 0.017, RMSEA = 0.00, and R2 = 0.41). The 

variables in the model accounted for 42 percent of the total variance of social media mar-

keting and decision to use the Café of the Generation Y.

Keywords: Social media marketing, Decision making, Café. Generation Y

บทนำา

ธุรกิจกาแฟในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ยังได้รับความนิยมและมีความน่าสนใจอย่างมาก โดยในปี 2561 

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจ�านวนร้านกาแฟประมาณ 8,025 ร้าน เติบโตเพิ่มขึ้นมากปีก่อนร้อยละ 4.6 เมื่อ

พิจารณาการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2 อีกทั้งร้าน

กาแฟยังเป็นหนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ ทั้งในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ หรือชื่นชอบ

ในบรรยากาศของร้านกาแฟ (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2562) ส่งผลให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 

และมีร้านกาแฟหรือคาเฟ่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมของเมือง เช่น ในสถานีบริการน�้ามัน ห้างสรรพสินค้า ร้าน

กาแฟรูปแบบร้านเดี่ยว (stand alone) หรือกระทั่งร้านกาแฟรถเข็นทั้งในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัด  

(Pormbunmee, 2562) ซึ่งกลุ่มที่มีก�าลังซื้อหลักในปัจจุบันนี้ คือ กลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 

หรือ Gen-Y เรียกอีกอย่างว่า Millennials เป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูง มีก�าลังซื้อสูง และเชื่อข้อมูลจาก

สื่อออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย และน�ามาเป็นอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรมสุขภาพจิต, 2562) โดยคนกลุ่มนี้

จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัล มีความเป็นสากล มีเทคโนโลยีพกพา มีนิสัยรักความสะดวกสบาย เกิด

มาในยุคที่เศรษฐกิจก�าลังเติบโตและเฟื่องฟู จึงมักจะถูกตามใจ อยากได้อะไรต้องได้ มีโอกาสทางการศึกษาที่

ดี มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ในทั้ง

ช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยและวัยท�างาน จึงมีความสามารถในการท�างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบ

งานด้านไอที งานที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ท�าสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท�าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลา

เดียวกัน  (Posttoday, 2562)ซึ่งข้อมูลส�ารวจส�ามะโนประชากรของสหรัฐระบุว่ากลุ่มคน Gen-Y เป็นกลุ่ม

ประชากรคนที่มีมากที่สุด  (วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์, 2561) ส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรมสุขภาพจิต, 2562) ได้กล่าวว่า Gen-Y คือผู้ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523–

2543 

นอกจากนี้ Gen-Y  ถูกจัดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลง โดยคนกลุ่มนี้รู้ดีว่าพวกเขาจะหาข้อมูลที่ต้องการได้จากที่ไหนโดยใช้เวลาอันรวดเร็ว เป็น

ผลให้การบริโภคกาแฟได้ย้ายจากความเป็นส่วนตัวแบบชงกินเองที่บ้านเป็นการหันไปบริโภคและออกไปยัง

สถานที่สาธารณะมากขึ้น ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในแต่วันของผู้บริโภค

มากขึ้น เกิดความนิยมในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเมื่อต้องการซื้อสินค้า



135

หรือใช้บริการจึงมีเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะการรีวิวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ผลของการรีวิวจากเว็บ

รีวิวที่มีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เพราะฉะนั้นการเขียนรีวิวร้านกาแฟจึง

เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านกาแฟ ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มคน Gen-Y จึงเห็นคุณค่าด้านต่าง 

ๆ ของการดื่มกาแฟมากกว่ารุ่นพ่อแม่ เนื่องจากคนรุ่นก่อนมักจะดื่มกาแฟในบ้านของตนเองพวกเขาจึงมุ่ง

เน้นไปที่ราคาของกาแฟที่พวกเขาดื่ม ในทางกลับกันกลุ่มคน Gen-Y มุ่งเน้นที่ประสบการณ์มากกว่าราคา 

(Chacream Café, 2560)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความส�าคัญและสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์

ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของเจเนอเรชั่น Y” โดยผู้วิจัยต้องก

ารหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละด้านในการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ว่าด้านใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านกาแฟของเจเนอเรชั่น Y มากที่สุด เพื่อได้ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงความต้อ

งการมากที่สุด ผลการวิจัยนี้จะเป็น ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อ

พัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ของร้าน การตลาดสื่อสังคม

ออนไลน์ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึง

พอใจสูงสุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านกาแฟของ Gen-Y

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และ
การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของร้านกาแฟ

2. เพื่อสามารถน�าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ รวม
ถึงธุรกิจอื่น ๆ กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสื่อการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟ

3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ีสนใจหรือต้องการศึกษาเพ่ิมเติมด้านการตลาดโดยใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ส�าหรับธุรกิจร้านกาแฟ ในลักษณะที่สอดคล้องกับเรื่องที่สนใจศึกษาต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดสื่อสังคมออนไลน์

Kim and Ko (2012) ได้กล่าวว่า การตลาดสื่อสังคมออนไลน์  (social media marketing) คือ การ

ใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริโภคตั้งกลุ่มพูดคุย แชร์ 

และรวมถึงการสร้างข้อมูลโดยผู้บริโภคเอง จากการควบคุมดูแลข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภคจะท�าให้ธุรกิจ

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคตได้อย่าง แม่นย�ายิ่งขึ้น กลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์  ด้านกระแสนิยม 

ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ และด้านการบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งชลธิศ บรรเจิดธรรม 
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(2557) ได้กล่าวว่า การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการตลาดบนสังคมออนไลน์ที่ในปัจจุบันนิยมใช้งาน

กันมาก มีรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (interactive) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ได้อย่าง

สะดวก และรวดเร็ว โดยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้

ตรงตามเป้าหมายและช่วยในการประชาสัมพันธ์ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์

สุภาวดี ปิ่นเจริญ (2558) ศึกษาเรื่องการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเห็น

ด้วยกับการบอกต่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาคือ การมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะ และน้อยที่สุดคือกระแสนิยม นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการ

การยอมรับเทคโนโลยี โดยการอ�านวย ความสะดวกสูงที่สุด รองลงมาคือ ความคาดหวังในการงาน และน้อย

ที่สุด คือ ความไว้วางใจ พร้อมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการตลาดผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ด ้านการตัดสินใจใช ้บริการจองร ้านอาหารผ ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู ้บริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ซ่ึงข้อท่ีมีผู ้เห็นด้วยมากท่ีสุดคือ หากท่านมี

ประสบการณ์ที่น่าพอใจในการใช้บริการจองร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ท่านจะตัดสินใจ

เลือกใช้บริการอีกในครั้งต่อไป รองลงมาคือ ท่านคิดว่าในอนาคตอันใกล้ท่านจะใช้บริการจองร้านอาหารผ่าน

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ส่วนข้อที่มีผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เมื่อท่านต้องการจองคิวร้านอาหาร ท่าน

ตัดสินใจใช้บริการจองผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

ซึ่งสอดคล้องกับชลธิศ บรรเจิดธรรม (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสม ของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น

ด้วยมากกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การโฆษณาออนไลน์ เช่น การค้นหา ค�า

แนะน�าจากคนรู้จักผ่านทางสื่อออนไลน์ก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้าเคร่ืองหนัง การค้นหาค�าแนะน�าจากผู้มี

ประสบการณ์การใช้สินค้าเครื่องหนังทางสื่อออนไลน์ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องหนัง เป็นต้น รองลงมาคือ

การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การติดตามบล็อกรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้ที่

ผ่านประสบการณ์การใช้สินค้าเครื่องหนังเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ การติดตามข่าวสารของสินค้า เครื่อง

หนังผ่านทางแฟนเพจ (fan page) ทางการของสินค้ายี่ห้อที่ท่านชื่นชอบ เป็นต้น และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุด

คือ ชุมชนออนไลน์ เช่น การสนใจโฆษณาสินค้าเครื่องหนังบนเว็บไซต์ที่มีการน�าเสนอ โปรโมชั่นลด แลก แจก 

แถม การให้ความสนใจโฆษณาสินค้า เครื่องหนังบนเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่เห็นตัวสินค้าชัดเจน เป็นต้น 
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชากรในกลุ่ม Gen-Y ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ

ระหว่าง 20-40 ปี เคยใช้บริการของร้านกาแฟ เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกประชากรในกลุ่มนี้เพราะประชากรกลุ่ม 

Gen-Y ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาและวัยท�างานซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อและสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วย

ตนเองอีกทั้งยังมีสัดส่วนที่มากที่สุดภายในประเทศ และจัดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของร้านกาแฟ (กรม

สุขภาพจิต, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กลุ่ม Gen-Y ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ซึ่ง

เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 โดยก�าหนดขนาดตัวอย่างจ�านวน 300 คน ซึ่งมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้น ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจ�านวนมากและมีความ

แตกต่างกันออกเป็นขั้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนและครอบคลุม มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาลักษณะของประชากรที่ส่งผลต่อตัวแปรที่จะศึกษาตัวแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย อาทิเช่น 

เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ เป็นต้น

2. แบ่งประชากรออกเป็นขั้นตามกลุ่มย่อยโดยให้มีความคล้ายคลึงกันให้มากที่สุด และให้มีความ
แตกต่างระหว่างกันมากที่สุด 

นอกจากนี้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการร้านกาแฟ และผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเก็บ

ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้ใน

การศึกษาการตลาดสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y แบบสอบถามแบ่งออก

เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
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ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ และรายได้ 

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y มีทั้งหมด 9 

ข้อ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการร้านกาแฟ ระยะเวลาการใช้บริการร้านกาแฟในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการ

ใช้บริการร้านกาแฟแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย บุคคลที่มาใช้บริการร้านกาแฟด้วย เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้าน

กาแฟ ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้งาน ความถี่ในการใช้ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มอ้างอิงผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ จ�านวนร้านกาแฟที่ตัดสินใจใช้บริการตามข้อมูล

จากสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม จ�านวน 17 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความบันเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้าน

กระแสนิยม ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ และด้านการบอกปากต่อปาก ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ

ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

จ�านวน 5 ข้อ คือ ด้านการรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ

พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการศึกษาจากต�าราเอกสารบทความ ทฤษฎี

ต่างๆและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อก�าหนดขอบเขตในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากตัวเอกสาร
เพื่อก�าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. การน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอภิปราย เพื่อปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมก่อนเสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค�าถาม ตรวจสอบความชัดเจนของการใช้ภาษาความครอบคลุม
ของเนื้อหาที่ต้องการวัด รูปแบบการตอบ และการให้คะแนน 

5. การน�าแบบสอบถามมาทดสอบค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยน�า
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน พิจารณาประเมิน โดยใช้การหาค่าหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity index : CVI)

6. การน�าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 40 คนเพื่อทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้เกณฑ์
การมีค่าการยอมรับมากกว่า 0.7
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS ค่า Cronbach’s Alpha

แบบสอบถาม จ�านวนข้อค�าถาม Cronbach’s Alpha

การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการร้านกาแฟ 17 0.97

การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟ 5 0.96

จากตารางการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS ค่า Cronbach’s Alpha มีค่ามากกว่า 0.7 

โดยค่าที่ท�าการวิเคราะห์แบบสอบถาม ค่า Cronbach’s Alpha พบว่า การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้

บริการร้านกาแฟ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.97 ส่วนการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 

0.96 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถรับได้ แสดงว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน�าไปเก็บกลุ่ม

ตัวอย่างในกระบวนการวิจัยต่อไปได้
7. การน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงรูปแบบอีกครั้งและน�าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อแก้ไข

และปรับปรุงจนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

8. การน�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้งานจริงในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อ

การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y มีขั้นตอนการด�าเนินการและกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างโดยเสนอเป็นค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาโดย Pearson’s product moment 
correlation coefficient ด้วยโปรแกรม SPSS

3. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าอิทธิพล (Path 
analysis) ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อค�าถาม จ�านวน (คน) ร้อยละ

เพศ

    ชาย

    หญิง

 73

277

27.30

75.70

อายุ

    21 ปี

    33 ปี

    40 ปี

19

20

25

6.30

6.70

8.30
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การศึกษา

    มัธยมศึกษาหรือต�่ากว่า

    อนุปริญญาหรือ ปวส.

    ปริญญาตรี

    ปริญญาโท

    ปริญญาเอก

  8

  4

227

50

11

2.70

1.30

75.70

16.70

3.60

อาชีพ

    พนักงานบริษัท

    นักศึกษา

    ข้าราชการ

    พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

72

58

56

47

40

24.00

19.34

18.67

15.67

13.33

สถานภาพ

    โสด

    สมรส

    หม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่

197

97

6

65.70

32.30

2.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

ข้อคำาถาม จำานวน (คน) ร้อยละ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

    รายได้ต�่ากว่า 15,000 บาท

    รายได้ 15,001 – 30,000 บาท

    รายได้ 30,001 – 45,000 บาท

    รายได้มากกว่า 45,001 บาท

129

104

50

17

43.00

34.70

16.70

5.70

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง จ�านวน 

227 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 และเพศชาย จ�านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 อายุ 40 ปี มีจ�านวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 อายุ 33 ปี จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 อายุ 21 ปี จ�านวน 19 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 6.30 ตามล�าดับ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 ปริญญาโท 

จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ปริญญาเอก จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 มัธยมศึกษาหรือต�่า

กว่า จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 อนุปริญญาหรือ ปวส. จ�านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล�าดับ 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24 นักศึกษา จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.34  ข้าราชการ จ�านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67  พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�านวน 

47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67 ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  ตาม

ล�าดับ สถานภาพโสด จ�านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 65.70 สมรส  จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 

และหม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ตามล�าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีรายได้

ต�่ากว่า 15,000 บาท จ�านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รายได้ 15,001 – 30,000 บาทจ�านวน 104 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.70 รายได้ 30,001 – 45,000 บาท จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และรายได้มากกว่า 
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45,001 บาทขึ้นไป จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ตามล�าดับ

นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ “ส�าคัญมาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18  ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการบอกต่อปากต่อปาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.07) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการรับรู้ข้อมูลของร้านจากการบอกต่อของผู้ที่ใช้งาน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการเห็นบุคคลใกล้ชิดใช้บริการร้านกาแฟผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท�าให้ตัดสินใจใช้

บริการ รองลงมาคือ ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ (ค่าเฉลี่ย 4.03) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ

กับการสามารถค้นหาข้อมูลด้านร้านกาแฟตามความต้องการได้จากส่ือออนไลน์ และการจัดการส่งเสริมการ

ขาย (Promotion) ของร้านกาแฟผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตรงกับความต้องการ ด้านกระแสนิยม  

(ค่าเฉลี่ย 4.00) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการรีวิวร้านกาแฟผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลอื่น

ท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ และการเห็นโฆษณาตามกระแสของร้านกาแฟท�าให้ท่านตัดสินใจใช้บริการ ด้าน

การปฏิสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการสามารถรับรู้ข้อมูลของร้าน ที่ตั้ง 

วันเวลาเปิด-ปิดได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และร้านกาแฟมีการรับฟังค�าแนะน�าและค�าติชมผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ ส่วนที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านความบันเทิง (ค่าเฉลี่ย 3.74) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ

การสร้างเนื้อหา (content) ในสื่อสังคมออนไลน์มีความน่าสนใจ และการได้รับความเพลินเพลินจากการหา

ข้อมูลร้านกาแฟจากสื่อสังคมออนไลน์ 

โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ 

Gen-Y พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมีค่าสถิติทดสอบไคร์สแควร์เท่ากับ 26.69องศาอิสระ

(df) เท่ากับ 31 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.69 ดัชนีตรวจสอบระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 

ดัชนีตรวจสอบระดับ ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ดัชนีตรวจสอบระดับความ

สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีตรวจสอบรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 

(SRMR) เท่ากับ 0.017 ดัชนีตรวจสอบคามลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากับ 0.00 

ตัวแปรทั้งหมดใน Mixture Modelสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y ได้ร้อยละ 41 และเมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y พบว่า ตัวแปรการตลาดสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อการควบคุมตนเองในการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 

0.64 พิจารณาตัวแปรแฝงการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 5 

ตัวแปร พบว่า การแสวงหาข้อมูลมีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด เท่ากับ 0.77 รองลงมา ได้แก่ การประเมิน

ผลทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ เท่ากับ 0.74 และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เท่ากับ 0.73 ตามล�าดับและ 

เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงการตลาดสื่อสังคมออนไลน์วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 5ตัวแปร พบว่า การมี

ปฏิสัมพันธ์มีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด เท่ากับ 0.54 รองลงมา ได้แก่ ความบันเทิง และการสนองความ

ต้องการเฉพาะ เท่ากับ 0.51 การบอกปากต่อปาก เท่ากับ 0.49 และกระแสนิยมเท่ากับ 0.40 ตามล�าดับ ผล

การวิจัยข้างต้นแสดงดังภาพที่ 2
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X2=26.69, df = 31, p-value = 0.69, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, SRMR =0.017 RMSEA = 0.00, R2 value = 0.41

ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์กับ 

การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y

บทสรุป

อภิปรายผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านกาแฟของ Gen-Y วิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าสถิติและดัชนี

ที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลผ่านเกณฑ์ตามข้อสรุปที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดล

ขึ้นโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยรูปแบบ Mixture Model รวมทั้งค่าพารามิเตอร์

ระหว่างตัวแปรแฝง การตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y มีค่าแตก

ต่างจากศูนย์ที่ระดับนัยส�าคัญเท่ากับ 0.01 และทิศทางของค่าพารามิเตอร์มีความสมเหตุสมผลเป็นไปตามที่

ก�าหนด จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลในทิศทางบวกต่อการตัดสิน

ใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Kim และ Ko (2012) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

การท�ากิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มคุณค่าตราสินค้าหรือไม่ โดยจากการศึกษา

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่หรูหรา พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กิจกรรมการตลาด

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยที่มากที่สุด คือ ความบันเทิง โดยกลุ่ม

ตัวอย่างบอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียของ Louis Vuitton มีความสนุก และเนื้อหาที่แสดงในโซเชียลมีเดียของ 

Louis Vuitton ดูน่าสนใจรองลงมาคือการมีปฏิสัมพันธ์ โดยกลุ่มตัวอย่างบอกว่า โซเชียลมีเดียของ Louis 

Vuitton ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ การสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นท�าได้ผ่าน

โซเชียลมีเดียของ Louis Vuitton และการส่งความคิดเห็นของผ่านโซเชียลมีเดียของ Louis Vuitton ท�าได้

ง่าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pratiwi (2019) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของบรรยากาศ

ในร้านการตลาดสื่อสังคมและไลฟ์สไตล์ในการตัดสินใจซื้อต่อผู้บริโภคในร้าน ALLEYWAY CAFÉ ซึ่งจากผล

การวิจัยได้สรุปว่า การจัดการการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีและมีการออกแบบที่ดีส่งผลในทางดีต่อร้าน

กาแฟ ALLEYWAY CAFÉ ท�าให้ร้านได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนั้นยังกล่าวว่า การตลาดสื่อ

สังคมออนไลน์มีผลในเชิงบวกและมีนัยส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ โดยการออกแบบ และการจัดการการใช้

การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีจะสามารถปรับปรุงการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟ
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อีกทั้งเมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y วัดได้จากตัวแปรสังเกต

ได้จ�านวน 5 ตัวแปร พบว่า การแสวงหาข้อมูลมีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด เท่ากับ 0.77 รองลงมา ได้แก่ 

การประเมินผลทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ เท่ากับ 0.74 และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เท่ากับ 0.73 ตาม

ล�าดับ และ เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงการตลาดสื่อสังคมออนไลน์วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 5ตัวแปร 

พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์มีน�้าหนักความส�าคัญมากที่สุด เท่ากับ 0.54 รองลงมา ได้แก่ ความบันเทิง และการ

สนองความต้องการเฉพาะ เท่ากับ 0.51 การบอกปากต่อปาก เท่ากับ 0.49 และกระแสนิยมเท่ากับ 0.40 

ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวดี ปิ่นเจริญ (2558) ศึกษาเรื่องการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการตลาดผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ โดยเห็นด้วยกับการบอกต่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมาคือ การมีปฏิสัมพันธ์ และ

การตอบสนองความต้องการเฉพาะ และน้อยที่สุดคือกระแสนิยม ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับชลธิศ 

บรรเจิดธรรม (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร และความเหมาะสม ของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการตลาดสื่อสังคม

ออนไลน์ ซึ่งที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การโฆษณาออนไลน์ เช่น การค้นหา ค�าแนะน�าจากคนรู้จักผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องหนัง การค้นหาค�าแนะน�าจากผู้มีประสบการณ์การใช้สินค้าเครื่องหนัง

ทางสื่อออนไลน์ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องหนัง เป็นต้น รองลงมาคือการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การติดตามบล็อกรีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้ที่ผ่านประสบการณ์การใช้สินค้าเครื่อง

หนังเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ การติดตามข่าวสารของสินค้า เครื่องหนังผ่านทางแฟนเพจ (fan page) 

ทางการของสินค้ายี่ห้อที่ท่านชื่นชอบ เป็นต้น และข้อที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ชุมชนออนไลน์ เช่น การสนใจ

โฆษณาสินค้าเครื่องหนังบนเว็บไซต์ที่มีการน�าเสนอ โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม การให้ความสนใจโฆษณา

สินค้า เครื่องหนังบนเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่เห็นตัวสินค้าชัดเจน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า การตลาดสื่อสังคม

ออนไลน์มีความสัมพันธ์และอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟของ Gen-Y ดังนั้น

ธุรกิจร้านกาแฟบุคคลควรให้ความส�าคัญกับการท�าการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งการเพิ่มช่องทางการ

สื่อสารออนไลน์ การมีการรีวิวร้านกาแฟผ่านชองทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้

บริการร้านกาแฟเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าด้านการมีปฏิสัมพันธ์มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการมากร้านกาแฟของกลุ่มเจเนอเรชั่น Y มากที่สุด ทางร้านกาแฟจึงควรพัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาด

ที่เก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ระหว่างผู้บริโภคกับร้านกาแฟ อาทิเช่น การเพิ่มช่อง

ทางการติดต่อ แสดงความคิดเห็น การตอบข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การให้ความส�าคัญกับความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะในสื่อออนไลน์เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป สามารถน�าโมเดลระหว่างการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสิน

ใจใช้บริการ ไปศึกษากับกลุ่มธุรกิจประเภทอื่น หรือกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ของ

โมเดลที่พัฒนาขึ้น และน�าผลจากการวิจัยที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจประเภทอื่นต่อไป
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ส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ ่

ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศไทย
Marketing mix and buying decision of disposable adult diaper  

on online and offline channel in Thailand 

อัมพรทิพย์ แซ่เตียว1

Ampornthip Saetiew1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ในช่องทาง

ออนไลน์เทียบกับออฟไลน์ (2) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ของผู้บริโภคใน

ช่องทางออนไลน์เทียบกับออฟไลน์ และ (3) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อม

ส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ในช่องทางออนไลน์เทียบกับออฟไลน์ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ในประเทศไทย 

และผู้สูงอายุที่ใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ซื้อเป็นบุตร หลาน หรือมีความสัมพันธ์

กันในครอบครัวกับผู้สูงอายุท่ีใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ ซ้ือเพราะผู้สูงอายุในครอบครัวมีปัญหาการ

กลั้นปัสสาวะ อุจจาระหรือป่วยติดเตียง และแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ดูแล  ด้านคุณภาพของสินค้าพบว่าผู้ซื้อให้

ความส�าคัญกับตราสินค้า คุณภาพและบรรจุภัณฑ์ ราคาขายหากปรับลงได้อีกจะช่วยแบ่งเบาภาระเพราะ

ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้อในช่องทางออนไลน์ซื้อจาก Marketplace ผู้ซื้อในช่องทางออฟไลน์และผู้สูง

อายุที่ซื้อเองจะซื้อจาก Supermarket หรือร้านยา รายการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจมากที่สุดคือการลด

ราคาเพราะกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ส่วนการโฆษณาไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อแต่ท�าให้เกิดการรับรู้ใน

ตราสินค้า ผู้ประกอบการจึงควรก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและแข่งขันในตลาดได้

ค�าส�าคัญ : ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่, พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์, ส่วนประสมการตลาด,  

     ช่องทางออนไลน์, ช่องทางออฟไลน์

Abstract

The objectives of this research were (1) study the consumer behavior for buying 

disposable adult diaper on online VS offline channel; (2) study the buying decision process 

of disposable adult diaper on online VS offline channel and (3) study the marketing mix  

affecting disposable adult diaper buying behavior on online VS offline channel. The  

qualitative research methodology was collected from interviews the buyers of adult diapers 

thru online channel and offline channel in Thailand also the elderly who use disposable 

adult diapers. 
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The results of the study showed that the buyer was a child or was related in the fam-

ily of the elderly using adult diapers. They bought because the elderly in their  

family had urinary incontinence problem, stool or bed sick and to lighten the works to 

the caregivers. On the quality of the product, it was found that the buyer their interest to 

the brand, quality, packaging and if the selling price can be adjusted down, it will reduce 

the expenditure burden because of having to use continuously. Online shoppers buy from  

marketplace, Offline shoppers and Elders who buy themselves will buy from supermarkets 

or pharmacy shops.  The most attractive promotion is the price cut because it encour-

ages buying. Advertising did not stimulate the urge to buy, but rather the brand aware-

ness. Therefore, the operators should set marketing strategies that are appropriate and  

competitive in the market.

Keyword: Disposable Adult Diaper, e-Commerce, Marketing Mix, Online Channel, Offline 

บทน�า

สังคมไทยเริ่มเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ ในปัจจุบันจ�านวนประชากรในประเทศมีอัตราการเพิ่มเพียง 

ร้อยละ 0.4 ต่อปีเท่านั้น ขณะที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี และ

ประชากรที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมีอัตราการเพิ่มมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี ในปี 2539 ประเทศไทยมีจ�านวน

ประชากรครบ 60 ล้านคน และในปี 2559 ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรไทยรวมทั้งสิ้น 65.9 ล้านคน จะ

เห็นได้ว่าในช่วง 20 ปีผ่านมาประเทศไทยมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 5.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 

เท่านั้น และในจ�านวนนี้เป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ�านวน 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของ

จ�านวนประชากรทั้งหมดในปี 2559 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560)ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นส่ง

ผลให้อวัยวะในร่างกายเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นสายตา การเคลื่อนไหวของร่างกาย การได้ยิน รวมถึงโรคภัย 

ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุจึงต้องการสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในชีวิตประจ�าวัน เช่น ไม้เท้า รถเข็น เครื่องช่วยฟัง เครื่องเจาะวัดน�้าตาล เครื่องวัดความดันโลหิต 

รองเท้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาไม่สามารถกลั้นปัสสาวะและอุจจาระได้ 

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)

และจากรายงานวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส�าเร็จรูป

ส�าหรับผู้ที่กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่และ/หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวพบว่าภาครัฐควรบรรจุการ

สนับสนุนผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่แก่ผู้มีความยากล�าบากให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งต้องใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มประชากรดังกล่าว ปีละ 

2 หมื่นล้านบาท (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2555) จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้า

อ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในการท�าตลาดเพ่ือแชร์ส่วนแบ่งการตลาด บริษัท เอสพี 

เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จ�ากัด ผู้น�าเข้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตรา “DR. KLEAN” ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามูลค่าตลาดผ้า

อ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่รวม 3 ปีย้อนหลังจนถึงปี 2558 พบว่ามีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกรุ่น ทุกขนาด เพราะเป็นสินค้าที่จ�าเป็นส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากช่วยอ�านวย
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ความสะดวกให้ทั้งผู้ใช้และผู้ดูแล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและช่วยให้มีสุขอนามัยที่ดี 

และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้มีปริมาณความต้องการสูง และมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น

ตามจ�านวนเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุ (“บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จ�ากัด เปิดตัวนวัตกรรมผ้า

อ้อมผู้ใหญ่แบรนด์ Dr. Klean,” 2562)

ปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผลการส�ารวจ

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 พบว่าจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 

47.5 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 26.1 ล้านคน คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึง

ร้อยละ 81.99 ซึ่งระหว่างปี 2556 ถึงปี 2562 จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Line, Facebook, Instragram คิดเป็นร้อยละ 

91.2 รองลงมาคือการดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ร้อยละ 71.2 อันดับสามการค้นหาข้อมูลออนไลน์ร้อยละ 70.7 

อันดับสี่การรับส่งอีเมลร้อยละ 62.5 อันดับห้าช�าระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ร้อยละ 60.6 อันดับหกการ

อ่านหนังสือออนไลน์ร้อยละ 57.1 และอันดับเจ็ดการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ร้อยละ 57.0 ซึ่งวิเคราะห์

ได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นิยมซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไป ได้ให้ความ

สนใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 

2563) ผู้ประกอบการจึงได้ให้ความส�าคัญกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียก

ว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า e-Commerce สูงสุด

ในปี 2562 คือ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและค้าส่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,297,712.36 ล้านบาท คิดเป็น 38.08% 

รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมการให้บริการที่พักมูลค่า 981,257.98 ล้านบาท คิดเป็น 28.79% ตามด้วย

อุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่า 499,274.59 ล้านบาท คิดเป็น 14.65% ผู้ประกอบการต่างปรับตัวเพื่อเพิ่ม

ยอดขายในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้หลากหลายช่องทางและ

สามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด (ส�านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อม

ส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศไทย โดยใช้ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

การซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ส่วนประสมการตลาดส�าหรับผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อน�าผล

การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับ

ผู้ใหญ่ให้เหมาะสมกับช่องทางการค้าในประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ในช่องทางออนไลน์เทียบกับ

ออฟไลน์

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในช่องทาง
ออนไลน์เทียบกับออฟไลน์

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ใน
ช่องทางออนไลน์เทียบกับออฟไลน์
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนให้เหมาะกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อประโยชน์

ในการแบ่งส่วนตลาด ให้สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค

2. ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

3. ท�าให้ผู้ประกอบการทราบถึงส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับ
ผู้ใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

4. เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีสนใจในธุรกิจผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่น�าผลวิจัยที่ได้ใช้วางแผน
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ของผู้
บริโภค

การทบทวนวรรณกรรม
1. ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) โดยผู้สูงอายุจะ

แบ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้นคือผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุตอนปลายคือผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้น (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556) ผู้สูงอายุจะมีร่างกายเสื่อมโทรมลง อ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย การ
ทรงตัวไม่ดี มีความเชื่องช้า หลงลืมง่าย อารมณ์ไม่คงที่ เอาแต่ใจตัวเอง แต่ก็มีบางรายที่เป็นคนใจดี ซึ่งขึ้นอยู่
กับเศรษฐกิจในครอบครัวประกอบด้วย (อัญชลี จุมพฎจามีกร, 2563) สรุปได้ว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป จะมีสภาพร่างกายค่อย ๆ  เสื่อมโทรม สึกหรอลง อาจมีอาการหลงลืม อารมณ์ไม่คงที่ ประสิทธิภาพ
ในการท�างานและกิจวัตรประจ�าวันลดลง

2. การตลาดออนไลน์เป็นการท�าการตลาดในสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้สินค้าหรือ
บริการเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการน�าไปเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย หรือ 
E-Marketplace เพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ปัจจุบันการท�าการตลาดออนไลน์มี
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบนเว็บไซด์ การท�า Content Marketing การท�า E-mail 
Marketing (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2557) ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันไป ผู้
ประกอบการต้องเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และแข่งขันในธุรกิจ
ได้

3. ส่วนประสมการตลาด คือเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ด�าเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ ประกอบด้วย 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่น�าเสนอเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้
รับความพึงพอใจ (2) ราคา (Price) คือสิ่งที่ก�าหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเงินตรา ส�าหรับใช้ในการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์เป็นจ�านวนเงินที่ลูกค้าเต็มใจช�าระ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเมื่อเทียบกับ
คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์ (3) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) คือกระบวนการในการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคหรือลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวกในการซื้อให้แก่ลูกค้า และ (4) การส่ง
เสริมการตลาด (Promotion) ที่สื่อสารไปยังลูกค้า คือกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และการขายโดยพนักงานขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือเพิ่มยอดขาย (เอกก์ ภทรธนกุล, 
2556)

4. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมกรรมผู้บริโภคท่ีตัดสินใจจะซื้อสินค้าคือการ
ศึกษาวิธีการซื้อสินค้าหรือบริการตามความคิดหรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ โดย
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กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย (1) การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) ขั้น
ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดจากความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการในการบริโภคสินค้า
หรือบริการ (2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อเกิดความต้องการซื้อผู้บริโภคจะเริ่มหาข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยอาจค้นหาจากแหล่งข้อมูลภายใน เช่น ความทรงจ�าของตนเองเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก เช่น เพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว และหาข้อมูลจาก
การสื่อสารทางการตลาดของผู้ขาย เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ทดลองสินค้า การค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลที่มากพอก็จะน�า
ข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินทางเลือกที่เหมาะและตรงกับความต้องการมากที่สุด (4) การ
ตัดสินใจซื้อ (Purchasing Decision) เมื่อผู้บริโภคได้การประเมินทางเลือกจากข้อมูลต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ตามความต้องการและความเหมาะสม (5) ความรู้สึกหลังการซื้อ (Post-
Purchase Feeling) เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้ว อาจเกิดความพอใจหรือไม่พอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
ซึ่งจะส่งผลอย่างมากในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อๆ ไป อาจท�าให้เกิดการซื้อซ�้ากรณีที่ผู้บริโภคพึงพอใจหรือเกิด
ความภักดีต่อตราสินค้า แต่หากเกิดความไม่พึงพอใจจะไม่เกิดการซื้อซ�้า หรืออาจเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือ
บริการของตราสินค้าอื่นๆ แทน (Kotler, 2000)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) โดยท�าการเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ

เลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่มีคุณสมบัติตรง

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และนภดล ร่มโพธิ์, 2557) โดยผู้วิจัย

ได้ติดต่อเนอร์สซิ่งโฮมที่รับดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบไป-กลับ และรับพักค้างคืน และได้รับความอนุเคราะห์จาก

เจ้าหน้าที่ของเนอร์สซิ่งโฮมแนะน�าเพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่มาเยี่ยมผู้สูงอายุ และเมื่อได้ท�าการ

สัมภาษณ์แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ต่อจากบุคคลกลุ่มนี้ในการแนะน�าเพื่อนฝูง คนรู้จักที่มีผู้สูงอายุใน

ครอบครัวใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่และมีหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดย

บุคคลที่แนะน�าผู้อ่ืนต่อจะโทรแจ้งเพื่อบอกกล่าวข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้วิจัยและขอ

อนุญาตส่งต่อเบอร์โทรศัพท์ และไลน์ให้แก่ผู้วิจัยเพื่อใช้ในการติดต่อขออนุญาติเข้าสัมภาษณ์ ซึ่งท�าให้ผู้วิจัย

มีโอกาสได้พบและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ โดยผู้สูงอายุที่ชอบท่องเที่ยว ท�าบุญ

กับกลุ่มเพื่อน ๆ ก็ได้แนะน�าให้ผู้วิจัยให้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ท่องเที่ยว และท�าบุญด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้

ได้ข้อมูลเชิงลึกมากพอ และเหมาะสมส�าหรับน�าข้อมูลและผลการสัมภาษณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย

ให้เกิดความน่าเชื่อถือผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือ ผู้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

และซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ด้วยตนเอง แบ่งเป็น (1) ผู้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เป็นผู้รับผิดชอบค่า

ใช้จ่ายและเป็นผู้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ด้วยตนเอง จ�านวน 15 ราย (2) ผู้ซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ด้วยตนเองจ�านวน 15 ราย และ (3) ผู้

สูงอายุที่ใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่เป็นประจ�า สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และพูดจาสื่อสารได้ 

จ�านวน 7 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือข้อมูลทางด้านเอกสาร คือ การค้นหาข้อมูลจาก

ต�าราวิชาการ วารสาร ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซด์ต่างๆ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี การรวบรวมข้อมูล

วรรณกรรมและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาจัดท�าโครงสร้างค�าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และ

การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการก�าหนดแนวทางและโครงสร้างค�าถามไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วยค�าถามคัด

กรอง ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ค�าถามเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

โดยการเลือกใช้ค�าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญตอบ

ค�าถามได้อย่างอิสระไม่จ�ากัดขอบเขตในการตอบ สามารถขยายความในมุมมองต่าง ๆ ที่อาจน�ามาซึ่งผลลัพธ์

ที่นอกเหนือจากความคาดหมาย พร้อมใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียงเพ่ือป้องกันการลืมและช่วยให้

สามารถเรียบเรียงความคิดเพื่อใช้ในการวางแผนงานต่อไป โดยมีการสังเกตุควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ 

ส�าหรับการบันทึกเสียงจะขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง และเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จึงจะ

ท�าการบันทึกเสียงเพื่อช่วยให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากขึ้น ผู้วิจัยสัมภาษณ์จนได้ข้อมูลที่

ครอบคลุมตามประเด็นที่ต้องการศึกษา จึงจะหยุดท�าการสัมภาษณ์เมื่อข้อมูลมีความอิ่มตัว โดยพบว่าข้อมูล

เริ่มซ�้าและไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลอิ่มตัวส�าหรับการซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ที่

จ�านวน 8 ราย ข้อมูลอิ่มตัวส�าหรับการซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์ที่จ�านวน 10 ราย ข้อมูลครบอิ่มตัวส�าหรับผู้

สูงอายุที่ใช้งานผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ที่จ�านวน 4 ราย
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาท�าการวิจัย เพื่อตรวจ

สอบคุณภาพของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ทุกครั้ง

ผู้วิจัยจะท�าการถอดเทปบันทึกเสียงหลังจากการสัมภาษณ์ในทันทีเพื่อที่จะได้จดจ�ารายละเอียดต่างๆ ในช่วง

วันและเวลาได้ ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย

ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นถูกต้อง โดยตรวจสอบข้อมูลด้านเวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งผู้วิจัยท�าการตรวจ

สอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) ร่วมด้วย ได้ล�าดับขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ (1) น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง จัดล�าดับ

ความส�าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล (2) น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จัดล�าดับความส�าคัญแล้วมา

เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงและแตก

ต่างกัน (3) น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษาทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูล

เข้าด้วยกันเพื่อแสดงความส�าคัญของข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการเขียนรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

บรรยายและพรรณนาที่มีรายละเอียด มีการอ้างถึงโดยตรงเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จาก

การค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview 

Research) และข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document Research) ก็จะถูกน�ามาวิเคราะห์และประมวลผล

โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผลซึ่งการวิเคราะห์จะออกมาใน

ลักษณะของการพรรณนาน�าไปสู่ค�าตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียนรายงาน

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ สามารถจ�าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มที่พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกับ

ผู ้สูงอายุเป็นผู ้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู ้ใหญ่และมีหน้าท่ีช่วยดูแลผู ้สูงอายุร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ใน

ครอบครัว มีความสัมพันธ์กันในครอบครัวคือเป็นบุตร หลาน ลูกเขย ลูกสะใภ้ (2) กลุ่มที่พักอาศัยคนละบ้าน

กับผู้สูงอายุ แต่เป็นผู้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุคือเป็นบุตร สาเหตุที่พัก

อาศัยคนละบ้านเนื่องจากแต่งงานและแยกครอบครัวออกไป ผู้สูงอายุยังคงพักอาศัยกับพี่หรือน้อง มีการ

ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นประจ�า และช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ หรือไม่มีบุคคลใดในครอบครัว

สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เนื่องจากต้องท�างาน และผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงมีความจ�าเป็น

ต้องให้ผู้สูงอายุพักที่เนอร์สซิ่งโฮม เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

สาเหตุที่ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากความจ�าเป็นของผู้สูงอายุในครอบครัวท่ีไม่

สามารถกลั้นปัสสาวะ อุจจาระได้ หรือผู้สูงอายุมีโรคประจ�าตัว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความสะดวก และลดภาระให้แก่ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้สูงอายุ

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และรายการ

ส่งเสริมการตลาดต่างมีบทบาทในการตัดสินใจซ้ือผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ โดยมีปัจจัยย่อย ท่ีผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญให้ความส�าคัญได้แก่ ตราสินค้า คุณภาพ ราคาที่คุ้มค่า ความสะดวกสบายในการซื้อและรับ

สินค้า การช�าระเงิน และโปรโมชั่น โดยเฉพาะการลดราคา ส�าหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบน T.V. หรือช่องทางอื่นๆ ช่วยให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า 

เป็นการตอกย�้าตราสินค้า และท�าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับข้อมูลหรือ
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ค�าแนะน�าจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็มีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูป

ส�าหรับผู้ใหญ่ตามตราสินค้าที่ได้รับค�าแนะน�าด้วย

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่เนื่องจากความจ�าเป็นที่ต้องใช้เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเพื่อสุขอนามัยของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาย

นภา แช่มงามและพันธินันท์ พระวิสัย (2554) ที่ว่าผู้ซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ใช้เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ดูแล และเพิ่มความสะอาดถูกสุขอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (2555) ที่ว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาพยาธิสภาพ

ของระบบประสาทที่ควบคุมระบบการขับถ่ายท�าให้ระบบการขับถ่ายมีปัญหา ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะและ

อุจจาระได้ จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่

ผู้ที่มีอ�านาจหลักในการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่คือผู้มีหน้าที่ซื้อ และรับผิดชอบค่า

ใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้ใช้แต่ซื้อให้แก่ผู้สูงอายุในครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัยของสาย

นภา แช่มงาม และพันธินันท์ พระวิสัย (2554) ที่ว่าผู้ตัดสินใจซื้ออาจจะไม่ใช่ผู้ใช้หรือผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจ

ซื้อ

ผู้ที่มีส่วนหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ นางพยาบาล

หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ใช้ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของพชรพร เลิศสุขโข (2554) ที่ระบุว่าการแนะน�าโดยเพื่อน หรือคนรู้จักมีผลต่อความต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสายนภา แช่มงาม และพันธินันท์ พระวิสัย (2554) พบว่าผู้ที่มีส่วนในการซื้อ

ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งตัวผู้ป่วยเอง

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสนใจตราสินค้าและคุณภาพของผ้าอ้อมส�าเร็จรูป

ส�าหรับผู้ใหญ่คือต้องซึมซับดี แห้งสบาย คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถเก็บกลิ่นได้ดี บรรจุภัณฑ์ควรมีราย

ละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ แสดงชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพชรพร เลิศสุโข (2554) ที่ว่าผู้บริโภค

ค�านึงถึงภาพลักษณ์ในตราสินค้า และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่

ต้องซึมซับได้ดี แห้งสนิท และไม่มีกลิ่นอับ อีกทั้งยังค�านึงถึงรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ด้วย สอดคล้องกับงาน

วิจัยของสุภัค ถือมั่น (2560) ที่ระบุว่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ คุณภาพการซึมซับดี สอดคล้อง

กับงานวิจัยของภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์ (2552) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์สวมใส่ง่าย ตราสินค้าเป็นที่นิยม 

ผลิตภัณฑ์ซึมซับได้เร็ว สวมใส่สบายไม่อับชื้น บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซื้อ สะดวกต่อการพกพา

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา คุณภาพและราคาต้องมีความเหมาะสมกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์ (2552) ที่พบว่าราคาขายเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ และเทียบกับผ้าอ้อม

ส�าเร็จรูปยี่ห้ออื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลินันท์ ชมจันทร์ (2558) ระบุว่าปัจจัยทางด้านราคาจะ

เน้นที่ความสมเหตุสมผล คุณภาพและราคามีความเหมาะสม

ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจ�าหน่าย แบ่งเป็นช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อจาก 

Marketplace ซึ่งได้แก่ Shopee และ Lazada เนื่องจากสะดวกและคุ้นเคยสอดคล้องกับงานวิจัยของสุณิสา 

ตรงจิตร์ (2559) พบว่า E-Marketplace ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของนักช้อปออนไลน์คือ Lazada และที่ตัดสิน

ใจเลือกซื้อจาก Lazada เพราะมีกระบวนการซื้อสินค้าง่ายและสะดวก ส�าหรับช่องทางออฟไลน์ นิยมซื้อจาก
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ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่าซ้ือจากร้านขายยา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สุภัค ถือมั่น (2560) พบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อจากดิสเคาน์สโตร์ และพชรพร เลิศสุขโข (2554) ผู้บริโภคเลือก

ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือซื้อจากร้านขายยา 

ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในช่องทางออนไลน์ผู้บริโภคชื่นชอบรายการส่ง

เสริมการตลาดคือการให้ส่วนลดมากที่สุด ท้ังในส่วนของร้านค้าท่ีลดราคาสินค้ารวมถึงการจัดรายการส่ง

เสริมการขายโดยให้ส่วนลดพิเศษร่วมกับบัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) 

ที่ระบุว่าเงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดกับบัตรเครดิตมีความเหมาะสมและมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสิน

ใจซื้อสินค้าและงานวิจัยของณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) พบว่าโปรโมชั่นที่ Shopee มอบให้กับลูกค้าครั้งแรก

เม่ือสมัครใช้บริการ และส่วนลดที่ได้รับในการซื้อแต่ละเดือนเป็นสิ่งที่ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญมากท่ีสุด 

ส�าหรับช่องทางออฟไลน์ ผู้บริโภคชื่นชอบรายการส่งเสริมการตลาดลดราคาสินค้ามากที่สุด เพราะท�าให้

ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายกว่าของแถม สอดคล้องกับงานวิจัยของสายนภา แช่มงาม และพันธินันท์ พระวิสัย 

(2554) ที่ว่าการมีของแถมท�าให้จ�านวนชิ้น/ห่อมีปริมาณเพิ่มขึ้น และการลดราคาท�าให้ผู้บริโภคมีความสนใจ

ที่จะซื้อสินค้ามากขึ้น ส่วนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นบน T.V. หรือช่องทางอื่นๆ ช่วยให้เกิด

การรับรู้ในตราสินค้า เป็นการตอกย�้าตราสินค้า และท�าให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น สอดคล้องกับงาน

วิจัยของชลินันท์ ชมจันทร์ (2558) ที่ว่าการส่งเสริมการตลาดผ้าอ้อมส�าเร็จรูปผู้ใหญ่ไลฟ์รี่จะใช้ทั้งกิจกรรม

การตลาดโดยใช้สื่อและไม่ใช่สื่อ เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดการทดลองซื้อ 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
1. ผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพ รูปแบบและตราสินค้าผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ให้

สอดคล้องกับความต้องการชองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

2.  ผู้ประกอบการควรตั้งราคาขายผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่มุ่งที่คุณค่าของการรับรู้

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ประกอบการควรวางจ�าหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่อง
ทางการค้าแบบดั้งเดิม รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น Marketplace, Website เพื่ออ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้บริโภค

4. การส่งเสริมการตลาด ควรมีการท�าโฆษณา และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ตราสินค้า 
เพื่อให้สามารถจดจ�าตราสินค้าได้ รวมถึงให้ค�าแนะน�าให้กลุ่มผู้สูงอายุเห็นถึงความจ�าเป็นและกล้าใช้ผ้าอ้อม
ส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่มากขึ้น มีการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ส่วนลดไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม การจัดรายการร่วมกับบัตรเครดิตหรือร้านค้าที่
จ�าหน่ายช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วขึ้น และการแจกตัวอย่าง
ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น นางพยาบาล เจ้าหน้าที่ในศูนย์เนอร์สซิ่งโฮม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้
กับผู้สูงอายุ และให้ช่วยแนะน�าชักจูงให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อ หรือแจกตัวอย่างให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดกลุ่มผู้บริโภค ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการเลือกซื้อผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่จากกลุ่ม

ที่มีรายได้ต�่ากว่า 30,000 บาท และพักอาศัยในต่างจังหวัด การศึกษาไม่เกินปริญญาตรี ซึ่งจะท�าให้ทราบ
ข้อมูลในการซื้อของผู้บริโภคในต่างจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลผู้ซื้อจากพนักงานบริษัท
เอกชน และเจ้าของกิจการที่มีรายได้/เดือนไม่ต�่ากว่า 30,000 บาท ระดับการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีการศึกษา ทันสมัย พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้อาจจะ
เบี่ยงเบนมาทางกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง

2. ควรท�าการศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมให้ครบทั้ง 6 P’s เนื่องจากในส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ ผู้วิจัยไม่ได้ท�าเรื่องการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และการรักษา
ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
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ปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบธุรกิจยางพารา 

ที่มีผลต่อความพึงพอใจของชุมชน 

กรณีศึกษา:บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง
Factors of Corporate Social Responsibility (CSR) Practices of 

Rubber Industries that affect with the satisfaction of the communities: 

 A case Study of Sri Trang Argo-industry Public Company Limited, Trang Branch

เกรียงศักดิ์ เพทาย1 นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร2 สุรนัย ช่วยเรือง2 

Kriangsak Phethai1 Nipat Powijit2 Suranai cheuyruang2

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

และความพึงพอใจของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง และ 2) เพื่อศึกษาผลของ

ปัจจัยการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความพึงพอพอใจของชุมชน ของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 

จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยรอบบริษัททั้ง 5 ชุมชน จ�านวน 337 

คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ One-Way-ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิด

ชอบต่อสังคม และใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของชุมชนของ

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

รักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.786 

ความพึงพอใจของชุมชนด้านการยอมรับของชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.827 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.771 ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการศึกษาอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.730 ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมรายได้และ

อาชีพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.791 และความพึงพอใจ

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.794  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยการด�าเนินกิจความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน

ประกอบด้วย ด้านนโยบายและภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับส่ิง

แวดล้อม มีผลต่อความพึงพอใจของชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อเสนอแนะคือ 

ควรเพิ่มตัวแปรด้านผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับการด�าเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม
ค�าส�าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความพึงพอใจ, อุตสาหกรรมยางพารา

1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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Abstract:

This research is aimed at 1) examining factors of Corporate Social Responsibility ac-

tivities operation and satisfaction of Sri Trang Argo-industry public company limited, Trang 

branch and 2) investigating the community satisfaction of its practices. The sample group 

consisted of 337 people living around the company in 5 communities. One-Way-ANOVA was 

used for analyzing the factors of CSR activities and MEAN and STANDARD DEVIATION was 

used statistics to analyze the satisfaction of CSR activity in various views. The results also 

revealed that satisfaction on environmental protection and community impacts was mod-

erate, the average was 3.41 and standard deviation 0.786. Community acceptance satisfac-

tion was at a high level, the average was 3.53 and standard deviation 0.827. Satisfaction in 

community and social development was at a high level, the average was 3.85 and standard 

deviation 0.771. The satisfaction of educational promotion was at a high level, the average 

was 3.89 and standard deviation 0.730. The satisfaction of income promotion and occupa-

tion was at a high level, the average was 3.74 and a standard deviation 0.791 and the satis-

faction of donation for public benefit was at a high level with the average at 3.83 and 

standard deviation 0.794. The results showed that factors such as Policy and corporate 

image, resources, collaborations, environmental management, corporate social responsibil-

ity and compliance with environmental law. Effects on the satisfaction of environmental 

protection and the impact on the community, community acceptance, social development, 

education development, income and career development and public donation at the sta-

tistical significance 0.05 level. This research suggested that should increase the social return 

on investment which may relate tothe conduct of social responsibility activities.
Keyword: Corporate Social Responsibility (CSR); Satisfaction; Rubber Industry

บทน�ำ

การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility :CSR) กลายเป็น

กิจกรรมปกติที่ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจที่ไม่สามารถละเลยได้ แม้ในบางประเภทธุรกิจอาจมีวัตถุประสงค์

ในการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่แตกต่างกัน แต่การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ ต่อ

สังคมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของธุรกิจนั้นๆอย่างปฏิเสธไม่ได้ ในระยะยาวดูเหมือนว่า ความ

รับผิดชอบต่อสังคมจะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร (ฐานิตา ฆ้องฤกษ์, 2560, น. 70) 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ธุรกิจเองจ�าเป็นที่จะต้องทราบ และ

เข้าใจถึงบริบทของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจเข้าไปด�าเนินการอยู่ เพื่อให้สามารถระบุถึงสภาพ

ปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และความต้องการที่ธุรกิจจะ

สามารถเข้าไปร่วมมือกับชุมชน และสังคมในลักษณะพันธมิตร (Alliance) จนน�าไปสู่การก�าหนดกิจกรรม

และโครงการต่างๆ ร่วมกันบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

ยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยก�าลังการผลิตกว่า 2.86 ล้านตันต่อปีจากจ�านวนโรงงานรวม 36 โรงงาน 
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ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทย และประเทศ

อินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศพม่าซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางธรรมชาติ 

(บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน), 2563)

แม้ว่ายางพาราจะเป็นพืชที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ก็มีปัญหาเรื่องกลิ่น

รบกวนเป็นปัญหาเหตุร�าคาญท่ีส�าคัญท่ีเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขต

ชุมชนเมือง จากข้อมูลสถิติรวบรวมโดยกรมอนามัยตั้งแต่ปี 2549-2560 พบว่า กลิ่นรบกวนที่เกิดจากสถาน

ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด และกลายเป็นปัญหาเดือดร้อน

ร�าคาญที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชน ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและ

จิตใจ รวมถึงกลายเป็นประเด็นขัดแย้งในหลายพื้นที่ และก่อให้การร้องเรียนของประชาชนต่อหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง(ส�านักอนามัยและสิ่งแวดล้อม, 2560) จึงเกิด

การตรากฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องจ�าเพาะเจาะจงกับผู้ประกอบธุรกิจยางพารา ฉบับล่าสุดได้แก่

ฉบับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง  ก�าหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง

จากโรงงานผลิตยาง โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจาก

โรงงานผลิตยางออกสู่บรรยากาศ ซึ่งประกาศกระทรวงฯฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 16 เมษายน 2563 ซึ่งถือ

เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การด�าเนินกิจกรรม CSR ของธุรกิจยางพาราจึงดูเสมือนว่าการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อแก้ปัญหาที่ธุรกิจก่อขึ้นแล้วก�าหนดโครงการหรือกิจกรรมความรับผิดขอบต่อสังคมเพ่ือลดแรงต้านหรือ

สร้างการยอมรับจากภายนอกแทน(เรืองอุไร เพชรสังข์, 2552, น. 105-106) ผู้บริหารร้อยละ78.4 ยืนยันว่า

ธุรกิจที่ตนดูแลมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและผลของการด�าเนินการของธุรกิจยางพาราเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก (สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียง

ไกร, และยุพาวดี สมบูรณกุล, 2553)

ผู้วิจัยจึงมองเห็นความจ�าเป็นของบริษัทศรีตรังฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะต้องสร้างความพึง

พอใจให้กับชุมชนโดยรอบ และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขเช่นกัน โดยการเติบโตขององค์กรนั้นจะต้อง

ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมหรือสร้างมลภาวะให้กับชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน ต้องมีการค้นหาปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญ เพื่อน�ามา

ประยุกต์หรือปรับกลยุทธ์หรือนโยบายต่างๆ ตอบสนองหรือสร้างความพึงพอใจกับชุมชนอย่างทั่วถึง จึงจะ

เกิดความร่วมมือกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และความพึงพอใจของบริษัท

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

2. เพ่ือศึกษาผลของปัจจัยการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความพึงพอพอใจของชุมชน
รอบโรงงาน ของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และความพึง

พอใจของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

2. ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงผลของปัจจัยการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมต่อความพึงพอ
พอใจของชุมชนรอบโรงงาน ของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

3. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจยางพารา และยังรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกัน

กำรทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยมีหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมดังนี้
1. วรรณกรรมด้าน CSR

Carroll and Buchholz (1999) ก�าหนดให้องค์กรธุรกิจที่มุ่งจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควรต้อง

ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้านให้คลอบคลุมมากที่สุดอันได้แก่ 1). ความรับผิดชอบทางด้าน

เศรษฐกิจ 2). ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย 3). ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม และ 4). ความรับผิด

ชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ จะท�าให้มีส่วนช่วยเหลือสังคมและได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น

Kotler &  Lee (2008) ประยุกต์หลักการ CSR ในรูปแบบทางการตลาดขององค์กรและคุณค่าต่อ

ลูกค้าและเป็นที่ปรึกษาในด้านของการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่ง ได้จ�าแนก CSR ไว้เป็น  

7 กิจกรรมหลักอันได้แก่ 1). การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม 2). การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทาง

สังคม 3). การตลาดเพื่อมุ่งแก้ปัญหาสังคม 4). การบริจาคเพื่อการกุศล 5). การอาสาช่วยเหลือชุมชน 6). การ

ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 7). การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ

มาลินี สายก้อน และณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ (2560) ศึกษาเรื่อง องค์กรที่ตอบสนองต่อประเด็น

ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่จะให้ประโยชน์กับคน ชุมชนและสังคมอันจะน�าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”และผู้บริหารต้องมีบทบาทซึ่งสามารถวัดผลได้ในสามมิติ คือ มิติทางทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวคิดด้านความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งสหประชาชาต (UNIDO) “CSRเป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานการด�าเนินธุรกิจกับความห่

วงใยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย”
2. วรรณกรรมด้านปัจจัยองค์ประกอบในการด�าเนินกิจกรรม CSR

กรรมการการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมแห่งยุโรป(European Commission on CSR) ซึ่งกล่าว

ว่า CSR นั้นมีอยู่ 2 มิติส�าคัญ คือมิติภายในและมิติภายนอก มิติภายในได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

สุขภาพความปลอดภัยในการท�างาน การปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง การจัดการสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล 

มิติภายนอกได้แก่ คู่ค้าและหุ้นส่วน ผู้บริโภค ชุมชนใกล้เคียง และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ยศสราวดี กรึงไกร (2560) ได้สรุปองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้ 1). ความรับผิด

ชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ(Economic Responsibility) หมายถึงการจัดการกับผลประโยชน์ในองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 2). ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย(Legal Responsibility) หมายถึง



161

การบริหารงานได้อย่างสอดคล้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับอื่นๆของสังคมด้วย รวมถึงการออกกฎระเบียบ

ข้อบังคับขององค์กรด้วย 3). ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม(Ethical Responsibility) หมายถึงการ

แสดงออกถึงการกระท�าที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 4).  ความรับผิดชอบเชิง

สาธารณประโยชน์(Philanthropic Responsibility) หมายถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

อย่างแท้จริง มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
3. วรรณกรรมด้านความพึงพอใจ

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นการแสดงออก

ถึงความต้องการ ความพึงพอใจอาจเกิดจากทัศนคติขอบตัวบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดความโอนเอียง

ของจิตใจได้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวบุคคลนั้น ความรู้สึกนั้นจะเป็นบวกก็ต่อเมื่อสิ่ง

นั้นตอบสนองความต้องการได้ ความรู้สึกอาจเป็นลบก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสร้างความผิดหวังให้ ก็จะเกิดความรู้สึก

ไม่พอใจในทันที

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติและคณะ (2552) ได้ก�าหนดปัจจัยที่จะท�าให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ ซึ่ง

สรุปได้เป็น 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านสถานะการณ์ และปัจจัยด้าน

อิทธิพลต่อสังคม

สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ (2554) การให้การยอมรับเป็นคุณสมบัติเฉพาะ ที่เกิดจากความรู้ความ

สามารถ รากฐาน วิชาการ ได้เกิดการกลั่นกรองจากภายในจนเกิดการยอมรับ และเมื่อเกิดการเรียนรู้ มีความ

เข้าใจ มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทัศนคติ ท้ายที่สุดก็จะน�าแนวคิดไปสู่ขั้นปฏิบัติต่อไป

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 

0.05

2. ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 
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0.05

5. ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

6. ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่าง
มีนัยส�าคัญที่ 0.05

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง คือ จ�านวนประชาชนรอบบริษัททั้ง 5 ชุมชน จ�านวน 337 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

จาก 337 ครัวเรือน ครัวเรือนละ1 คน ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค�านวณตามวิธีการของ Taro Yamane 

(Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นั่นคือ มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ส่งผลให้ได้ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 330 คน แต่ในทางปฎิบัติจริงได้ข้อมูลมาทั้งหมด 337 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้การส�ารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีการตั้งค�าถาม

ชนิดปลายปิด (Closed-ended questions) เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร โดยแบ่งโครงสร้างค�าถามดังนี้

ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ค�าถามเก่ียวกับปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทศรีตรังแอโก

รอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ส่วนที 3 ค�าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของชุมชนในการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาตรัง

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ

1) ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย ปัจจัยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กร ด้านทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการสิ่ง

แวดล้อม ด้านกิจกรรม CSR กับชุมชน และด้านการปฏิบัตตามกฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย ความพึงพอใจของชุมชนด้านการรักษาสิ่ง

แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน ด้านการยอมรับของชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการส่ง

เสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ และด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์

หลังจากผู้วิจัยได้จัดท�าแบบสอบถามที่ได้แนวค�าถามมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสร็จ

เรียบร้อยได้น�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) และให้ค�าแนะน�า 

หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลจากประชาชน

ในชุมชนรอบข้างบริษัทจ�านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามก่อนน�าไปใช้จริง โดยวิธี 

Cronbach’s Alpha ได้ผลเท่ากับ 0.957  อยู่ในระดับดีมาก 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชาชนทั้ง 5 ชุมชน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2563 ถึง  เดือน เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและน�าข้อมูลมา
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วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงและประชำกร

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง

ผลการวิจัยพบว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากชุมชนบางรัก 1 จ�านวน 112 คน คิดเป็น 

33.3% ชุมชนบางรัก 2 จ�านวน 57 คน คิดเป็น 16.9%  ชุมชนบางรัก 3 จ�านวน 51 คน คิดเป็น 15.1% 

ชุมชนบางรัก 4 จ�านวน 38 คน คิดเป็น 11.3% และ ชุมชนบ้านสะพานช้าง จ�านวน 79 คนคิดเป็น 23.4% 

รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

Frequency percent

ชุมชน ชุมชนบางรัก1 112 33.3

ชุมชนบางรัก2 57 16.9

ชุมชนบางรัก3 51 15.1

ชุมชนบางรัก4 38 11.3

ชุมชนบ้านสะพานช้าง 79 23.4

รวม 337 100.0

1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง

ผลการวิจัยพบว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเป็นเพศหญิง 174 คน คิดเป็น 51.6% มีอายุระหว่าง 

51-60 ปี จ�านวน 89 คน คิดเป็น 26.4%  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ�านวน 117 คน คิดเป็น 34.7% นอกจาก

นี้ยังพบว่าระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ�านวน 112 คน คิดเป็น 33.2% และ ส่วนใหญ่มี

รายได้ 10,001-20,000 บาท จ�านวน 138 คน คิดเป็น 40.9% รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์และร้อยละของข้อมูลประชากร

Frequency percent

เพศ ชาย 163 48.4

หญิง 174 51.6

รวม 337 100.0

อายุ < 20 ปี 7 2.1

21-30 ปี 40 11.9

31-40 ปี 70 20.8

41-50 ปี 83 24.6

51-60 ปี 89 26.4
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Frequency percent

> 61 ปี 48 14.2

รวม 337 100.0

อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 36 10.7

เกษตรกร 54 16.0

พนักงานบริษัท 39 11.6

ธุรกิจส่วนตัว 56 16.6

รับจ้าง 117 34.7

อื่นๆ 35 10.4

รวม 337 100.0

การศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา 12 3.6

ประถมศึกษา 51 15.1

มัธยมศึกษาตอนต้น 49 14.5

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 80 23.8

อนุปริญญา/ปวส 14 4.2

ปริญญาตรี 112 33.2

สูงกว่าปริญญาตรี 19 5.6

รวม 337 100.0

รายได้ <10,000 บาท 166 49.3

10,001-20,000 บาท 138 40.9

20,001-30,000 บาท 25 7.4

30,001-40,000 บาท 7 2.1

40,001-50,000 บาท 1 0.3

>50,001 0 0.0

รวม 337 100.0
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2. ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ 0.05

สมมุติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้าน

การรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้าน

การยอมรับของชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้าน

การพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้าน

การส่งเสริมการศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้าน

การส่งเสริมรายได้และอาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้าน

การบริจาคเพื่อสาธารณะประโยขน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมุตฐานพบว่าปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลต่อความพึง

พอใจของชุมชนในทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางทดสอบสมมุติฐานของปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์องค์กร

ความพึงพอใจของชุมชน F Sig

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 41.785 0.000

ด้านการยอมรับของชุมชน   58.010 0.000

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  58.023 0.000

ด้านการส่งเสริม 51.111 0.000

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 39.062 0.000

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  43.682 0.000

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมุติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

และผลกระทบต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการยอมรับของชุมชน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการพัฒนาชุมชนและ

สังคม อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการส่งเสริมการศึกษา 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05
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สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการส่งเสริมรายได้และ

อาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานท่ี 2.6 ปัจจัยด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการบริจาคเพื่อ

สาธารณะประโยขน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมุตฐานพบว่าปัจจัยด้านด้านทรัพยากรมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนในทุกด้าน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางทดสอบสมมุตฐานของปัจจัยด้านทรัพยากร

ความพึงพอใจของชุมชน F Sig

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 35.207 0.000

ด้านการยอมรับของชุมชน   75.528 0.000

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  75.733 0.000

ด้านการส่งเสริม 71.991 0.000

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 61.772 0.000

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  63.949 0.000

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมุติฐานที่ 3.1 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการรักษาส่ิง

แวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานท่ี 3.2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการยอมรับของ

ชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการพัฒนาชุมชน

และสังคม อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการส่งเสริมการ

ศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการส่งเสริมรายได้

และอาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 3.6 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการบริจาคเพื่อ

สาธารณะประโยขน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05
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ผลการทดสอบสมมุตฐานพบว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนในทุกด้าน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางทดสอบสมมุตฐานของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม

ความพึงพอใจของชุมชน F Sig

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 11.268 0.000

ด้านการยอมรับของชุมชน   62.959 0.000

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  30.535 0.000

ด้านการส่งเสริม 36.243 0.000

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 32.417 0.000

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  30.284 0.000

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ 0.05

สมมุติฐานที่ 4.1 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 4.2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

ยอมรับของชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 4.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

พัฒนาชุมชนและสังคม อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 4.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

ส่งเสริมการศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 4.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

ส่งเสริมรายได้และอาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 4.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการ

บริจาคเพื่อสาธารณะประโยขน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมุตฐานพบว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจของ

ชุมชนในทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางทดสอบสมมุตฐานของปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของชุมชน F Sig

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 53.364 0.000

ด้านการยอมรับของชุมชน   34.844 0.000

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  70.574 0.000

ด้านการส่งเสริม 67.916 0.000

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 55.934 0.000

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  55.286 0.000
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนผลต่อความพึงพอใจของชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 

0.05

สมมุติฐานที่ 5.1 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการรักษา

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 5.2 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการยอมรับ

ของชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 5.3 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการพัฒนา

ชุมชนและสังคม อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 5.4 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการส่ง

เสริมการศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 5.5 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการส่ง

เสริมรายได้และอาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานที่ 5.6 ปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชนด้านการบริจาค

เพื่อสาธารณะประโยขน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมุตฐานพบว่าปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชนมีผลต่อความพึงพอใจของชุมชน

ในทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตารางทดสอบสมมุตฐานของปัจจัยด้านกิจกรรม CSR กับชุมชน

ความพึงพอใจของชุมชน F Sig

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 26.906 0.000

ด้านการยอมรับของชุมชน   39.161 0.000

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  72.482 0.000

ด้านการส่งเสริม 71.976 0.000

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 67.190 0.000

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  63.430 0.000

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมผลต่อความพึงพอใจของ

ชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมุติฐานท่ี 6.1 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจ

ของชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานท่ี 6.2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจ

ของชุมชนด้านการยอมรับของชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานท่ี 6.3 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจ

ของชุมชนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 6.4 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจ

ของชุมชนด้านการส่งเสริมการศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05
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สมมติฐานท่ี 6.5 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจ

ของชุมชนด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

สมมติฐานท่ี 6.6 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความพึงพอใจ

ของชุมชนด้านการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยขน์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมุตฐานพบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ

ความพึงพอใจของชุมชนในทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ตารางทดสอบสมมุตฐานของปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของชุมชน F Sig

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 34.996 0.000

ด้านการยอมรับของชุมชน   64.550 0.000

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  72.739 0.000

ด้านการส่งเสริม 69.186 0.000

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 56.710 0.000

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์  55.361 0.000

3. ระดับควำมพึงพอใจ

พบว่า ความพึงพอใจในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนมีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 อยู่ใน

ระดับพึงพอใจปานกลาง ส�าหรับด้านการยอมรับของชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการส่งเสริม

การศึกษา ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ และด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.53, 

3.85, 3.89, 3.74, 3.83 ตามล�าดับและอยู่ในระดับพึงพอใจมาก   ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลความพึงพอใจในด้านต่างๆ

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน 3.41 0.786 พึงพอใจปานกลาง
ด้านการยอมรับของชุมชน 3.53 0.827 พึงพอใจมาก

ด้านการส่งเสริมการศึกษา 3.85 0.771 พึงพอใจมาก

ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ 3.89 0.730 พึงพอใจมาก

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ 3.74 0.791 พึงพอใจมาก

3.83 0.794 พึงพอใจมาก
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อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีครัวเรือนที่ที่เป็นครัวเรือนในชุมชนรอบโรงงาน ทั้ง 5 ชุมชน ได้

ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 337 ครัวเรือน ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 

51-60 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีและรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 

บาท 

ความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงานในด้านต่างๆสรุปได้ดังนี้ 1)ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลก

ระทบต่อชุมชนมีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง 2)ด้านการยอมรับของชุมชนมีค่าเฉลี่ยที่ 

3.53 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 3)ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.85 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

4)ด้านการส่งเสริมการศึกษามีค่าเฉลี่ยที่ 3.89 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 5)ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพมี

ค่าเฉลี่ยที่ 3.74 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ 5)ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.83 อยู่

ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ (2554) พบว่าการด�าเนินงานที่ดี 

การให้การช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและต่อเนื่อง จะท�าให้ชุมชน มั่นใจ เข้าใจและ

พอใจ

สรุปปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทศรีตรังแอโก

รอินดัสทรีจ�ากัด(มหาชน) สาขาตรัง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจัย

ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม และปัจจัยด้านการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อความพึงพอใจใน

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน ด้านการยอมรับของชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชนและ

สังคม ด้านการสิ่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมรายได้และอาชีพ และด้านการบริจาคสาธารณะประโยชน์ 

มีนัยส�าคัญที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับผลวิจัยของ วาทิต ส่องศิริ และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 

(2558) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ คือ 

นโยบายและทรัพยากร ด้านผู้มีส่วนได้เสีย คือการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

คือการปรับปรุงการท�างาน ด้านประสิทธิผล คือ ความต้องการ ประโยชน์ และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้

เสีย

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

1) น�าวิธีการท�าวิจัยขยายผลไปยังกลุ่มบริษัทฯสาขาอื่นๆ หรือประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่

สนใจ เพื่อให้เกิดการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

2) น�าผลจากการวิจัยในส่วนของค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจที่ได้คะแนนน้อย มาเจาะลึกค้นหาปัญหา

และปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาตัวแปร ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : 

SROI) ที่อาจมีความสัมพันธ์ต่อ การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) ควรศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร ในรูปแบบที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาควบคู่ไป

กับความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบของโรงงาน เป็นต้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
The Service Marketing Mix Factors Affecting Consumer Intention to Purchase Life 

Insurance in Hatyai District, Songkhla Province
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการและ

ความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค อ�าเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ โดยวิธีการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุคูณเพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ถึง 29 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพโสด และระดับรายได้ 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ผู้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดเป็นล�าดับต้นๆ และมีแนวโน้มจะ

แนะน�าประกันชีวิตให้ผู้อื่นรวมไปถึงตนเองยินดีซื้อประกันชีวิตในอนาคต

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความตั้งใจ

ซื้อประกันชีวิต ตามล�าดับ ส่วนปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
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Abstract

The objectives of this research are to discover the importance of service marketing 

mix and consumer purchase intention of life insurance package from consumer perspective 

and to investigate the impacts of marketing mix factors on purchase intention of life  

insurance among consumer in Hatyai District, Songkhla Province. This research is conducted 

by quantitative research approach. Data from the self-administrative questionnaire with 385 

respondents is collected and analyzed using descriptive statistics. Multiple Linear  

Regression Equation is used in order to test the hypotheses.

The results show that the majority of participants are female, aged 20 – 29 years 

with an undergraduate educational background, university student, mostly single. The 

monthly income is from 10,000 – 20,000 baht. The results reveal that respondents perceive 

the importance of all service marketing mix, however, they prioritise product and promotion 

the most. Moreover, they are most likely to recommend the others to subscribe to the  

insurance package and they also willing to purchase the insurance package for themselves.

The results of this study explain that the service marketing mix has significant effects 

on purchase intention. The findings also show that product, channel, promotion, people, 

process, physical evidence factors have significant effects on purchase intention  

respectively. Surprisingly, the pricing factor shows no significant impact on intention to  

purchase.

Keywords: service marketing mix, purchase intention, life insurance

บทน�า

ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรานั้น ย่อมมีความเสี่ยงเพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดการเจ็บป่วย 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจและสังคม นั้นเมื่อใด โดยเฉพาะในปัจจุบัน

มนุษย์ต้องประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มีการค้นพบโรคที่เกิดขึ้น

มาใหม่อยู่เสมอ (พงศ์ธร รุ่งศุภกิจ, 2559) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 - 2560 อยู่ที่ 6.63% 

โดยในปี 2559 มีจ�านวนกรมธรรม์ประกันชีวิต 3,867,467 และในปี 2560 มีจ�านวน 4,123,896 กรมธรรม์

ประกันชีวิตที่ลดลงจากปี 2560 - 2561 อยู่ที่ -9.827% โดยในปี 2560 มีจ�านวนกรมธรรม์ประกันชีวิต 

4,123,896 และในปี 2561 มีจ�านวน 3,718,621 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 - 2562 อยู่ที่ 

2.366% โดยในปี 2561 มีจ�านวนกรมธรรม์ประกันชีวิต 3,718,621 และในปี 2562 มีจ�านวน 3,806,611 

จากข้อมูลปี2563 หลังโควิด-19 ระบาดส่งผลให้ 4 เดือนแรกของปี 63 (มกราคม- เมษายน 2563)  ธุรกิจ

ประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจ�านวน 189,380.48 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -1.24 เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจประกัน

ชีวิตในปี 2563 จะลดลง - 2% ถึง -5%   ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม  598,695.82 – 580,368.40 ล้านบาท 

ซึ่งสอดรับกับจีดีพีของประเทศที่ปรับลดลงเหลือ -5.3% เช่นกัน (บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด, 

2563) ปัจจุบันอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือว่าเป็นอ�าเภอที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ ในปีพ.ศ.2562 



175

อ�าเภอหาดใหญ่มีประชากรมากถึง 405,390 คน (ส�านักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2563) อีกทั้งในอ�าเภอ

หาดใหญ่มีบริษัทประกันชีวิตอยู่จ�านวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้น มีการเพิ่มช่อง

ทางในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าผ่านทางตัวแทน ธนาคาร การขายตรง รวมถึงผ่านช่องทาง

เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้บริษัท ประกันชีวิตต่างก็ต้องน�ากลยุทธ์ทุกด้านมาใช้ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งยอดขายและรายได้ให้กับบริษัทของตนเองมากที่สุด (สุทิศา  นนทพันธ์, 2559) 

จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความ

ตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาว่าแต่ละปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของ

ผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคใน
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาจะกล่าวถึงประเด็นแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้

ท�าการศึกษาบทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1.1ความหมายของ

การประกันชีวิต 1.2แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 1.3 แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจซื้อ  

ความหมายของการประกันชีวิต

(Insure ammpm, 2563) ประกันชีวิต หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ในนัยของกฎหมาย จะหมายถึง

สัญญาต่างตอบแทนท่ีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับคู่

สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “บริษัทประกันชีวิต” และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญาของ

กรมธรรม์ ทางฝ่าย “บริษัทประกันชีวิต” ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน เรียกว่า “ทุนประกันชีวิต” ให้แก่ผู้

เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

แนวคิดของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการมี 7 องค์ประกอบ (Kotler and 

Keller, 2016) ซึ่งประกอบไปด้วย  1.ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการ อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์

หลักและผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการสร้างข้อได้เปรียบทางการ
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แข่งขัน 2.ด้านราคา หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

หมายถึง การที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้าเมื่อไหร่และต้องใช้เวลาในการท่ีจะส่งมอบบริการเท่าไหร่และ

เกิดขึ้นสถานที่ไหนและส่งมอบกันอย่างไร 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เป็นกิจกรรมด้านการ

ออกแบบสิ่งจูงใจและการสื่อสารด้านการตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า 5.บุคลากร ต้อง

ใช้ความพยายามในการวางแผนทั้ง ด้านก�าลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรมพัฒนา 

และต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด 6.หลักฐานทางกายภาค คือ สถานที่และสิ่ง

แวดล้อมรวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่สามารถ จับต้องได้และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้ปฎิบัติงานและลูกค้า

ที่มาใช้บริการ 7.กระบวนการ เป็นวิธีใน การท�างานสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบ

และปฎิบัติให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล

(รัชกร โชติประดิษฐ์, 2558) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับ

ธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยว ในการเลือกเข้าพักที่โรงแรม จังหวัด

อุบลราชธานี ประเทศไทย ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ  (Ser-

vice  marketing  mix’7Ps)ส่งผลทางด้านบวกต่อพฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลือกเข้า

พักที่โรงแรม  (Business  Per-formance)  เขตอ�าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

(รจิต คงหาญ และ อนุชิต แสงอ่อน, 2561) กลยุทธ์ทางการตลาดส�าหรับธุรกิจร้านอาหารริมทาง

สมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์แนวทางการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความพึง

พอใจให้กับผู้บริโภคร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมี

ความสัมพันธ์กับความถี่ต่อเดือนของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารริมทางสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร

แนวคิดความตั้งใจซื้อ

(Moslehpour, Aulia and Masarie, 2015) ได้นิยามความหมายของ ความตั้งใจซื้อ ไว้ว่า เป็นการ

อธิบายความเป็นไปได้ในการวางแผนของผู้บริโภคหรือการท่ีจะมีความต้ังใจซ้ือสินค้า หรือบริการบางอย่าง

ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจท่ีมีความเจาะจงของทางเลือกหนึ่งในความต้องการที่จะท�าให้เกิดการ

ด�าเนินการในอนาคต ซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่มีการวางแผนไว้จนสุดท้ายกลายเป็นพฤติกรรมการ

ซื้อที่เกิดขึ้นจริง
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 รูปที่1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี

ระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้

ประชากร

ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิต และมีแนวโน้มที่จะ

ซื้อ

กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแทนประชากรผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิต ในกรณีที่ไม่

ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงต้องใช้สูตรค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran) เพื่อ

ประมาณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (Cochran,1963) จากสูตรดังนี้

โดยก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ e = 0.05 ระดับความเชื่อมั่น  

Z = 95% ดังนั้น จากการค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาคือ 

385 ตัวอย่าง
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การสุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็น ได้แก่ การสุ่มแบบเจาะจง โดยจะท�าการคัดกรองเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่เคยซ้ือประกันชีวิตในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาผ่านค�าถามคัดกรอง (Check List) ก่อนการท�าแบบสอบถาม       

เครื่องมือวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้  ลักษณะค�าถามเป็นแบบมีค�า

ตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choices) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากค�าถามคัดกรอง

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อประกันชีวิต เป็นลักษณะค�าถามปลายปิด

จ�านวน 4 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย

อย่างยิ่ง ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ

คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย

โดยปรับปรุงค�าถามจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจซื้อประกัน ของผู้บริโภค ต่อบริษัท เอไอเอ จ�ากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา  

(สุทิศา นนทพันธ์, 2559) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

เป็นลักษณะค�าถามปลายปิด จ�านวน 7 ข้อใหญ่ ประกอบด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านบุคลากร 6.ด้านกระบวนการ 7.ด้านองค์

ประกอบทางกายภาพ โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่าแบบ Rating scale จะมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 

ดังต่อไปนี้  ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง มาก ระดับ

คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง น้อย ระดับคะแนน 1 คะแนน 

หมายถึง น้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

มีการทดสอบด้านความเที่ยง(Reliability) โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไป

ท�าการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มประชากร ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

30 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cron-

bach’s Alpha Coefficient :  coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป จากการพิจารณาค่าดังกล่าว 

พบว่า มีค่าอยู่ที่ 0.954 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ และ

การทดสอบด ้านความตรง(Val id i ty )  โดยการให ้ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึ งคืออาจารย ์ที่ป รึกษางานวิ

จัย ประเมินแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อกระจายไปยังกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 385 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนาใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อายุ รายได้ สถานภาพ และสัญชาติและระดับการศึกษา
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วัตุประสงค์ของการท�าวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษา รวมถึงค้นหา

และวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Re-

gression) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.4  เมื่อจ�าแนก

ตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ อายุ 20 ถึง 29 ปี ร้อยละ 52.8 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า

ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.1 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 67.7 เมื่อจ�าแนกเป็นสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด คิดเป็น

ร้อยละ 60.0 เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 

20,000 ถึง 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 57.7

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการ 

    ตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความส�าคัญ

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.73 0.345 มากที่สุด

2.ด้านราคา 4.72 0.240 มากที่สุด

3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.70 0.322 มากที่สุด

4.ด้านส่งเสริมการตลาด 4.73 0.328 มากที่สุด

5.ด้านบุคลากร 4.70 0.322 มากที่สุด

6.ด้านกระบวนการ 4.65 0.455 มากที่สุด

7.ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.65 0.430 มากที่สุด

รวม 4.70 0.277 มากที่สุด

จากตารางที 1 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70) 

โดยมีค่าเฉลี่ยทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดสูงสุด (4.73) รองลงมาคือด้านราคา (4.72) 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านบุคลากร (4.70) ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ (4.65) 

ความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ ความตั้งใจซื้อประกันชีวิต 

    ของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความตั้งใจซื้อ S.D. ระดับความคิดเห็น

ท่านยินดีซื้อประกันชีวิต 4.75 0.458 มากที่สุด

ท่านยินดีจะซื้อประกันชีวิต 4.70 0.468 มากที่สุด

ท่านยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเล็กน้อยเพื่อ

ผลตอบแทนจากประกันชีวิตที่ดีขึ้น

4.51 0.511 มากที่สุด

ท่านแนะน�าประกันชีวิตให้ผู้อื่น 4.77 0.439 มากที่สุด

รวม 4.68 0.468 มากที่สุด

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.68) โดยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ท่านแนะน�าประกันชีวิตให้ผู้อื่น(4.77) 

รองลงมาคือ ท่านยินดีซื้อประกันชีวิต (4.75) ท่านยินดีจะซื้อประกันชีวิต(4.70) และท่านยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม

เล็กน้อยเพื่อผลตอบแทนจากประกันชีวิตที่ดีขึ้น (4.51) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอ 

    หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ

ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อ

B SE Beta t Sig

ค่าคงที่ 0.378 0.212 1.785 0.075

ด้านผลิตภัณฑ์(X
1
) 0.170 0.044 0.178 3.893 0.000*

ด้านราคา(X
2
) -0.033 0.049 -0.024 -0.663 0.508

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย(X
3
) 0.143 0.072 0.148 1.990 0.047*

ด้านการส่งเสริมการตลาด(X
4
) 0.191 0.052 0.137 3.667 0.000*

ด้านบุคลาการ(X
5
) 0.249 0.058 0.243 4.275 0.000*

ด้านกระบวนการ(X
6
) 0.140 0.045 0.193 3.120 0.002*

ด้านลักษณะทางกายภาพ(X
7
) 0.200 0.040 0.260 4.989 0.000*

*SIG ≤0.05 R = 0.858 R2 = 0.737 SE = 0.171

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกัน

ชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 

(Multiple Linear Regression) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Coefficient of determination or 

R2) เท่ากับ 0.737 หรือร้อยละ 73.7 แสดงถึงตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความ
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แปรปรวนในตัวแปรความตั้งใจซื้อประกันชีวิต โดยมีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่ง

เสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านราคา 

ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ดังนี้ 

Y
ความตั้งใจซื้อ

 = 0.378 + 0.170
ด้านผลิตภัณฑ์ 

+ 0.143
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 + 0.191
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

 + 

0.249
ด้านบุคลากร

 + 0.140
ด้านกระบวนการ 

+ 0.200
ด้านลักษณะทางกายภาพ

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือประกันชีวิตของผู้

บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.4  

เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ อายุ 20 ถึง 29 ปี ร้อยละ 52.8 เมื่อจ�าแนกตามระดับการ

ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.1 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 67.7 เมื่อจ�าแนกเป็นสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด 

คิดเป็นร้อยละ 60.0 เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วน

ใหญ่อยู่ที่ 20,001 ถึง 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 57.7 ซึ่งผลการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือประกันชีวิตของผู้

บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาดและด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายตามล�าดับ 

2. การศึกษาความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการ
ตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้
บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนปัจจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้
บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับความ
เช่ียวชาญในด้านรายละเอียดของประกันชีวิต ทักษะการสื่อสารของตัวแทนขาย ความกระตือรือร้นของ
พนักงาน จึงท�าให้ปัจจัยด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้
บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทประกัน ความทันสมัย/ความเพียบพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณภายใน/ภายนอกอาคาร จึงท�าให้ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้สอดคล้องกับงานวิจัย สุทิศา นนทพันธ์ (2559) 
ที่กล่าวว่าประชากรให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยประชากรให้ความ
ส�าคัญ กับพนักงานซึ่งสามารถให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มากที่สุด และ 
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ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย พบประชากรให้ความส�าคัญกับภาพ
ลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทมากที่สุด

3.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของ
ผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอธิบายได้ว่า รูปแบบของประกันชีวิตสามารถ ตอบสนองความ
ต้องการ โดยการเลือกบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือและมีรูปแบบของประกันชีวิตมีให้เลือก
หลากหลาย ตัวแทนของบริษัทประกันมีมากพอส�าหรับการให้บริการที่ทั่วถึง มีส�านักงานตัวแทนเพื่อให้
สามารถมาติดต่อได้สะดวก มีการใช้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลายช่องทางเพื่อการจูงใจลูกค้า ได้สอดคล้อง
กับงานวิจัย สุทิศา นนทพันธ์ (2559) ที่กล่าวว่า ประชากรให้ ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งให้ความส�าคัญกับรูปแบบของกรมธรรม์ ประกันชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการได้มาก
ที่สุด และจากการศึกษาด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ประชากรให้ความส�าคัญกับการมีส�านักงานตัวแทนผู้
เอาประกันมาติดต่อได้สะดวกมากที่สุด

3.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือประกัน
ชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ความส�าคัญกับการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
การมอบของก�านัลหรือของสมนาคุณ เมื่อซื้อประกันชีวิต จึงท�าให้ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส่ง
ผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจาการศึกษาด้าน
กระบวนการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและบริการหลังการขาย 
วิธีการช�าระเบี้ยประกันชีวิตมีให้เลือกหลากหลายวิธี ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การเรียกร้องค่า
สินไหมประกันชีวิตไม่ซับซ้อน ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็ว จึงท�าให้ปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้สอดคล้องกับงานวิจัย สุทิศา นนท
พันธ์ (2559) ที่กล่าวว่า ปัจจัย ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยประชากรให้
ความส�าคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตอย่างสม�่าเสมอ
มากที่สุด และปัจจัยด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยประชากรให้ความส�าคัญกับวิธีการ
ช�าระเบี้ยประกันให้เลือกหลากหลายวิธี เช่น การช�าระเบี้ยโดยหักจากบัญชี เงินฝากผ่านระบบอัตโนมัติการ
บริการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตโดยหักบัญชีจากบัตรเครดิตเป็นต้น มากที่สุด 

3.4 ปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ให้ความส�าคัญกับอัตราเบี้ยประกัน สามารถน�าเบี้ยประกันชีวิต
ไปลดหย่อนภาษีได้ เงื่อนไขการช�าระเบี้ยประกันชีวิต สามารถแบ่งจ่ายเป็น รายเดือนรายสามเดือนหรือราย
ปีได้ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลคืนที่เหมาะสมเมื่อครบก�าหนด จึงท�าให้ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สรุปผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.4 

อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.8 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 78.1 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 67.7 สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด คิดเป็นร้อย

ละ 60.0  มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ อยู่ที่ 20,001 ถึง 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 57.7 จากการศึกษาระดับ

ความส�าคัญความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่ให้ระดับความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 4.68 โดยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ ท่านแนะน�าประกันชีวิตให้ผู้อื่น 4.77 รองลงมาคือ ท่านยินดีซื้อ

ประกันชีวิต4.75 ท่านยินดีจะซื้อประกันชีวิต 4.70 และท่านยินดีจะจ่ายเพิ่มเล็กน้อยเพื่อผลตอบแทนจาก

ประกันชีวิตที่ดีขึ้น 4.51 ตามล�าดับ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิต

ของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ

ทางกายภาพ  มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามล�าดับ 

โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านราคาไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

รูปแบบของประกันชีวิตควรมีหลากหลายให้เลือก เช่น แบบตลอดชีพ, แบบสะสมทรัพย์, แบบแผน

การลงทุน, แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีก

ทั้งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตก็มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตเช่นกัน
2. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ตัวแทนบริษัทประกันภัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายของบริษัทประกันภัยมีมากพอส�าหรับการให้

บริการที่ทั่วถึงแก่ลูกค้า และมีตัวแทนชองส�านักงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก มีการใช้ช่องทางหลากหลาย

ช่องทางเพื่อจูงใจลูกค้าได้ เช่น เสนอขายทางโทรศัพท์หรือการเสนอขายทางไปรษณีย์
3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ควรมีตัวแทนให้ค�าแนะน�าสินค้ากับลูกค้าโดยตรง มีเว็บไซต์ของบริษัทประกันเพ่ือให้บริการเก่ียว

กับข้อมูล มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น call center หรือช่องแชทผ่านทางเว็บไซต์ ท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการมอบของก�านัลหรือของสมนาคุณ 

เมื่อลูกค้าซื้อประกันชีวิต และการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ในย่านห้างสรรพสินค้าด้วย
4. ปัจจัยด้านบุคลากร 

ทางบริษัทประกันภัยมีความเชี่ยวชาญในรายละเอียด มีความสามารถในการอธิบายและตอบ

ค�าถามของประกันชีวิต มีทักษะการสื่อสาร ให้บริการที่รวดเร็ว มีความกระตือรือร้นในการบริการ และมี

ความกันเองแก่ลูกค้า
5. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

กระบวนการท�างานของทางบริษัทประกันภัยมีความรวดเร็วในการตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

และบริการหลังการขายที่ดี และให้การอนุมัติกรมธรรม์รวดเร็ว มีการร้องเรียนค่าเสียสินไหมประกันชีวิตไม่

ซับซ้อน ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็ว มีวิธีการช�าระเบี้ยประกันชีวิตมีให้เลือกหลากหลายวิธี เช่น การช�าระ

เบี้ยโดยหักจากบัญชีเงินฝากผ่านระบบอัตโนมัติ การบริการจ่ายค่าเบี้ยประกันโดยหักบัญชีจากบัตรเครดิต 

เป็นต้น 
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6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

ควรให้ส�าคัญในภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน ให้มีความทันสมัยและความ

พร้อมเพรียงของอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณภายใน/

ภายนอกอาคารอยู่เสมอ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู ้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บ

แบบสอบถามจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบ

พหุคูณเพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพโสด และมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความ

ส�าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้าน

กระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุดตามล�าดับ การศึกษาความตั้งใจ

ซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรี

มมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งส

ริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

บริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก 

สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 
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Abstract

The objective of this study: 1.To study the intention of purchasing a music streaming 

service in the Bangkok area.  2.To study the factors of the marketing mix that affect the  

intention of purchasing a music streaming service in the Bangkok area.  To be used as a 

guideline to improve and develop the business to meet the needs of consumers.  It is  

quantitative research.  By using survey and data collection methods  A questionnaire was 

collected from 385 consumers living in Bangkok. The statistics used for data analysis were 

mean, frequency, percentage, standard deviation, and multiple linear regression analysis to 

test the influence between variables.  The results of the research showed that the majority 

of the sample was female.  Be between 20 and 30 years of age with a bachelor’s degree.  

Occupation: Student/student, single status and average monthly income of fewer than 

10,000 baht from the study of the importance of the factors of marketing mix affecting the 

intention to purchase music streaming services in Bangkok area, it was found that  The 

samples gave the level of importance to product factors.  Physical characteristics   

Distribution channels, price, process  Marketing promotion, and personnel  Are at the  

highest level, respectively  A study of intention to purchase music streaming services in the 

Bangkok area found that most of the sample group gave the overall opinion level at the 

highest level.  As for the marketing mix factors affecting the purchase intention of the music 

streaming service in the Bangkok area, it was found that the marketing mix factor in the 

distribution channel  Marketing support  Products, personnel, price, and physical  

characteristics.  This affects the intention of purchasing a music streaming service in the 

Bangkok area.  It does not affect the intention of purchasing a music streaming service in the 

Bangkok area.  Has a significant level of 0.05.

Keywords: The Marketing Mix service, Intention to purchase, Music Streaming, Bangkok

บทนำา

เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของคนไทยมากขึ้นผ่าน

อุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ ที่อ�านวยให้ชีวิตประจ�าวันสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ (กองทุนบัวหลวง, 

2560) ซึ่งคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตบนมือถือ เฉลี่ย 4.57 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตใน

การฟังเพลงสตรีมมิ่ง 1.36 ชั่วโมง (eukeik.ee, 2563) และในกรุงเทพมหานครมีการใช้อินเทอร์เน็ต 10 

ชั่วโมง 19 นาที (Narongyod Mahittivanicha, 2563)มิวสิก สตรีมมิ่งคือบริการเช่าเพลงรูปแบบหนึ่ง คุณ

สามารถฟังเพลงนับล้านที่อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไม่จ�ากัด มีทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ซึ่ง

สร ้างความสะดวกสบายแก ่มนุษย ์ผู ้มี จังหวะดนตรี ในหัวใจ ที่ส�าคัญคือค ่าบริการไม ่แรงมาก  

นักเรียน-นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ เปรียบเสมือนสวรรค์ของคนรักดนตรี สามารถฟังเพลงอย่างจุใจแค่ไหน

ก็ได้ตราบใดที่เสียค่าบริการ (Roboots, 2561) ข้อมูลจาก IFPI Global Music Report 2562 ระบุว่าตลาด

มิวสิก สตรีมมิ่ง เติบโตขึ้นถึง 34% คิดเป็นมูลค่า 8,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มิวสิก สตรีมมิ่ง ที่มีการเก็บ
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ค่าบริการเติบโตถึง 32.9% (นกยูง, 2563) โดยแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมฟัง ได้แก่ JOOX, Spotify และ 

YouTube music เป็นสามแพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกัน เปิดให้ผู้ฟังสามารถฟังฟรีแลกกับโฆษณาและสามารถ

อัพเกรดฟังเพลงโดยการจ่ายเงินในรูปแบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิฟังเพลงท่ีไม่มีการโฆษณาและมีคุณภาพเสียง

ที่ดี (eukeik.ee, 2563)

จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้มีบรรดาคู่แข่งรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม มิวสิก สตรีมมิ่ง เพื่อ

ชิงส่วนแบ่งการตลาด (Chatree Tansathawerat, 2563) อย่าง Huawei ที่เป็นแบรนด์ IT รายใหญ่ มอง

เห็นโอกาสในตลาดบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง จึงได้เปิดให้บริการ Huawei Music โดยมีผู้สมัครใช้งานแล้วกว่า 

16 ล้านคน (Xyanyde, 2563) และในปัจจุบันผู้บริโภคถูกล้อมด้วยสื่อจากทุกทิศทางในชีวิตประจ�าวันส่งผล

ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกใช้บริการมิวสิก สตรีมมิ่ง (Techauce Team, 2561) ดังนั้น 

อุตสาหกรรมมิวสิก สตรีมมิ่งจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นเพราะความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่องท�าให้ธุรกิจต้องมองเห็นถึงความส�าคัญของการบริการให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภโวทัย ประเทืองสุขสกุล ที่มีชื่อวิจัยว่า อิทธิพลด้าน

การรับรู้คุณภาพและการรับรู้ประโยชน์ต่อความตั้งใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน มิวสิก สตรีมมิง ของกลุ่ม

เจเนอเรชันวาย ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบริการ มิวสิก สตรีมมิ่ง (Music streaming) จากผู้บริการ

หลากหลายมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมเพลง เพราะชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มเข้าใจและเข้า

ถึงบริการมากขึ้น รวมไปถึงทิศทางการหารายได้ของศิลปินและค่ายเพลงก็เพิ่มขึ้นด้วย  เมื่อตลาดเริ่มเติบโต

สิ่งที่ตามมาคือ คู่แข่งที่เพิ่มขึ้น (ภโวทัย ประเทืองสุขสกุล, 2560)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้เพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ให้มีรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้านบุคลากร 6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 7.ด้านกระบวนการอย่างน้อยหนึ่ง

ปัจจัยมีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจซื้อบริการมิวสิก  

สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
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ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด

ส�าหรับธุรกิจบริการ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใน

การก�าหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการน�าไปเป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 7 ด้านดังนี้

Kotler and Keller (2016) ได้อธิบายส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตัวไว้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและบริการอันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์

เสริม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ 

2. ราคา (Price) หมายถึง เป็นรูปแบบของเงินและเวลา รวมไปถึงความพยายามที่เกิดขึ้นในการ
ซื้อและการใช้บริการ 

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางที่น�าเสนอบริการไปยังลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อ
การรับรู้ในคุณค่าและประโยชน์ของบริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นกิจกรรมด้านการออกแบบสิ่งจูงใจ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า 

5. บุคลากร (People) หมายถึง เป็นปัจจัยที่ได้มีส่วนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการส่งมอบบริการ 
โดยมีผลกระทบต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้า 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่อ�านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
และลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงช่วยสื่อสารการบริการนั้นให้ลูกค้ารับรู้คุณภาพการบริการอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วย

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นการให้บริการแก่ลูกค้า ที่ต้องอาศัยการออกแบบที่มี
ประสิทธิผล โดยมีความเกี่ยวข้องกับการเสนอบริการนั้น ๆ ให้กับผู้มาใช้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ

ค�านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) หมายถึง สิ่งที่

นักการตลาดสามารถศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคหรือดูพฤติกรรมการซื้อซ�้าของผู้บริโภคได้ 

ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าสามารถพิจารณาได้จาก ล�าดับของการเลือกตราสินค้า ความชอบและสัดส่วนของ

การซื้อ ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้

ประเภทของความตั้งใจซื้อ

Blackwell, Miniard, &Engel (2012) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค ว่าจะ

ตัดสินใจเลือกซื้ออย่างไรในอนาคต โดยมีประเภทการตัดสินใจที่สามารถวัดได้ 6 ประเภท ได้แก่ 1) ความ

ตั้งใจการใช้จ่าย หมายถึง เป็นจ�านวนที่ผู้บริโภคคาดว่าจะใช้จ่าย 2) ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความตั้งใจในการ

ซื้อที่ส่งผลต่อสิ่งที่ผู้บริโภคคิดว่าจะซื้อ 3) ความตั้งใจซื้อซ�้า หมายถึง การที่ผู้บริโภคคาดว่าจะซื้อสินค้าเดิมอีก

ครั้ง 4) ความตั้งใจในการไปซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีการวางแผนว่าจะซื้อสินค้าที่ใด 5) ความตั้งใจใน

การค้นหาเพื่อซื้อ หมายถึง ความตั้งใจในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากเว็บไซต์ 6) ความตั้งใจซื้อเพื่อ

การบริโภค  หมายถึง ความตั้งใจของผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมของการซื้อสินค้า
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แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิกสตรีมมิ่ง

กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2558) มิวสิกสตรีมมิ่ง เป็นนวัตกรรมการรับฟังเพลงแบบใหม่ล่าสุด 

เป็นการให้บริการฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน แทนการซื้อเพลงหรืออัลบั้ม โดยผู้ใช้

บริการไม่ต้องดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องรับฟังเหมือนแต่ก่อน จึงช่วยให้ผู้รับฟังสามารถรับฟังเพลงได้ใน

เวลาอันรวดเร็ว ในด้านของผู้ให้บริการนั้น จะมีการร่วมมือกับค่ายต่างๆท�าการรวบรวมเพลงมาให้บริการ 

โดยผู้ฟังจะต้องจ่ายค่าบริการแบบเหมาจ่ายหรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อฟังเพลงแบบถูกลิขสทธิ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ

เลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ จากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยราคา ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยบุคลากร มีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ในการฟังเพลงผ่านฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น มิวสิก สตรีมมิ่ง ของกลุ่มวัยรุ่น

พัชรพล โมงขุนทด (2556) ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเพลงผ่านสื่อออนไลน์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีประสบการณ์บริโภคเพลงผ่านสื่อ

ออนไลน์ พบว่า สาเหตุที่เลือกใช้เป็นเพราะขั้นตอนสะดวกและรวดเร็ว อุปกรณ์ที่มารองรับการบริโภคก็เป็น

อุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในสังคมและมีคุณภาพสูง การมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความรู้

กรอบแนวคิดวิจัย

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงส�ารวจ (Sur-

vey Research)  และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีวิธี

ด�าเนินการวิจัย ดังนี้
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ประชากร

ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เคยใช้บริการ แต่ไม่เคยซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 

และมีแนวโน้มว่าจะซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง

กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแทนของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เคยใช้บริการ แต่ไม่เคยซื้อบริการมิวสิก 

สตรีมมิ่ง และมีแนวโน้มว่าจะซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในกรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงต้อง

ใช้สูตรค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็นของคอแครน (Cochran) เพื่อประมาณ

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาคือ 385 ตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็นได้แก่ การสุ่มแบบเจาะจง (purposive Sampling) โดยจะท�าการคัดกรองเฉพาะคนที่เคยใช้แต่ไม่เคยซื้อ

บริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้  ลักษณะค�าถามเป็นแบบมีค�า

ตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choices) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากค�าถามคัดกรอง 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นลักษณะ

ค�าถามปลายปิดจ�านวน 7 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  4.ด้าน

การส่งเสริมการตลาด 5. ด้านบุคลากร 6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 7.ด้านกระบวน ซึ่งวัดข้อมูลแบบมาตรา

วัดความส�าคัญ (Rating Scale) จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ โดย ระดับคะแนน 5 คะแนน 

หมายถึง ส�าคัญมากที่สุด ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง ส�าคัญมาก ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง 

ส�าคัญปานกลาง ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ส�าคัญน้อย ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ส�าคัญน้อย

ที่สุด

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง เป็นลักษณะค�าถาม

ปลายปิดจ�านวน 4 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ5 คะแนน หมายถึง 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 

ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย

โดยปรับปรุงค�าถามจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการที่มี

อิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการร้านยศข้าวต้มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของรัตติญาภรณ์ พิศาลวรา

พงศ์ (2560)

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไป

ท�าการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มประชากร ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

30 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach  

(Cronbach’s Alpha Coefficient :  ภาพที่ 1กรอบแนวคิดวิจัย coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป 

จากการพิจารณาค่าดังกล่าว พบว่า มีค่าอยู่ที่ 0.849 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อ

ม่ันในระดับท่ียอมรับได้ และการทดสอบด้านความเที่ยงตรง (Validity) โดยการให้ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งคือ
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อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประเมินแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ

กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนาใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายข้อมูล ด้าน

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยนี้ คือศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อ รวมถึงศึกษาความต้ังใจซ้ือบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Mul-

tiple Linear Regression) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.7 อายุ 20-30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 84.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.2 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 58.7 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 41.0

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการ 

    ตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (n= 385) S.D. ระดับความสำาคัญ

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.74 0.46 มากที่สุด

2.ด้านราคา 4.61 0.43 มากที่สุด

3.ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.61 0.42 มากที่สุด

4.ด้านส่งเสริมการตลาด 4.58 0.41 มากที่สุด

5.ด้านบุคลากร 4.45 0.60 มากที่สุด

6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.68 0.47 มากที่สุด

7.ด้านกระบวนการ 4.61 0.46 มากที่สุด

รวม 4.61 0.40 มากที่สุด

 จากตารางที 1 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.61) โดยมีค่า

เฉลี่ยทางด้านผลิตภัณฑ์สูงสุด (4.74) รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ (4.68) ด้านช่องทางการจัด
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จ�าหน่าย (4.61) ด้านราคา (4.61) ด้านกระบวนการ (4.61) ด้านส่งเสริมการตลาด (4.58) และด้านบุคลากร

น้อยที่สุด (4.45) 

ความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก  

    สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ความตั้งใจซื้อ S.D. ระดับความคิดเห็น

ยินดีซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 4.71 0.54 มากที่สุด

ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 4.69 0.57 มากที่สุด

ยินดีจะซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 4.58 0.62 มากที่สุด

แนะน�าให้บุคคลอื่น ซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 4.77 0.58 มากที่สุด

รวม 4.69 0.48 มากที่สุด

 จากตารางที่2 กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (4.69) โดยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ แนะน�าให้บุคคลอื่น ซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง (4.77) รอง

ลงมาคือ ยินดีซื้อบริการมิวสิก สตรีมิ่ง (4.71) ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 

(4.69) และยินดีจะซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่งน้อยที่สุด (4.58)

ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต ่อความต้ังใจซ้ือบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที ่

    กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ

ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อ

B SE Beta t Sig

ค่าคงที่ 0.067 0.184 - 0.363 0.717

ด้านผลิตภัณฑ์(x
1
) 0.292 0.056 0.281 5.230 0.000*

ด้านราคา( x
2
) 0.145 0.054 0.131 2.674 0.008*

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย (x
3
) 0.457 0.082 0.401 5.569 0.000*

ด้านการส่งสริมการตลาด (x
4
) 0.429 0.071 0.365 6.022 0.000*

ด้านบุคลากร (x
5
) 0.288 0.040 - 0.361 - 7.205 0.000*

ด้านลักษณะทางกายภาพ (x
6
) 0.126 0.060 - 0.123 - 2.105 0.036*

ด้านกระบวนการ (x
7
) 0.109 0.058 0.104 1.873 0.062

*SIG ≤0.05 R = 0.805 R2 = 0.649 SE = 0.290

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการ

มิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple 
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Linear Regression) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Coefficient of determination or R2) เท่ากับ 

0.649 หรือร้อยละ 64.9 แสดงถึงตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนใน

ตัวแปรความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านกา

รส่งสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจ

ซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านกระบวนการ 

ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก  

สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

Y
ความตั้งใจซื้อ

 = 0.067 + 0.292 X
1
 + 0.145 X

2 
+ 0.457 X

3
 + 0.429 X

4
 + 0.288 X

5
 + 0.126 X

6
 

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีม

มิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.7 อายุ 20 ถึง 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 84.4 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.2  มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 58.7  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81.3 และมีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

41.0  ซึ่งผลการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากรตามล�าดับ 

2. การศึกษาความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งสริมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ บริการมิวสิก 
สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางด้านกระบวนการไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
บริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งสริมการตลาด ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อ
บริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบายได้ว่า การซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง มีช่องทางการ
ดาวน์โหลดและช่องทางการช�าระเงินมีความหลากหลาย และช่องทางการซื้อบริการมีความสะดวก และด้าน
การส่งเสริมการตลาดโดยการส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีการร่วม
รายการกับเครือข่ายมือถือที่น่าสนใจ มีพนักงานขายคอยสนับสนุนหรือให้ข้อมูล และรวมถึงมีการส่งข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยกนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์(2558) ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยด้านสถานที่ ความสามารถของแอพพลิเคชั่นที่รองรับได้หลากหลายระบบปฏิบัติการของมือถือรองรับ
ได้ทุกเครือข่าย รวมถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อพฤติกรรม
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การตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น

3.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากร ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบายได้ว่า รูปแบบของแพลตฟอร์มมิวสิก สตรีมมิ่ง มีความน่าสนใจ มีความส
เถียร ใช้งานง่ายและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และด้านบุคลากร การสื่อสาร ความเป็นมิตรของ
พนักงานและความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา ได้สอดคล้องกับงานวิจัยกนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์
(2558) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส�าคัญกับความหลากหลายของค่ายเพลง คุณภาพเสียง 
ความทันสมัยของเพลง และด้านบุคลากร ให้ความส�าคัญกับความช�านาญและความสุภาพในการให้บริการ
ของ Call Center ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น

3.3 ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก 
สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบายได้ว่า ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม มีระดับราคาที่หลาก
หลาย และด้านลักษณะทางกายภาพ รูปแบบแพลตฟอร์มมีความสวยงาม น่าสนใจ มีเว็บไซต์พูดคุยที่เฉพาะ 
และรูปแบบแถบเมนูมีขนาดเหมาะสม ใช้งานง่าย ได้สอดคล้องกับงานวิจัยกนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์(2558) ที่
กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคา ให้ความส�าคัญกับค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ความเหมาะสมของค่าบริการราย
เดือน และด้านลักษณะทางกายภาพ ให้ความส�าคัญกับแอพพลิคชั่นมีแถบเมนูขนาดเหมาะสม ใช้งานง่าย 
และมีลักษณะสวยงาม ทันสมัย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นใน
กลุ่มวัยรุ่น

3.4 ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการสมัครสมาชิก กระบวนการใน
การแก้ไขปัญหา และการมีพนักงานคอยให้ค�าปรึกษาที่ใช้บริการได้ตลอดเวลา จึงท�าให้ปัจจัยด้าน
กระบวนการไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงาน
วิจัยของพัชราภรณ์ เมธีการย์ (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจ�าหน่ายเครื่องส�า
อางผ่านเฟซบุ๊ก 

บทสรุป

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครบ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เคยใช้บริการ แต่ไม่

เคยซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง จ�านวน 385 คน มีการเก็บรวมข้อมูล เชิงส�ารวจและแบบสอบถามออนไลน์ 

สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ 

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการวิจัย

พบว่ากลุ่มที่เคยใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีสถานภาพโสด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท

จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจซ้ือบริการ

มิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่เคยใช้บริการส่วนใหญ่ให้ระดับ ความส�าคัญมากที่สุด 

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านส่ง

เสริมการตลาด และด้านบุคลากร ตามล�าดับ อีกทั้งระดับความคิดเห็นความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมมิ่ง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่เคยใช้บริการส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็น
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ด้วยมากที่สุด

ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการมิวสิก สตรีมม่ิง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งสริม

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ 

บริการมิวสิก สตรีมมิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตกรือโป๊ะปรุงรส ในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตกรือโป๊ะปรุงรส จ�านวน 3 สูตร ในแต่ละสูตร 

อัตราส่วนที่เท่าๆ กัน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะปรุงรสให้มีความหลากหลายและสร้างบรรจุภัณฑ์

ให้มีความน่าสนใจ และพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ�าหน่าย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

ทดลอง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคือกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จ�านวน 30 คน คัดเลือกจาก

เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี ที่มีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในการเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านที่ขายกรือโป๊ะ โดย 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย แบบทดสอบด้านประสาทสัมผัส 5 - Point hedonic scale โดย

ประเมินทางประสาทสัมผัสในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบรวม น�าผลที่

ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลจากการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตกรือโป๊ะที่เหมาะสมเท่าๆ กัน โดยใช้ผงปรุงรส

ต่างรสชาติ คือ รสลาบ รสต้มย�า และรสสาหร่าย ในผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะ พบว่า กรือโป๊ะปรุงรส รสชาติที่ 2 

(รสต้มย�า) ได้รับการยอมทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบชิมสูงที่สุด ในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และความ

ชอบรวม โดยได้คะแนนเท่ากับ 7.4 ± 0.9 8.5 ± 0.6 และ 7.3±0.2 ตามล�าดับ นั้นแสดงว่ากรือโป๊ะปรุงรส ที่

มีการใช้ผงปรุงรสต้มย�า ผู้บริโภคให้การยอมรับในช่องชอบมากถึงมากที่สุด รองลงมาในส่วนผลจากการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจพบว่า บรรจุภัณฑ์กรือโป๊ะ รูปแบบเดิมยังคงบรรจุแบบเดิม (ถุง

พลาสติก) ไม่มีการพัฒนาให้เกิดการบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ หรือเหมาะสมกับสินค้า ไม่แตกต่างจากร้านอื่น 

เมื่อเปรียบเทียมความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ (ถุงซิป) ทีมีความทันสมัย รูปแบบแปลกใหม่ 

เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ท�าให้แตกต่างจากร้านอื่น มีความคงทน เหมาะแก่การน�าไปเป็นของฝากอีก

ด้วย และผลจาการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ�าหน่าย โดยสร้างเพจบนสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางพบว่า ช่องทางเฟสบุ๊ค ได้รับความนิยมสูงสุดในการประชาสัมพันธ์และเลือกซื้อ

สินค้า จากยอดกดติดตามจ�านวน 73 คน ซึ่งมีการติดต่อพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ง่ายไม่ยุ่งยาก มากกว่า

ช่องทางอินสตาแกรม และไลน์ เพราะทั้ง 2 ช่องทางนี้ มีการติดต่อที่ไม่สะดวก และความหลากหลายในการ

สั่งซื้อสินค้าเท่ากับเฟสบุ๊ค เท่านั้นเอง

คำาสำาคัญ : การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์, กรือโป๊ะปรุงรส
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ABSTRACT

The Research studies on the study of the development of the seasoning Krue Poh 

production process of youth in Pattani province The objective of this study was to study the 

production process of 3 seasoning recipes in each recipe with equal ratios, as well as  

developing a variety of seasoning products and creating attractive packaging. And develop 

distribution channels for public relations Using experimental research methods The target 

group for informants is a group of 30 youth in Pattani area, selected from 15-18 year old 

youth in choosing to buy products at the shop selling Krue Poh. The questionnaire was used 

as a research tool. Sensory test 5 - Point hedonic scale by assessing sensory characteristics. 

Color, smell, taste, appearance, texture And collective preferences The results were  

analyzed for the mean (X) and the data was analyzed by using computer software packages. 

The results of the study on the development of the production process, producing an 

equally suitable Krue Poh using different seasoning powder.

The taste is Laab, Tom Yum flavor, and Seaweed flavor in Krue Poh products. It was 

found that the second flavored Krue Poh (Tom Yum flavor) was the highest sensory  

tolerance by tasting testers in terms of taste, texture and collective preference. The scores 

were 7.4 ± 0.9, 8.5 ± 0.6 and 7.3 ± 0.2, respectively, indicating that the seasoning With the 

use of seasoning powder Tom Yum. Consumers accepted the channels they liked the most. 

Followed by the packaging development to be interesting, found that Packaging The original 

design remains the original packaging (plastic bag), no development to create attractive 

packaging. Or suitable for the product No different from other stores When compared to the 

new packaging (zipper bags) that are modern. Exotic pattern Suitable for the quality of the 

product Making it different from other stores, it is durable and suitable for use as a souvenir 

as well And results from the development of channels for public relations and distribution 

By creating a page on 3 public relations media channels found that the Facebook channel 

Has been the most popular in promoting and buying products. From the total press follow 

up of 73 people, who had easy and easy communication with the product owner. Rather 

than Instagram and Line channels because both of these channels have inconvenient  

contact. And variety in ordering the same as Facebook itself

Keywords: development, product, Krue Poh seasoning
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บทนำา

ข้าวเกรียบกรือโป๊ะ มีประวัติความเป็นมายาวนานในกลุ่มประเทศคาบสมุทรมลายู มีชื่อเรียกในแผ่น

ดินไทยว่า กรือโป๊ะ กือโป๊ะ หรือ กะโป๊ะ ซึ่งค�านี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษามลายูที่เรียกกันว่า เกโรโปะก์ 

(Keropok)  จะเห็นว่าข้าวเกรียบชนิดนี้เป็นอาหารกินเล่นในวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยแรกเริ่ม

กรือโป๊ะถือเป็นอาหารวัฒนธรรมของชาวอินโดนิเซียและมาเลเซียก่อน จนกระทั่งได้แพร่หลายเข้ามายัง

สยามประเทศทางชายแดนใต้ในช่วงที่สหราชอาณาจักรเข้ามาปกครองมาเลเซียในเวลานั้น ท�าให้เกิดการ

โยกย้ายถิ่นฐานของชาวมลายูท่ีข้ึนมาทางเหนือจนมาถึงประเทศสยามในเวลานั้น โดยล�่าลือกันว่าที่บ้านดา

โต๊ะ ต�าบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีชาวมลายูในหมู่บ้านได้น�าแป้งจากต้นสาคูมาผสมกับเนื้อปลาและ

เกลือท�าเป็นข้าวเกรียบ จากนั้นก็น�าไปนวดแป้ง ปั้นเป็นแท่งยาว และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้วจึงน�าไปต้มหรือนึ่งให้

สุกก่อนจะน�าไปทอดอีกครั้งแล้วน�ามากินเป็นอาหารหลักและกินเล่น ซึ่งข้าวเกรียบปลากรือโป๊ะ จะเป็นแบบ

ท�าสด เมื่อได้กัดเพื่อลิ้มรส จะมีความรู้สึกเหมือนได้กินลูกชิ้นปลาทอด แต่ถ้าน�าข้าวเกรียบที่ท�าสดไปตาก

แดดแทนการนึ่ง เมื่อน�าไปทอดแล้วจะได้ข้าวเกรียบกรอบ พองฟู รสชาติดี กินเคียงคู่กับน�้าจิ้มจะเป็นอาหาร

ที่ละมุนลิ้นอย่างยิ่ง โดยเนื้อปลาที่น�ามาท�า จะเป็นเนื้อปลาทูและปลาหลังเขียว ที่เป็นปลาจากแหล่งน�้าใน

ภาคใต้ตอนล่าง โดยเนื้อปลาเหล่านี้ท�าให้ข้าวเกรียบจะมีสีคล�้า และแตกต่างจากข้าวเกรียบกุ้งที่เราเห็นได้

ทั่วไป  ความน่าสนใจของกรือโป๊ะยังพบว่า ไม่จ�าเป็นต้องเปิดโรงงานหรือท�าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเพื่อน�าเข้า

เครื่องจักรมาผลิต เพราะกรือโป๊ะมีวิธีการท�าที่ไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบหาง่าย และสามารถลงมือท�าเองได้ตามวิธี

ดั้งเดิมที่ท�ากัน คือน�าเนื้อปลามาเลาะก้างออก แล้วน�าเนื้อไปผสมกับแป้งมันส�าปะหลัง เกลือและน�้าตาล 

จากนั้นก็น�ามาคลุก บดจนละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงน�ามาปั้นเป็นก้อน หรือจะแบ่งหั่นเป็นชิ้น จาก

นั้นก็น�าไปต้มในน�้าเดือดประมาณสิบถึงสิบห้านาที พักสะเด็ดน�้า น�ามาหั่นแบ่งชิ้นแล้วเอาไปทอดอีกครั้งให้

กรอบ เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟและลิ้มรสอาหารได้ กรือโป๊ะ ถือว่าเป็นอาหารที่กินง่าย ได้ทุกกลุ่มวัย และ

เป็นอาหารฮาลาลที่ชาวมุสลิมสามารถทานได้ จึงท�าให้เห็นว่าเมื่อลงไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 

นราธิวาส และยะลา ที่มีประชากรอิสลามเยอะที่สุด ชาวมุสลิมก็ท�าขายกันมากมาย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่

สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ส่งผ่านมาถึงรุ่นปัจจุบัน ที่มีการท�ากรือโป๊ะไว้กินกันในครัวเรือน อีกทั้งยังมี

การส่งขายไปยังจังหวัดอื่น ๆ แม้จะเป็นวัฒนธรรมร่วมในคาบสมุทรมลายูแห่งภูมิภาคอาเซียน แต่ก็ถือว่า

กรือโป๊ะ ก็เป็นอาหารที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตในพื้นที่แห่งนี้ และถือเป็นขุมทรัพย์ที่เกิดจาก

ภูมิปัญญาอย่างแท้จริง ที่จะยังคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตชายแดนใต้ไปอีกหลายรุ่น (Kittipat Boyd , 2019) 

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจด้านการประมงท่ีส�าคัญท่ีสุดของภาคใต้ 

เนื่องจากมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากท้องทะเลเกิดขึ้นมากมาย ณ ที่แห่ง

นี้ วันนี้ทีมข่าวภาคใต้ชายแดนจึงขอหยิบยกเรื่องราวของอาหารแปรรูปทางทะเลที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

ไปทั่วประเทศ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบปลาสด” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อภาษาถิ่น “กรือโป๊ะ” นับเป็น

อีกหนึ่งของดีจากจังหวัดชายแดนใต้ที่ติดอันดับของอร่อยที่มาแล้วต้องมาลอง มาชิม และซื้อกลับไปเป็นของ

ฝาก ขอบอกว่าใครได้ลองเป็นต้องติดใจไปทุกราย กรือโป๊ะ ถือเป็นอาหารขบเคี้ยวชนิดหนึ่งของชาว 3 จัง

หวัดชายเเดนภาคใต้ นิยมบริโภคเป็นอาหารว่างประจ�าวัน ทั้งยังเป็นสินค้าประเภทของฝากชนิดหนึ่งที่เลื่อง

ชื่อส�าหรับชาวบ้านที่นิยมซื้อไปฝากเครือญาติ ที่ท�างาน หรือที่อาศัยอยู่ต่างภูมิภาค (ข่าวภาคใต้ชายแดน  

อลิษา ดาโอ๊ะhttps://paaktai.com/news_economy/detail/179)
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ปัจจุบันการผลิตและจ�าหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีสูตรและรสชาติดั้งเดิมที่ไม่มีการศึกษาเพื่อ

พัฒนาให้ดีขึ้นกรือโป๊ะยังเป็นรูปแบบดั้งเดิม รสชาติดั้งเดิม และมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทันสมัย (ใส่ถุงพลาสติก) 

การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์จะท�าให้สินค้ามีความน่าสนใจและได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เยาวชนมีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วย

เหตุนี้ คณะผู้วิจัย จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาทดลอง เรื่อง “การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตกรือ

โป๊ะปรุงรส ในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี” โดยน�ากรือโป๊ะดั้งเดิมไปผ่านกระบวนการผลิตในรูปแบ

บกือโป๊ะปรุงรส จ�านวน 3 สูตร ในแต่ละสูตร อัตราส่วนที่เท่าๆ กัน  มีการเพิ่มรสชาติให้หลากหลายด้วยการ

เติมผงปรุงรส รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะปรุงรสให้มีความหลากหลายและสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความ

น่าสนใจ และพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดจ�าหน่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับผู้

บริโภคมากยิ่งขึ้น ในการเลือกรับประทานและเพิ่มอรรถรสของกรือโป๊ะ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะปรุงรสสูตรดั้งเดิม

2. เพื่อทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะปรุงรสรสชาติใหม่ พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ให้มีความทันสมัย

3. เพื่อทดลองสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าแบบใหม่ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.  ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตกรือโป๊ะปรุงรสสูตรดั้งเดิม 

2. พัฒนากรือโป๊ะปรุงรสท่ีมีรสชาติแปลกใหม่ และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของผู้
บริโภค

3. มีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะปรุงรส ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการวิจัย ซึ่งได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและหลักการต่างๆ จากเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประชิด ทิณบุตร (2531:1,19) ได้ให้ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไว้ว่าความหมายและ

หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ (MEANING AND FUNCTIONS) BRISTON AND NELL (1972 : 1) ได้ให้ความหมาย

ของบรรจุภัณฑ์ไว้ 2 ประการกว้าง ๆ คือ
1. การบรรจุภัณฑ์ คือ ศิลปะ วิทยศาสตร์ และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง

และการขาย

2. การบรรจุภัณฑ์ คื วิธีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์และ
มีราคาที่เหมาะสม
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NIKAIDO (LECTURE) ให้ความหมายว่า “บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการขายกับการประสาน

ประโยชน์ ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการคุ้มครองในระหว่างขนส่งและการเก็บ

รักษาในคลัง” 

การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิกรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทางการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับกรอ

อกแบบสร้างสรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ (สุดาดวง เรืองรุจิระและ ปรานี พรรณวิเชียร 

2523:128) 

การบรรจุภัณฑ์ คือ การน�าเอาวัสดุ ช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อ

หุ้มสินค�้า เพื่อประโยชน์ในการใช้ส่อยมีความแข็งแรง สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษ

ในการติดต่อสื่อสาร และท�าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า (จรูญโกสีย์ไกรนิรมล และ ด�ารงศักดิ์ ชัย

สนิท 2528:109)

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ไช้เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์  

จากแหล่ผู้ผลิต ไปยังหล่งผู้บริโภคหรืแหล่งใช้ปะโยชน์ พื่อวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกัน และรักษา

ผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด

นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการผลิต

และหีบห่ออาจสร้างข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้อีกหลายอย่าง อาทิเช่น วัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด

วัตถุประสงค์ทางด้านการเก็บรักษา เป็นต้น (ดารณี พานทอง 2524:29)โดยสรุปแล้วบรรจุภัณฑ์ จึงหมายถึ 

หน่วยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ท�าหน้าที่ปกป้องคัมครองหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อ

การขนส่ง เอื้ออ�านวยให้เกิดประโยชน์ในทางการค้าและการบริโภค

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (THE CLASSIFICATION OF PACKAGE)

เราสามารถแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. INDMDUALPACKAGE หรือบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยคือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์

ชั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ( TO INCREASE COMMERCIAL VALUE) เช่น การก�าหนดให้มีรูปร่าง
ลักษณะต่าง ๆ เป็น ขวด กระป้อง หลอด ถุง กล่อง ฯลฯ ซึ่งอาจจะท�าให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท�าให้มี
รูปร่างที่เหมาะแก่การ จับถือและอ�านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั้งท�าหน้าที่ให้ความ
ปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย

2. INNER PACKAGE หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในคือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่
รวบรวมบรจุภัณฑ์ชั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันหรือเป็นชุด ในการจ�าหน่ายรวมต้ังแต่ 2:24 ช้ินข้ึนไปโดยมี
วัตถุประสงค์ขั้นแรกคือการป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จาก น�้า ความขึ้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน 
และอ�านวยความสะดวกแก่การขายปลีก-ยอย เป็นต้น

3. OUTER PACKAGE หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้
ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท�าหน้าที่ป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่นั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่
จ�าเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (CODE) เลขที่ (NUMBER) ตราสินค้าสถานที่ส่ง เป็นต้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้ง 3 ลักษณะนี้ เป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะกรรมวิธีการ

บรรจุและวิธีการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดแงและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต  

หรืนักการตลาด อาจแตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์
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หลักใหญ่ (OBJECTIVES OF PACKAGE) ที่คล้ายกันคือ
1. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ TO PROTECT PRODUCTS

2.  เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ TO DISTRIBUTE PRODUCTS

3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ TO PROMOTE PRODUCTS

วัสดุบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING MATERIALS)

ในยุคของระบบการผลิตแบบอุตสหกรม การขายแลการบริโภคที่แพร่หลายในทุกวันนี้เทคนิค

กรรมวิธีของการผลิต “ผลิตภัณฑ์” ได้เปลี่ยนแปลพัฒนไปมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความเพียรพยายามต่ง ๆ ใน

อันที่จะค้นหาวัสดุสิ่ของและวิธีการเอื้ออ�านวยความสะดวกสบายนานาชนิดมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้

สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ด้วยกันอย่างเพียงพอ ผลจากความเพียรพยายามเหล่นี้ จึงท�าให้

เกิดวัฏจักรของขบวนการทางศรษฐกิจขึ้นมา นั่นคือขบวนการของ การผลิต - การจ�าหน่าย - การน�าไปใช้ 

และอ�านาจจัดการ

องค์ประกอบของกระบวนการดังกล่าว นับว่ามีความส�าคัญต่อการสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก 

เพราะหน้าที่ของกายภาพ ( PHYSICAL FUNCTIONS) คือหน้าที่ทางด้านการปกป้องคุ้มครอง (PROTE-

CION) และการใช้ประโยชน TLTY) ของบรรจุภัณฑ์นี้คือ ผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากขบวนการทางเศรษฐกิจที่

กล่าวมานั่นเองวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นฐานแล้วสมารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ( GRIFFIN AND 

SACHAROW 1982 : 23)
1. ประเภทเซรามิคส์ (CERAMICS)

2. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช-ผัก (VEGETABLE PRODUCTS)

3. ประเภทโลหะ (METALS)

4. ประเภทพลาสติก (PLASTICS)

จากการเปรียบเทียบปริมาณกาขนส่งวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุในช่วงปี ค.ศ.1979และ 

1983 ปรากฏว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท�ามาจากวัสดุประเภทกระดาษ มีปริมาณการใช้สูง 44-45%รองลงมาคือ

พลาสติก ประมาณ 19-209 โลหะประมาณ 1596 และที่เหลืออีก 4-596 นั้น เป็นวัสดุจ�าพวกแก้ว (YO-

KOYAMA 1985 : 113 114) วัสดุทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวจัดอยู่ในอันดับความนิยมใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง

สมควรที่จะน�ามากล่าวไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบคือ
1. กระดาษ (PAPER)

กระดาษ เป็นวัสดุที่แพร่หลายและนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถออกแบบสร้างสรค์เป็น บรรจุ

ภัณฑ์ได้มากมายหลายชนิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาจจะต้องอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษที ่

สมารถ ตัด พับ ดัด งอ ได้ง่าย มาก�าหนดสร้างเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นถุง เป็นกล่อง พับเป็นชอง 

หรือกระป้องได้หลายวิธี
1.1 กล่องกระดาษแข็งแบบพับ FOLDING CARTONS นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีราคาถูก  

ทั้วัสดุและกรรมวิธีการผลิต สามารถพับเก็บแบนราบได้เมื่อไม่ต้องการใช้ ท�าให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
และการขนส่ง

1.2 กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว RGD BOXES กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัวคือรูปทรง
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สี่เหลี่ยมมุฉากประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ชิ้น ท�าให้แข็งแรงด้วยขอบมุมในแนวตั้ง เนื้อกระดาษท�ากล่องชนิด
นี้เป็นกระดาษแข็ง-หนา กล่องด้านในก็มักจะปิดผนึกด้วยกระดาษเนื้อละเอียดอีกชั้นหนึ่ง

1.3 กล่องกระดาษลูกฟูก CORRUGATED PAPERBOARD BOXES แผ่นกระดาษลูกฟูก
ประกอบด้วยกระดาษ 2 ชนิด ได้แก่ กระดาษท�าผิว และกระดาษท�าลูกฟูก ประกอบด้วยกระดาษอย่างน้อย 
2 ชั้น

1.4 ถุงและชอง BAGS AND ENVELOPES วัสดุที่ใช้ท�าถุงและชองกระดาษส่วนใหญ่นิยมใช้
กระดาษคราฟท์ (KRAFT) ซึ่งมีความหนาบาง น�ามาซ้อนเป็นผนังหลายชั้น หรือเคลือบผิวประกอบ แตกต่าง
กันไปตามหน้าที่ใช้สอย รูปแบบของถุและชองกระดาษมีหลายรูปแบบด้วยกันสามารถสร้างสรค์ขึ้นโดย
กรรมวิธีของการพับ ปิดผนึก ผนังด้วยกาวหรือเย็บประกอบขึ้นเป็นรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ

2. พลาสติก (PLASTIC)

ปัจจุบันความนิยมในการใช้พลาสติกเป็นวัสดุในการผลิตภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในรูปต่าง ๆ ตลอด

จนสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ส�าหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการบรรจุผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นตามล�าดับ การน�ามาใช้

ประโยชน์มีให้เห็นได้ในรูปต่าง ๆ เช่น ถุง ขวด กล่อง ฯลฯ และลักษณะพิเศษอื่น ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง

อาจจัดเป็นประเภทได้หลายๆประเภท โดยปกติแล้วได้มีการจัดแบ่งประเภทของพลาสติกออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ประเภท THERMOSETTING พวกนี้สามาถให้ความร้อนแล้วพิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของหีบห่

ได้เพียงครั้งเดียวเมื่อแข็งตัวแล้ว อาจแตกได้ ไม่สามารถท�าให้หลอมตัวด้วยความร้อนหรือพิมพี่ใหม่ได้

2. ประเภท THERMOPLASTIC พวกนี้สามารถให้ความร้อนท�าให้หลอมตัว แล้วพิมพ์ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลายๆ ครั้งตามต้องการ เช่น ภาชนะพลาสติกของทัพเพอร์แวร์ ถุงพลาสติกใส่ใส่นม ขวดน�้าโพ
ลาลิส ฯลๆ

3. โลหะ (METAL)

โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน การเคลือบผิวภายในจะช่วยลดการสีกกร่อน ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา

ระหว่างโลหะกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ไม่มีการซึผ่านของไอน�้าและก๊าซ แต่มีจุดอ่อนอยู่ตามรอยต่อหรือฝา อาจ

น�าโลหะไปน�าภาชนะบรรจุต่าง ๆ ได้คือ
1. กระป้อง (CAN) หมายถึงกระป้องรูปต่าง ๆ ช่น กระบอกรูปเหลี่ยม รูปไข่ เป็นตัน

2. ถัง (DRUM,PALL, KEG) มีความจุ และมีขนาดใหญ่กว่ากระป้องมาก ใช้บรรจุสารเคมี น�้ามัน
หล่อลื่น และอื่นๆ

3. AEROSOLS OR PRESSURIZED CONTAINER ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวและมีสารที่
ใช้ขับ ( PROPELLANT) ซึ่งเป็นของเหลวและก๊าชผสมกันอยู่ ใช้บรรจุยาฆ่าแมลงต่าง ๆ เครื่องส�าอาง อาหาร 
ยาบางชนิด

4. COLLAPSIBL TUBE บรรจุสินค้าที่มีลักษณะหนืด เช่น เครื่องส�าอาง ยา อาหาร กาว

5.  อะลูมิเนียมแผ่นเปลว ( ALUMINUM FOLL) ใช้ห่อท�าซอง หรือท�าเป็นรูปร่างต่างๆ เพื่อบรรจุ
อาหาร ยา และอื่นๆ
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4. แก้ว (GLASS)

แก้ว เชื่อว่ามีการค้นพบและใช้มาเมื่อประมาณ 7,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยเมื่อประมาณ 1,550 ปี 

ก่อน ค.ศ.นั้น ชาวอียิปต์ได้เริ่มท�าขวดแก้วขึ้นเป็นอุตสาหกรรมแล้วแก้ว ผลิตขึ้นมาจากการหลอมเหลวรวม

กันระหว่างหินปูน (LIMESTONE) ประมาณ 10%

- โซดา (SODA) 15%

- ชิลิก้า (SILICA) 75/%

- และอื่น ๆ  เป็นส่วนน้อย เช่น ALUMINIUM, POTASSIUM และMAGNESIUM OXIDES ซึ่งสารประกอบทั้งหมด

จะหลอมละลายเป็นแก้วใส ในอุณหภูมิประมาณ2,800 องศาฟาเรนไฮต์ เมื่อหลอมละลายแล้วก็สามารถน�า

ไปเป้าขึ้นรูปตามแบบ (MOLD) ออกมาเป็นภาชนะบรรจุต่างๆ ได้ เช่น ขวด แก้วน้�า คนโท จาน ชาม ฯลฯ

รูปทรงบรรจุภัณฑ์ (PACKAGE FORMS)

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีความแตกต่างกันในกรรมวิธีการบรรจุ วัสดุก็มีความแตกต่างกันในความ

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์กรบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งวัสดุเดียวกัน อาจจะมีความแตกต่างในขนาดรูปทรง รูปร่าง 

ความหนา หรือลักษณะทั่วๆไป ทางโครงสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเห็นได้ชัดเมื่อวัสดุถูกน�ามาสร้างเป็นรูปร่าง 

รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ (FINAL FORM) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปรกฎมานั้นตั้แต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ทั้งบรรจุภัณฑ์ท่ีน�ามาจากวัสดุในรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างรูปทรง

มากมาย มีรูปแบบขับซ้อน และมักใช้วัสดุร่วมกันหลายชนิดในโครงสร้างหนึ่งๆ ของภาชนะบรรจุ ซึ่งถ้าหาก

จะแบ่งประเภทรูปทรงบรรจุภัณฑ์ในสมัยปัจจุบัน ตามคุณสมบัติทางกายภาพทั่วๆ ไป แล้วอาจแบ่ง รูปร่าง 

รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (RIGID FORMS) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่งทนทาน  

ให้ความคุ้มครองป้องกันผลิตภัณฑ์จกสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีเลิศ

2.  บรรจุภัณฑ์ประเทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (SEMIRIGID FORMS) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความ
พยายามหาวัสดุอื่นมาแทนภาชนะประเภทแข็งตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต

3. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรง ยืดหยุ่น (FLEXIBLE FORMS) บรรจุภัณฑ์ที่ท�าขึ้นจากวัสดุอ่อนตัว  
มีลักษณะเป็นแผ่นบาง เช่น กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม ฟอยล์ โฟม เป็นต้น

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING DESIGN)

ในบางครั้งลู่ทางที่ดีที่สุดส�าหรับเน้นย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจจะ

ต้องน�าเอายอดจ�านวนที่ใช้จ่ายไปเข้ามากล่าวอ้าง เช่น ในปี ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริกาใช้เงินมากกว่า 50 พัน

ล้านเหรียญไปในการใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในเงินจ�านวนนี้เป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

มากกว่าการโฆษณา โดยมีเหตุผลว่าบรรจุภัณฑ์เป็นแนวโน้มต่อไปในการที่จะเข้าถึงการบริการตนเอง 

(TREND TOWARD SELF-SERVICE) ที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ได้แสดงบทบาทหลัก 2 ประการ ไปพร้อมๆกัน

คือ ทั้งการโฆษณาและการขาย ( ADVERTISING AND SELLING) คังนั้น บรรจุภัณฑ์จึกลายเป็นสิ่งที่แสดง

รวมไว้ซึ่งรูปร่างลักษณะทางกายภาพของภาชนะบรรจุ (CONTAINE) และการออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตรา

ฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใดๆก็ตาม ควรที่จะมีข้อพิจรณาตามปัจจัย

หลัก 3 ประการ อย่างกว้างๆ ต่อไปนี้คือ (BOVEE AND ARENS 1982:431-432)
1. ท�าอย่างไร บรรจุภัณฑ์จึงจะสามารถสื่อสารได้ทั้งวจนและทัศนสัญลักษณ์ เช่น ออกแบบภาชนะ
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บรรจุห่อขนมปังด้วยพลาสติ ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสดชื่อด้วยสีและการตกแต่งแล้วก็ยังสร้าง
ความรู้สึกใหม่สดจากเตาอบให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย

2. บรรจุภัณฑ์ควรจะสร้างความพึงพอใจ เกียรติและศักด์ิศรีส�าหรับผู้ใช้ แม้ว่าผู้บริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปนั้นควรต้องท�าหน้าที่ขายต่อไปได้อีก เพราะการขายนั้นมิได้สิ้น
สุดเพียงที่จุดซื้อเท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสร้างความต่อเนื่องในการน�ามาใช้และการขายหลังจากที่ถูก
ซื้อไปแล้วไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นจะถูกน�าไปวางอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม หรือจนกว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นั้นจะ
ใช้หมดหรือถูกท�าลายไป จึงถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

3. บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความโดดเด่นออกมาให้ชัดเจนจากผลิตภัณฑ์อื่น ด้วยการใช้รูปร่าง สี 
หรือขนาด เพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์สามารถจดจ�าได้ง่าย หรือหยิบฉวยได้ไวในร้านค้า เป็นที่
ติดตาตรีงใจเรียกหาใช้ได้อีก

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PURPOSE OF PACKAGING DESIGN)

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประการอย่างกว้าง ๆ คือ
1. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สมารถอื้ออ�านวยคุณประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย

ต่อการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บ
รักษา การวางจ�าหน่ายและการอุปโภค ซึ่งทั้งนี้การออกแบบต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยเป็นหลักใหญ่

2. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สมารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยใช้
ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น

- ความมีเอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์

- ความมีลักษณะพิเศษที่สมารถสร้างความทรงจ�าหรือทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิต

- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อุปโภคบริโภคตลอดจนให้เข้าใจถึงความ

หมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

2.2.2 แนวโน้มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ไม่เยงแต่ต้องปกป้องรักษาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องออกแบบให้

สมารถแงขันกันอ�านวยความสะดวกในการน�าสินค้าออกไปใช้ พร้อมทั้งค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่จะเป็นการน�ากลับมาผลิตใหม่ได้ง่าย เพื่อช่วยกันลดทรัพยากรรรมชาติต่างๆ ที่ใช้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

เป็นที่ทราบกันว่าอุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์มากที่สุด คือ อุตสาหกรมอาหา ด้วยเหตุนี้การบรรยายใน

หัวข้อแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องกล่าวถึงแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหลักวัสดุ

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ เยื่อกระดาษ โลหะ แก้วพลาสติก บรรจุภัณฑ์

ที่แปรูปจากวัสดุทั้ง 4 นี้แต่ละประเภทต่างมีจุดด้อยในคุณสมบัติเป็นลักษณะเฉพาะ เช่น

- กระป้องโลหะขึ้นสนิทและรั่วได้

- แก้วแตกหักได้ง่ายและมีน�้าหนักมาก

- กล่องกระดาษจะดูดความชื้นและบุบได้ง่าย

- พลาสติกมีปัญหาการซึผ่นและไม่ทนต้อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต

จากสดแต่ละประเภทวนมีจุดอ่อนของวัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์นั้นๆ แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าว จึเป็นเรื่องของวิวัฒนการทาง
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เทคโนโลยีต่างๆ ที่พยายามจะลดจุดบกพร่องของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้

บริโภคและผู้ใช้ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับใหม่ พร้อมทั้งความสามารถที่จะ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

- บรรจุภัณฑ์พกพา ชีวิตประจ�าวันในยุคสหัสวรรษใหม่นี้ มนุษยชาติดูจะเร่งรีบกันมากขึ้น ซึ่งเห็นได้

จากการรับประทานอาหารช้าภายในรถ หรือรับประทานอาหารกลางวันบนโต๊ะท�างาน ด้วยเหตุนี้บรรจุ

ภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบชีวิตประจ�าวันที่เปลี่ยนไปนี้จึงได้รับการขนานนามว่า บรรจุภัณฑ์พกพา และคงไม่

น่าแปลกใจที่พบว่าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าบริโภคต่างๆ ได้รับการพัฒนาออกมาในรูปของบรรจุ

ภัณฑ์พกพาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ทั่วโลก

บรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อว่าบรรจุภัณฑ์พกพาประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้
1. สามารถใช้มือเดียวหยิบถือได้ง่าย

2. มีปริมาณบรรจุเพียงพอแก่การบริโภคได้เพียงคนเดียว ครั้งเดียว

3. มีการใช้งานอย่างสะดวก

4. ปรุงส�าเร็จรูปและตระเตรียมได้ง่ายมาก

5. ไม่ต้องใช้เครื่องครัวต่างๆ พร้อมทั้งสามารถวางแล้วไม่ล้มง่ายและบริโภคสะดวกพิจารณาองค์
ประกอบเหล่นี้ บรรจุภัณฑ์พกพาสามารถผลิตได้จากวัสดุต่างชนิดกัน แปรผันตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะ
บรรจุใส่ อุตสาหกรมที่มีวิวัฒนาการบรรจุภัณฑ์พกพามากที่สุด คืออุตสาหกรรมอาหารจ�าพวกเครื่องดื่และ
ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งพยายามจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้บริโภคเป็นอาหารว่างกอปรกับจุดงหมายท่ี
ต้องการเก็บไว้ในสภาพบรรยากาศห้อง หรือที่เรียกว่าShelf-Stable Food โดยไม่จ�าเป็นต้องเก็บในตู้เย็น 
ระบบการบรรจุจึงจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการที่ชับซ้อนมากขึ้นและบรรจุภัณฑ์มีโครงสร้างพิเศษ เช่น การฆ่า
เชื้อที่อุณหภูมิต�่า การบรรจุแบบปลอดเชื้อ การบรรจุแบบปรับบรรยกาศ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาใน
ตัว เป็นต้น เทคโนโลยีใหม่ๆและการพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์พิเศษล้วนมีบทบาทในการเอื้ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่บรรจุภัณฑ์แบบพกพา

- บรรจุภัณฑ์พลาสติก

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสตินับเป็นอุตสาหกรมท่ีมีการพัฒนาเคล่ือนไหวมากท่ีสุดและเป็นอุต

สหกรรผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีมีใช้กันมากเป็นอันดับสองรองมาจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ปริมาณ

ยอดขายของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเมินมีปริมาณ1/3 ของยอดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมด มากกว่า

ครึ่งหนึ่งของบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือประมาณ 6096 จะเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทฟิลหรือชอง ซึ่ง

รู้จักกันในชื่อว่าบรรจุภัณฑ์อ่อนนุ่ม บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ที่นิยมใช้มีขวด ถาด ลัง เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์พลาสติที่มีการวิวัฒนกรอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยนี้และมีอนาคตอันสดใส คือ

บรรจุภัณฑ์ชองพลาสติยืนหรือตั้งได้ แม้วในหลายๆประเกสถุงตั้งได้จะได้รับความนิยมอย่างเชื่องข้า

ยกเว้นในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีได้รับความนิมมากสาเหตุหนึ่งที่ถุงต้ังได้ ได้รับความนิยมช้าแต่อย่างต่อเนื่อง

เพราะโครงสร้างที่อ่อนนุ่มและความยากล�าบากในการน�ากลับไปผลิตใหม่ เนื่องจากโครงสร้างที่มีหลายชั้น

และยุ่งยกสลับซับซ้อน คุณประโยชน์ที่ใช้วัสดุปริมาณน้อยมากต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ของสินค้าท�าให้ถุงตั้งได้มี

ต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าบรรจุภัณฑ์อื่น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ผลิตและ

บรรจุได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยบรรจุลดลงกว่าเดิม การประหยัดปริมาตรในการจัดส่งทั้งชองเปล
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และชองบรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์อีกประการหนึ่ของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ด้วย

เหตุผลดังกล่าวนี้ชองตั้งจึงเป็นคู่แข่งขันส�าคัญของบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป่อง

โลหะ เป็นต้นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ชองตั้งได้สมารถปั๊มให้เป็นรูปแบบหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการติด

จุกเพื่อน�าสินค้าออกใช้ได้มากเป็นร้อยๆ แบบ นอกจากนี้ยังมีแบบสามารถเปิดแล้วปิดใหม่ได้ หรือแม้กระทั่ง

การติดซิปพลาสติกบนชองยังเป็นไปได้ด้วยรูปแบบหลากหลายในรูปทรงและฝาปิด ท�าให้สามารถสร้าง

ความแปลกใหม่แก่ตัวสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งเอื้ออ�านวยความสะดวกในการน�าผลิตภัณฑ์ออกใช้

ชองท่ีใช้บรรจุภัณฑ์อาหารมักจ�าเป็นต้องมีอายุขัยที่ก�าหนดได้ ด้วยเหตุนี้ชั้นในสุดของชองซ่ึงมีผล

ต่อการปิดผนึกให้สนิทแน่นจึงมีบทบาทส�าคัญมาก โดยปกติฟิล์มชั้นในสุดที่ท�าหน้าที่ในการปิดผนึกด้วย

ความร้อน มักจะเป็นโครงสร้างของ LLDPE หรือ lonomer หรือ EVA เรียงตามคุณสมบัติในการปิดผนึก 

วิวัฒนาการใหม่ของเรซิน พลาสติก ส�าหรับจุดประสงค์กรปิดผนึกสนิทแน่นนี้ คือ เมทตะโลซีน ฟิล์มที่ได้จก

เรซินประเภทน้ีนอกจกจะให้ความแข็งแรงของการปิดผนึกด้วยความร้อนได้อย่างดีและยังสมารถก�าหนด

ความสมารถในการซึมผ่านให้มากหรือน้อยได้ โดยการเลือกใช้เรชินที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน คุณสมบัติ

ที่ไม่เหมือนเรซินอื่นๆ ท�าให้ฟิล์มที่ผลิตได้สามารถแปรรูปเป็นฟิล์มให้มีอัตราซึมผ่านสูงหรือรู้จักกันในชื่อที่ว

ฟิล์มที่ปล่อยให้สินค้าหายใจได้ เพื่อใช้ในการห่อบรรจุผลิตผลธรมชาติต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น 

ซึ่งสามารถช่วยยืดอายุขัยของสินค้าเหล่านี้ได้

- บรรจุภัณฑ์แก้ว

บรรจุภัณฑ์แก้วน้บเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด ในปัจจุบันยังได้รับความนิยมใน

วงการที่ต้องการความสวยงมและดูมีคุณค่า นอกจากนี้ความจ�าเป็นและความสะดวกในการน�ามาผลิตใหม่

และบรรจุใหม่ ท�าให้บรรจุภัณฑ์แก้วได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยวิวัฒนาการของขวด

แก้วนอกจากการลดน�้าหนักของตัวขวดแล้ว แนวโน้มยังมุ่งการตบแต่งขวดแก้วให้สวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น 

การกัดผิวแก้วเป็นลายต่างๆ เช่น สารเคลือบเซรามิค สารที่ใช้เคลือบหรือผสมในเนื้อแก้วจะวิวัฒนาการสู่

ขวดแก้วที่ตกไม่แตกด้วยการผสมเนื้อแก้วกับโพลิเมอร์พิเศษบางชนิด และคไม่นานเกินรอที่จะเห็นแก้วตกไม่

แตกในอนาคตอันใกล้นี้

กล่าวโดยสรุป บรรจุภัณฑ์แก้วยังคงสามารถรักษาคุณค่ในตลาดบางส่วนและภาพพจน์ความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้เจาะตลาดใหม่ๆได้

- บรรจุภัณฑ์กระป๋อง

บรรจุภัณฑ์กระป๋องส�าหรับอาหารยังคงต้องปกป้องส่วนแบ่งตลาดจากการแย่งตลาดของบรจุภัณฑ์

ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นแก้ว พลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชองที่ฆ่าเชื้อได้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

อุตสาหกรรมอาหารกระป้องมีความเจริญเติบโตที่ค่อนข้างต�่าคือ ไม่เกินกว่า 3% จุดด้อยอย่างหนึ่งของ

อาหารกระป้อง คือ ความไม่สามารถมองเห็นสินค้าภายในได้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการพัฒนากระป้อง

พลาสติกท่ีใสมองเห็นสินค้าแต่ก็ไม่เป็นท่ียอมรับนอกจากนี้ความสามารถในการเก็บรักษาอาหารได้นานกว่า

บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นโดยเก็บได้ถึง 2 ปีกลับจะก่อให้เกิดผลเสีย เนื่องจากผู้บริโภคมักก็บตุนไว้ในครัวนาน

เกินควรท�าให้โอกาสเพิ่มยอดขายของอาหารกระป้องลดน้อยลงวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์กระป้องจะ

คล้ายคลึงกับบรรจุภัณฑ์แก้ว คือ มีการลดน�้าหนักของกระป้องลงมาตลอดเวลา พร้อมๆ กับพัฒนากระป้อง

ให้เบาลง ในขณะเดียวกันกระป้องยังคงต้องรักษามาตรฐานความแข็งแรงไว้เหมือนเดิม การขึ้นรูปผิวกระ

ป้องให้เป็นรอยหยักหรือเป็นร่อง เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นร่องที่เดินรอยตามเส้น
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รอบวงหรือร่องที่เดินรอยตามแนวสูงของกระป้อง ล้วนเป็นวิธีกรเพิ่มความแข็งแรงให้กระป้อง วิวัฒนาการ

ใหม่ คือ การจัดแนวร่องที่มีขนาดไม่เท่ากัน และมีระยะห่างแปรตามความต้องการบริเวณที่จะเสริมความ

แข็งแรง การเดินร่องแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงบริเวณที่อ่อนแอที่สุด เพื่อลดโอกาดปังตัวเมื่อมีการ

ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนวิวัฒนาการใหม่ของกระป้องที่ได้รับความนิยมมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้มีโอกาส

พบเห็นในเมืองไทย คือ กระป้องแปรูปทรงได้ ใช้วิธีการเบ่งตัวผิวของกระป่องให้ได้รูปทรงที่ต้องการ เพื่อเพิ่ม

ความสนใจในการวางแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่อง

มือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุก

อย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออก

เป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ�าหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมี

สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภค

ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ�าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อ

ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 

(4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อพฤติกรรม

การซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้แล้วในฐานะนักการตลาด
เราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพ่ือให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสาะแสวงหาทาง
เลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก 
สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค หีบห่อที่สะดุดตาอาจท�าให้ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา 
ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป้ายฉลากที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญก็จะท�าให้
ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผู้ซ้ือมี
อิทธิพลต่อการซื้อด้วย

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคท�าการประเมินทางเลือก
และท�าการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต�่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุน
การซื้อหรือท�าให้ผู ้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่นๆ ส�าหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู ้บริโภคมัก
พิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องส�าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่
ท�าให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดใน
การท�าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ�าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าที่มีจ�าหน่าย
แพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะท�าให้ผู้บริโภคน�าไปประเมินประเภทของช่องทางที่น�าเสนอก็อาจก่ออิทธิพล
ต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในห้างสรรพสินค้าท�าให้
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สินค้ามีชื่อเสียงมากกว่าน�าไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด
สามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นักตลาดส่งไปอาจเตือน
ใจให้ผู้บริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้
มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร

ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่อง

มือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการ

บริโภคที่สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิ่งที่
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์
อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน
ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท�าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก�าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค�านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ (1) ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) (2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้น
ฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น (3) การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์(Product 
Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต�าแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น(New and Improved) ซึ่งต้องค�านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product 
Line)

2. ราคา (Price) หมายถึง จ�านวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่
ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler. 
2009 : 616) หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product 
ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านราคา
ต้องค�านึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิ
ภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น (2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน(4) ปัจจัยอื่น ๆ

3. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริมการ
ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (Armstrong and 
Kotler. 2009 : 33) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create 
strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy) การขายโดยใช้
พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ (Etzel, Walker 
and Stanton. 2007 : 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การ
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ขายโดยใช้พนักงานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force 
management)

4. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อ
หรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler. 2009 : 617) เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการ
ซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton. 2007 : 677) 
ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอื่นในช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่ง
สู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง 
(Trade promotion) (3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales 
force Promotion)

5. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดังนี้ (1) การ
ให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน 
(ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ์ (2) ประชาสัมพันธ์ 
(Public relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่
ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2007 
: 677) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.5 การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง 
(Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) 
มีความหมายต่างกันดังนี้ (1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) 
เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่
นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซื้อและ ท�าให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ต้องอาศัยฐาน
ข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การโฆษณา
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซึ่งถามผู้อ่าน 
ผู้รับฟัง หรือผู้ชม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้ส่งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อม
ตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อ
สื่อสาร ส่งเสริม และขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวังผลก�าไรและการค้า เครื่องมือที่ส�าคัญในข้อนี้
ประกอบด้วย (1) การขายทางโทรศัพท์ (2) การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) 
การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง

6. การจัดจ�าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่น�าผลิตภัณฑ์ออก
สู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง 
การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ�าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

6.1 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการส�าหรับการใช้หรือบริโภค (Kotler and Keller. 
2009 : 787) หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบ
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้
ช่องทางตรง (Direct channel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจาก
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ผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการก
ระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าส�าเร็จรูป 
จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังก�าไร (Kotler 
and Keller. 2009 : 786) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่ส�าคัญมีดังนี้ (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินค้า 
และการคลังสินค้า (3) การบริหารสินค้าคงเหลือ

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และก�าหนดให้ผู้ทดลองเป็นเยาวชนที ่

ไม่เคยผ่านการฝึกฝนเป็นผู้ทดสอบชิม จ�านวน 30 คน เพื่อประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการ

วิจัยประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการการผลิตข้าวเกรียบปลาทู/ 

กรือโป๊ะปรุงรส

2. ทดลองผลิตกรือโป๊ะปรุงรสสูตรดั้งเดิม

3. ก�าหนดกระบวนการผลิตที่ต้องการพัฒนา

3.1 กรือโป๊ะปรุงรสสูตรที่ต้องการพัฒนา ประกอบด้วย กรือโป๊ะปรุงรสลาบ กรือโป๊ะปรุงรส
ต้มย�า และกรือโป๊ะปรุงรสสาหร่าย

3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า

4. ก�าหนดแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 5 – Point hedonic scale

5.  เตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตกรือโป๊ะปรุงรสสูตรใหม่ทั้ง 3 สูตร

6. ผลิตกรือโป๊ะปรุงรสโดยเพิ่มส่วนผสมตามสูตร ตามกระบวนการดังนี้ 

6.1 เตรียมวัตถุดิบและส่วนผสม ทั้ง 3 สูตร 

6.2 เตรียมข้าวเกรียบปลาทู/กรือโป๊ะ  จ�านวน 3 ถุง 

6.3 เตรียมผงปรุงรสลาบ , ผงปรุงรสต้มย�า และผงปรุงรสสาหร่าย เพื่อน�ามาผสมกับข้าว
เกรียบปลาทู/กรือโป๊ะ ตามสูตรที่ได้ก�าหนดไว้

6.4 น�าข้าวเกรียบปลาทู/กรือโป๊ะ และผงปรุงรส ทั้ง 3 รสชาติ มาผสมตามสูตรที่ก�าหนดไว้ ที
ละสูตร

6.5 บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มีการออกแบบและพัฒนาให้มีความทันสมัย แตกต่างจากรูป
แบบเดิม

7. ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 – point hedonic 
scale โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคือกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จ�านวน 30 คน คัดเลือก
จากเยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี ที่มีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในการเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านที่ขายกรือโป๊ะ

8. วิเคราะห์ผลการทดลองจากแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการหาค่าเฉลี่ย เพื่อ
คัดเลือกและจัดล�าดับสูตรกรือโป๊ะปรุงรสตามคะแนนเฉลี่ยที่ได้



212

9. สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วยเฟสบุ๊ค (facebook) 
อินสตาแกรม (instagram) และไลน์ จากนั้นจึงมีการประเมินว่าช่องทางใดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้า
ถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะปรุงรสให้มีความแตกต่างจากสูตรด้ังเดิมเพ่ือสร้างรสชาติให้มี

ความหลากหลายและสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภคนั้น ผลสรุปจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้

การพัฒนากระบวนการผลิต  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเพิ่มเติมส่วนผสมเพื่อปรับปรุงสูตร สร้างรสชาติที่มีความแปลกใหม่ จ�านวน 

3 สูตร ซึ่งประกอบด้วย สูตรที่ 1 รสลาบ สูตรที่ 2 รสต้มย�า และสูตรที่ 3 รสสาหร่าย และให้ผู้ทดสอบชิมที่

ไม่เคยผ่านการฝึกฝนจ�านวน 30 คนทดลองชิม แล้วประเมินคุณภาพด้านการยอมรับทางประสาทสัมผัส จาก

นั้นจึงน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ผลปรากฏว่า กรือโป๊ะปรุงรส รสชาติ

ที่ 2 (รสต้มย�า) ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากกว่ารสชาติอื่นๆ ทั้งในส่วนของรสชาติที่ดี ให้รส

สัมผัสที่เป็นรสต้มย�า เนื้อสัมผัสมีความกรอบน่ารับประทาน มีความสดใหม่และมีคุณภาพดี โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 8.5 ± 0.6 ส่วนกรือโป๊ะรสชาติที่ 1 (รสลาบ) และกรือโป๊ะรสชาติที่ 3 (รสสาหร่าย) ได้รับการยอมรับ

ในเรื่องของรสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 7.4 ± 0.9 และ 7.3 

± 0.2 ตามล�าดับ

ตารางที่ 1  คะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกรือโป๊ะปรุงรส ทั้ง 3 สูตร

ผงปรุงรสที่ใช้ในการผลิต

คะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส

สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
ความชอบ

รวม

ผงลาบ 7.2 ± 0.9 7.1 ± 1.0 7.4 ±1.0 6.9 ± 1.1 7.4 ± 0.9

ผงต้มยำา 7.0± 0.7 7.2 ±1.1 8.4 ±0.8 7.9 ± 1.0 8.5 ± 0.6

ผงสาหร่าย 7.2 ± 0.6 7.3 ± 1.1 7.6 ±0.9 7.3 ± 0.9 7.3 ± 0.2

จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการปรับปรุงสูตรที่มีการเพิ่มส่วนผสมท�าให้ได้กรือ

โป๊ะที่มีรสชาติหลากหลายมากขึ้นนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากการประเมินคุณภาพ

ด้านการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยที่สูง โดยเฉพาะรสต้มย�ากุ้ง ที่เป็น

รสชาติที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความนิยม สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนอีก 2 รสชาตินั้นได้รับการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกัน แต่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่า ซึ่งเป็นไปได้ว่ารสชาติดังกล่าวอาจเป็นที่นิยม

ส�าหรับคนเพียงบางกลุ่ม หรือยังมีความพึงพอใจในรสชาติไม่เท่ากับรสต้มย�ากุ้งที่มีความนิยมแพร่หลาย

มากกว่า
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การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยออกแบบให้ทันสมัย มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และระบุ

ข้อมูลชัดเจนทั้งวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อการซื้อ

เพื่อบริโภคหรือเป็นของฝาก แตกต่างจากกรือโป๊ะปรุงรสแบบดั้งเดิมที่ยังคงมีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบเดิมโดย

ไม่มีการพัฒนาให้มีความแปลกใหม่หรือน่าสนใจ รวมทั้งไม่มีการระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุที่

ชัดเจน

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้

บริโภค จากการออกแบบที่น่าสนใจ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และมีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งสร้าง

ความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

การพัฒนาด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย

การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยทดลองใช้สื่อออนไลน์ 3 รูปแบบ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) 

อินสตาแกรม (Instagram) และไลน์ (Line) ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์สินค้า

กรือโป๊ะปรุงรสที่ทดลองพัฒนาขึ้นทั้ง 3 รสชาติ พบว่า การประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายผ่าน เฟสบุ๊ค  

(Facebook) ได้รับความนิยมมากที่สุด ท�าให้ผู้กดติดตามเพจ จ�านวน 73 คน รองลงมาคือ ไลน์ (Line) 

จ�านวน 9 คน และอินสตาแกรม (Instagram) จ�านวน 3 คน ตามล�าดับ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องมาจากว่า เป็นช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีการใช้สื่อออนไลน์นี้โดยทั่วไปในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ท�าให้มีผู้

บริโภคครอบคลุมหลายกลุ่ม นอกจากนี้ เฟสบุ๊ค (Facebook) ยังเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อ

สื่อสารกับผู้จ�าหน่ายได้โดยสะดวก มากกว่าอินสตาแกรม (Instagram) ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา และมากกว่าไลน์ (Line) ที่มีการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะ ท�าให้ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล  

บทสรุป

จากการวิจัยเชิงทดลองในการผลิตกรือโป๊ะปรุงรสสูตรใหม่ที่แตกต่างจากสูตรดั้งเดิม และมีการ

ประเมินโดยใช้แบบทดสอบด้านประสาทสัมผัสกับกลุ่มผู้ทดสอบชิมที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนมาก่อน พบว่า  

กรือโป๊ะปรุงรสสูตรใหม่ที่มีการเพิ่มส่วนผสมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายนั้น เป็นที่ยอมรับของ 

ผู้ทดสอบทั้งในส่วนของรสชาติ รสสัมผัส เนื้อสัมผัส ความกรอบ ความสดใหม่และคุณภาพของสินค้า แสดง

ว่า การพัฒนากระบวนการผลิตประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเพื่อ

จ�าหน่ายได้ในอนาคต ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นนั้นสามารถสร้างความน่าสนใจและความน่า

เช่ือถือให้กับผู้บริโภคท้ังจากรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  

และข้อมูลที่ระบุถึงอายุการเก็บรักษาที่ชัดเจน แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเดิมที่ไม่ได้มีการปรับ

เปลี่ยนให้ทันสมัย หรือมีความเหมาะสมกับสินค้า และไม่มีการระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน 

ซึ่งอาจมีผลท�าให้ผู ้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และส�าหรับการพัฒนาช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ พบว่า การจ�าหน่ายผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้รับความนิยมมาก

ที่สุด เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย และเป็นสื่อออนไลน์ที่กลุ่มคนส่วนใหญ่แทบจะทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้ รวม

ทั้งผู้บริโภคสามารถติดต่อกับผู้จ�าหน่ายสินค้าได้โดยตรง แตกต่างจากอินสตาแกรม (Instagram) ที่มีการใช้

ในคนเฉพาะกลุ่ม และไลน์ (Line) ที่มีขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูล ท�าให้ไม่สะดวกเท่ากับการใช้เฟสบุ๊ค 
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(Facebook)

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการน�าสูตรการผลิตกรือโป๊ะปรุงรสที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือจ�าหน่ายใน

ทางการตลาด เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะท�าให้ผู้บริโภคมีความสนใจมากขึ้น รวมทั้งสร้างช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค 

2. ควรมีการทดลองและพัฒนาสูตรการผลิตใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสินค้า สร้าง
จุดเด่น/จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดจ�าหน่ายและขยายตลาดได้มาก
ขึ้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต ์

ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Marketing Mix Factors Affecting Consumer Purchase Intention of  

Motorcycle under 125cc in Hatyai District, Songkhla Province
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด และ

ความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2)เพื่อ

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อ

ทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี มี

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้น้อยกว่า 15,000 

บาท กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

ด้านราคามากที่สุด ด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของ

ผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้าน

ราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ส่วนด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัยคือผู้ประกอบการควรให้ส�าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาเพื่อ

ระดับความตั้งใจซื้ของผู้บริโภคให้มากขึ้น

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, รถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี
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Abstract

The purpose of this study is to examine 1) the importance of marketing mix and 

consumer purchase intention of motorcycle under 125cc in Hatyai District, Songkhla Prov-

ince 2) marketing mix factors affecting consumer purchase intention of motorcycle under 

125 cc 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 are living 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. The results show that 

most of the respondents are  female, aged 20 to 30 years, is single status. Granted bachelor 

degree. The income less than 15,000 baht from the study of the importance of the market 

mix factor of motorcycles under 125 cc of consumers in Hatyai District, Songkhla Province, 

found that Most of the sample groups gave the highest overall importance. With the highest 

level of importance price factors and the lowest level of importance distribution factors ,a 

study of the purchase intentions of consumers, found that most of the sample groups gave 

the overall opinion at a high level. As for the marketing mix factors affecting consumers 

intention to purchase motorcycles under 125 cc in Hatyai District, Songkhla Province, It was 

found that the marketing mix factors, product factors and price factors. It affects the con-

sumers intention. As for place factors and promotion factors. It does not affect the consum-

ers intention to purchase. The suggestion from this research is the entrepreneurs should be 

paid attention to improving and developing in terms of product factors and price factors to 

have more increasing the willingness purchasing of the customers.

Keywords: marketing mix, consumer purchase intention, motorcycle under 125cc

บทน�า

การเดินทางสัญจรบนท้องถนน ผู้คนบางส่วนต้องการเดินทางด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว

มากขึ้น รถจักรยานยนต์จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการเลือกเป็นยานพาหนะ เพราะขับขี่

และควบคุมง่าย มีความคล่องแคล่ว ช่วยในการประหยัดเวลา (กรชนก ดิษฐเล็ก, 2558)  โดยยอดจ�าหน่าย

รวมของรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี 2560-2562  มีแนวโน้มลดลง 2.001, 1.942 และ 1.876 ล้านคันตามล�าดับ 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) แสดงให้เห็นถึงภาวะถดถอยของตลาดรถจักรยานยนต์ โดยมีการคาด

การณ์ว่าทั้งปี 2563 ยอดขายรถจักรยานยนต์รวม จะอยู่ประมาณที่ 1.30 – 1.35 ล้านคัน ลดลง 21-24% 

จากปีก่อนหน้า(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) โดยในส่วนของตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ซึ่งมี

ส่วนแบ่งตลาดจากตลาดรถจักรยานยนต์รวมคิดเป็นร้อยละ 75 มีการคาดการณ์ยอดขายของกลุ่มรถ

จักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี จะอยู่ประมาณที่ 1.30 – 1.35 ล้านคัน ว่าลดลง 25-28% จากปีก่อน

หน้า ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดเมื่อเทียบกับตลาดรถจักรยานยนต์กลุ่มอื่น เนื่องจากการเข้ามานอก
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เหนือจากผู้ผลิตในประเทศ ได้แก่ รถจักรยานยนต์น�าเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน และจีน ส่งผลให้เกิด

การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศ (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2562) สอดคล้องกับงานวิจัย

ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต ่อพฤติกรรรมการซื้อรถจักรยานยนต ์ของผู ้บริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ที่ได้น�าเสนอเกี่ยวกับบรรดาผู้ผลิตในตลาดรถจักรยานยนต์จะต้องปรับตัวเข้ากับคู่แข่ง

อย่างรุนแรง เพื่อหาจุดเด่นใหม่ การน�าเสนอรูปแบบที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน (สุทธิเกียรติ จันต๊ะคาด, 2559) 

และสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแบบชะลอตัว ส่งผลให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภครถจักรยานยนต์กลุ่มนี้ลด

ลง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) 

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากข้อมูลการสัมภาษณ์ฝ่ายขายของศูนย์จ�าหน่ายรถ

จักรยานยนต์ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่บางส่วน พบว่าปัญหายอดขายมีการลดลงเนื่องจากคนลดปริมาณการ

ซื้อลง ดังนี้ “ตั้งแต่ปี 2561 จนถึง ปี 2563 ยอดขายลดลง 70%, 60% และ น้อยกว่า 50% ตามล�าดับ” 

(ณัคฐ์ภักษร กีรติธนารุจ, 2563) “ช่วงปี 2563 ยอดขายลดลงประมาณ 60%-50% จากปกติ” (หัตฐพร รัตน

พันธ์, 2563) สอดคล้องกับแนวโน้มการซื้อที่ลดลงจากข้อมูลก่อนหน้า จึงท�าให้ ผู้ประกอบการจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งในทางการตลาด การท�าให้เกิดการซื้อคือการน�าเอาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้เกิดการซื้อ 

(Kotler and Keller, 2016) 

ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือรถ

จักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�าไปปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสมทางการ

ตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในการครองส่วนแบ่งตลาด และเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด และความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์

ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 
125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค�าถามการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาหรือไม่

สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือรถจักรยานยนต์
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ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลไป

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน และเพิ่มระดับความตั้งใจซื้อให้เพิ่มมากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler and Keller (2016) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดทั้ง 4 

ด้าน ประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ด้านราคา (Price)  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) 

และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นองค์ประกอบส�าคัญในกลยุทธ์การตลาด เพื่อเลือกใช้เป็น

เครื่องมือในการวางแผนทางการตลาด เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า    

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 4 

ประการ คือ 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) มีความหมายรวมถึงสินค้าและการบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล 

องค์กร และอื่น ๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

2. ราคา (price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับ
จ่าย เพื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควร
ค�านึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึงการด�าเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถไปสู่ผู้
บริโภคได้ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภคและที่
ส�าคัญ คือ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้
ก�าหนดขึ้นด้วย เนื่องจากสถานที่จัดจ�าหน่าย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) นอกจากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว หากขาด
ซึ่งการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับราคา และช่องทาง
จ�าหน่ายต่าง ๆ และกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้
บริโภคขึ้นได้ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งการลด แลก  แจก แถม เป็นต้น จึงนับเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�าคัญในส่วน
ประสมทางการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ 

ความหมายของการตั้งใจซื้อ

Shiffman & Kanuk (2007) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความทุ่มเทและความพยายามในการ

แสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง โดยหากมีความตั้งใจมากเพียงใด จะส่งผลต่อแนวโน้มในการแสดง

พฤติกรรมนั้นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงออกผ่านความสนใจ ความพยายาม และการวางแผน

ที่จะซื้อสินค้า
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ประเภทของความตั้งใจซื้อ

Blackwell, Miniard and Engel (2012) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการตัดสินใจโดยความคิดเห็น

ของผู้บริโภค ว่าจะตัดสินใจเลือกอย่างไรในอนาคต โดยประเภทของการตัดสินใจที่สามารถวัดได้ ประกอบไป

ด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) ความตั้งใจในการใช้จ่าย 2) ความตั้งใจซื้อ 3) ความตั้งใจซื้อซ�้า 4) ความตั้งใจในการ

ไปซื้อ 5) ความตั้งใจในการค้นหาเพื่อซื้อ 6) ความตั้งใจซื้อเพื่อการบริโภค 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จิราภร เพียรทอง (2551) ได้ศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ยามาฮ่าในเขตอ�าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลการตัดสิน

ใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มีความส�าคัญโดยรวมในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์สูงสุด ด้านส่งเสริม

การตลาดน้อยที่สุด มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า  มีความส�าคัญโดยรวมในระดับมาก 

โดยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อมีผลสูงสุด การรับรู้น้อยที่สุด ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านพฤติกรรม

การใช้และซื้อรถจักรยานยนต์ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ยามาฮ่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สุทธิเกียรติ จันต๊ะคาด (2559) ได้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรรมการซื้อรถ

จักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ได้แก้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ที่แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิรักษ์ จันทร์กลับ (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและกระบวนการขั้นตอนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลส่วนมาก ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ราย

ได้ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 5 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการมีความส�าคัยอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใน

การซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



220

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ มีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้

ประชากร 

ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยซื้อรถจักรยานยนต์

ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี 

กลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแทนประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ในกรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงต้องใช้สูตรการค�านวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาคือ 385 ตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็นจึงใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผ่านการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ โดยเลือกค�าตอบจากผู้

ที่ผ่าค�าถามคัดกรองคือ 1)ผู้คนที่อาศัยในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2)อายุ 20 ปีขึ้นไป 3)tไม่เคยซื้อรถจั

กรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี
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เครื่องมือวิจัย

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ แบบเลือกตอบค�าตอบเดียว (Mul-

tiple Choice) โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านค�าถามคัดกรอง

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดรถจักรยานยนต์ขนาด

ต�่ากว่า 125 ซีซี เป็นลักษณะค�าถามปลายปิด ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด รวมจ�านวน 19 ข้อ โดยใช้แบบมาตรวัดแบบ

ประมาณค่า (Rating Scale) จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ ระดับคะแนน 5 คะแนน หมาย

ถึง ส�าคัญมากที่สุด ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง ส�าคัญมาก ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ส�าคัญ

ปานกลาง ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ส�าคัญน้อย ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง ส�าคัญน้อยที่สุด 

โดยปรับปรุงค�าถามจากงานวิจัยของอภิรักษ์ จันทร์กลับ (2559)

ส่วนที่ 3 ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา เป็นลักษณะค�าถามปลายปิดจ�านวน 4 ข้อ โดยใช้แบบมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating 

Scale) ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 

ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 1 

คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีการทดสอบด้านความเที่ยง(Reliability) โดยผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท�าการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มประชากร ที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีค�านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient : α coefficient) โดยใช้โปรแกรม

สถิติส�าเร็จรูป จากการพิจารณาค่าดังกล่าว พบว่า มีค่าอยู่ที่ 0.904 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถาม

นี้มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ และการทดสอบด้านความตรง(Validity) โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคือ

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประเมินแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ

กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนาใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายข้อมูล ด้าน

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคือการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถิติเชิง

อนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regres-

sion) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (56.1%) อายุ 20 – 30 ปี (86.2%) 

สถานภาพโสด (90.6%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (91.2%) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (75.6%) และมีราย

ได้น้อยกว่า 15,000 บาท (68.3%) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความตั้งใจซื้อ จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 

และสถานภาพ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความตั้งใจซื้อ จ�าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ  

             รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ t-test f-test Sig

เพศ 4.838 0.000*

อายุ 1.476 0.221

อาชีพ 0.388 0.887

รายได้ 1.836 0.105

ระดับการศึกษา 1.545 0.202

สถานภาพ 4.026 0.046*

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความตั้งใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี  ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และ

สถานภาพ แตกต่างกัน มีความความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี   แตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความความ

ตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี   ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ 

             ตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความส�าคัญ

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.30 0.518 มากที่สุด

2.ด้านราคา 4.36 0.616 มากที่สุด

3.ด้านช่องการทางจัดจ�าหน่าย 4.01 0.651 มาก

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.19 0.553 มาก

รวม 4.22 0.483 มากที่สุด

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดรถจักรยานยนต์

ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี  ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.22) โดยมีค่า

เฉลี่ยด้านราคาสูงสุด (4.36) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (4.30) ด้านการส่งเสริมการตลาด (4.19) และระดับ
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ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (4.01) ตามล�าดับ 

ความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ ความตั้งใจซื้อรถ 

             จักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความตั้งใจซื้อ S.D. ระดับความคิดเห็น

1.ยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี  3.97 0.901 มาก

2.ยินดีแนะน�ารถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี แก่ผู้อื่น 3.99 0.919 มาก

3.ยินดีจะซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี เพราะคุณค่า

เหมาะสมกับราคา

4.18 0.834 มาก

4.ยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี ถึงแม้ จะมีราคาที่

สูงขึ้น

3.61 0.930 มาก

รวม 3.94 0.760 มาก

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี  ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.94) โดยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความยินดีจะซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี เพราะคุณค่าเหมาะสมกับราคาสูงสุด (4.18) รองลงมาคือความยินดี

แนะน�ารถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี แก่ผู้อื่น (3.99) ยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี 

(3.97) และมีความยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ถึงแม้จะมีราคาที่สูงขึ้น (3.61) ตามล�าดับ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี 

ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า  

             125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อ

B SE Beta t Sig

ค่าคงที่ 0.595 0.304

ด้านผลิตภัณฑ ์(X
1
) 0.350 0.100 0.238 3.514 0.000*

ด้านราคา(X
2
) 0.199 0.078 0.161 2.554 0.011*

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย(X
3
) 0.076 0.066 0.065 1.148 0.252

ด้านการส่งเสริมการตลาด(X
4
) 0.160 0.088 0.116 1.819 0.070

*sIG ≤0.05 R = 0.496 R2 = 0.246 ADJUST R = 0.238 se = 0.663

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Coef-

ficient of determination or R2) เท่ากับ 0.246 หรือ ร้อยละ 24.6 แสดงถึงตัวแปรปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซี
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ซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

รถจักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ส่วนด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถ

จักรยานยนต์ขนาดต่�ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่า

กว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ก�าหนดให้ X
1 
= ด้านผลิตภัณฑ

 ์
X

2 
= ด้านราคา 

Y
ความตั้งใจซื้อ

 = 0.595 + 0.350 X
1
 + 0.199 X

2 

อภิปรายผลและสรุปผลวิจัย

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์

ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 

เป็นเพศหญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี ร้อยละ 86.2  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 90.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 91.2 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 75.6 และมีรายได้น้อยกว่า 15,000 

บาท ร้อยละ 68.3 ซึ่งผลการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ตาม
ล�าดับ และให้ระดับความส�าคัญมาก ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายตามล�าดับ 1. 
ผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้าและการบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องค์กร และอื่น ๆ โดยนักการตลาด
จะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 2. ราคา (price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการ
ตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้
ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับจ่าย เพื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การ
ก�าหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควรค�านึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภค
ต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ และต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
ด้วย

2. การศึกษาความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอ 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
ความยินดีจะซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี เพราะคุณค่าเหมาะสมกับราคาสูงสุด รองลงมาคือ
ความยินดีแนะน�ารถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี แก่ผู้อื่น ยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซี
ซี และมีความยินดีซื้อรถจักรยานยนต์ต�่ากว่า 125 ซีซี ถึงแม้จะมีราคาที่สูงขึ้น ตามล�าดับ

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี 
ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด 
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ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับระบบหัวจ่ายที่
ท�าให้ประหยัดน�้ามันสูงสุด รองลงมาคือ มีระบบป้องกันการสูญหายที่มีประสิทธิภาพสูง มีรถจักรยานยนต์
หลายรุ่นให้เลือก ความมีชื่อเสียงและความนิยม ระบบการกระจายแรงเบรก และรูปทรงที่ทันสมัย ตาม
ล�าดับ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2561) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าหรือ
บริการที่เราเสนอให้กับลูกค้า โดยดูจากความต้องการของผู้บริโภค หาความต้องการที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์ต้อง
มีอรรถประโยชน์ (Utility) และมูลค่า (Value) ในสายตาของผู้บริโภค รวมถึงระดับของผลิตภัณฑ์ หมายถึง 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีการใส่คุณค่าเพิ่มขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามระดับมูลค่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ 
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรักษ์ จันทร์กลับ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดระยอง” พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05  

3.2 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อ โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่องราคาเหมาะสม
และคุ้มค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องราคาอะไหล่และค่าบริการมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบี้ย 
จ�านวนที่ต้องผ่อนช�าระที่มีความเหมาะสม  เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 
125 ซีซี สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ เพียรทอง (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ด้าน
ราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 

3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิรักษ์ จันทร์กลับ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดระยอง” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดต�่า
กว่า 125 ซีซี ที่มีจ�านวนมากและขนาดที่เพียงพอ มีท�าเลสะดวกอยู่แล้ว ตามล�าดับ สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของ กล่าวว่า แม้ธุรกิจประเภทเดียวกันก็อาจมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่แตกต่างกันก็ได้ตามความ
เหมาะสมของธุรกิจ แต่ไม่ว่าธุรกิจจะมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายในรูปแบบใด หน้าที่ทางการตลาดของช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายก็ยังคงเหมือนกัน ผู้บริโภคจึงมองว่าช่องทางการจัดจ�าหน่ายไม่ได้มีความแตกต่างกัน
(ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์, 2561)

3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรวมถึงเรื่องการส่งเสริมการ
ตลาดต่าง ๆ ที่อาจไม่ได้จูงใจให้เกิดความตั้งใจซื้อ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิรักษ์ จันทร์กลับ (2559) 
ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าใน
จังหวัดระยอง” อาจจะเป็นเพราะการโฆษณา ในบางครั้งผู้บริโภคอาจมองว่า โฆษณาแทรกแซงชีวิตประจา
วันตามปกติมากจนเกินไป นอกจากนี้ สื่อหนึ่ง ๆ จะมีโฆษณาอยู่มาก จนดูแน่นไปหมด และถึงแม้ว่าการ
โฆษณาเข้าถึงคนจานวนมากก็จริง แต่ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเห็น โฆษณา จะเป็นลูกค้าของเราหรือซื้อสินค้าของ
เรา (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2555) ส่วนการประชาสัมพันธ์ อาจจะเป็นข่าวสารที่เผยแพร่อาจเร็วเกินไปหรืออาจช้า
เกินไป ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่อยากให้เป็น ทั้งนี้ในบางครั้งอาจถูกตีความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม ไม่ตรงกับ
เจตนาของผู้ให้ข่าว ผลที่ตามมา คือ กลายเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (ดารา ทีปะปาล, 2557) ส่วนการส่ง
เสริมการขาย ถึงแม้ว่าการส่งเสริมการขายจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและสามารถช่วยกระตุ้นยอด
ขายให้เพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการส่งเสริมการขายมากจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดผล
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เสียมากกว่าผลดี เช่น หากมีการใช้การลดราคาเป็นประจ�าจะท�าให้ตราสินค้านั้นสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดี 
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557) ส่วนการตลาดทางตรง อาจจะโดนมองจากผู้บริโภคว่าไม่น่าเชื่อถือหรือ เป็นการ
หลอกลวง อีกทั้งอาจเป็นการรุกล�้าหรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคเป้าหมายได้ และอัตราการตอบ
สนองของผู้บริโภคเป้าหมายอาจจะอยู่ในระดับต�่า (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557) 

สรุปผล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 

ความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อ

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา จ�านวน 385 คน ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบอิทธิพลของ

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี มีสถานภาพโสด  ระดับการ

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จากการ

ศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยให้ระดับความส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และให้ระดับความส�าคัญ

มาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย การศึกษาความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ใช้

รถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

รถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 

ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากธุรกิจควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนารถจักรยานยนต์ในระดับผล

ประโยชน์หลัก และผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เช่น การให้ความส�าคัญกับการออกแบบรูปทรงให้มีความทันสมัยและ
มีรุ่นประเภทที่หลายหลายให้เลือกแล้ว ควรให้ความส�าคัญกับเรื่องการพัฒนาระบบประหยัดน�้ามัน ระบบ
ความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ความทนทานในการใช้งาน ให้สอดคล้องกับการความต้องการ 
และมีการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสูดให้กับของผู้บริโภค

2. ด้านราคา ธุรกิจควรให้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไงที่เกี่ยวข้องกับราคารถ
จักรยานยนต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การก�าหนดราคารถจักรยานยนต์มีความเหมาะสม เมื่อ
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เทียบกับสมรรถนะ เทียบกับและคู่แข่งในรุ่นใกล้เคียงกัน การก�าหนดราคาอะไหล่และการซ่อมบ�ารุงที่สม
เหตุสมผล
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ 

ของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Marketing mix factors affecting customer intention healthy fruit drinks  

in Hatyai District, Songkhla Province

สิทธิโชค แซ่เตีย1* ศิรวิทย์ สัตยพงศ์1 สิรภพ เกิดก่อ1 อริศ พันธุสะ1 นวพล อนันต์พัฒนา1  

ภัทรพล สินคีรี1 สุนันทา เหมทานนท์2 ธีรศักดิ์ จินดาบถ2

Sittichoke Saetia1* Siravit Sattayapong1 Sirapop Kerdkor1 Nawapon Anunpattana1  

Phattaraphol Sinkeeree1 Sunantha Hamthanont2 Teerasak Jindabot2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บ

แบบสอบถามจากผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

จ�านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่าง

ตัวแปรด้วย Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะ

ภาพโสด เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ ส่วน

ใหญ่มาอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และเมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่าหรือ

เท่ากับ 10,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผลไม้เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, เครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ
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Abstract

The purposes of this study are to discover the level of significance of marketing mix 

factors and intention to purchase and to investigate the effect of the marketing mix fac-

tors on consumers’ intention to purchase healthy fruit drinks in Hat Yai District, Songkhla 

Province. 

This research is conducted by the quantitative research approach, a self-administra-

tive questionnaire survey from 385 participants. The respondents are exclusively selected 

by purposive sampling approach, only non-experience healthy juice drinking buyers have 

participated. Descriptive and inferential statistics are practised to process data analysis. Mul-

tiple Linear Regression Equation is used in order to test the hypotheses.

The results show that the majority of respondents are female, 20-30 years old and 

single status. Most of the participants have an undergrad educational background, univer-

sity students. The monthly income is around 10,000 baht or less. The key findings emerging 

from the research reveal that the respondents perceive price, product, channel and promo-

tion factors are important, respectively. They also show a willingness to purchase and able 

to spend small extra money for healthy juice drinks in the future.

The results of this study explain that product, channel, promotion factors have sig-

nificant effects on purchase intention. However, the pricing factor shows no significant im-

pact on purchase intention.

Keywords: Marketing Mix Factors, Intention to purchase, Healthy fruit drinks
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บทน�า

ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น แต่เนื่องด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ที่เปล่ียนแปลงไปได้ส่งผลให้ชีวิตต้องเร่งรีบขึ้นไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพให้ดีเท่าที่ควรและด้วยข้อจ�ากัด

ของเวลาท�าให้ออกก�าลังกายลดน้อยลง การบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการความสะดวก

สบายจึงเป็นสิ่งส�าคัญของคนในสังคมปัจจุบัน ผลไม้จึงมีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

นั้นได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเพราะเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้นเอง (ธีรวีร์ วราธรไพบูรณ์, 2559) 

โดยตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุนทั้งปัจจัยทางด้าน

จ�านวนประชากรก�าลังซื้อประกอบกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนช่วยหนุนท�าให้ความ

ต้องการบริโภคเครื่องดื่ม ซึ่งมูลค่าตลาดอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2561 มีมูลค่า 190,219 ล้านบาท

หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปีตลอดช่วงปี 2557-2561 โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารมี

สัดส่วนมูลค่าตลาดร้อยละ 53.4 ซึ่งถือเป็นชนิดสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเป็น

อย่างมากด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปีขณะที่สินค้าเครื่องดื่มมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต�่ากว่าอยู่

ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปีเท่านั้น (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2562 )

เครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ คือ การน�าผลไม้สดมาปั่นหรือคั้นน�้าโดยกระบวนการไม่ผ่านความร้อน

ใด ๆ ซึ่งจะได้ของเหลวที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อผลไม้ตามธรรมชาติ 100% โดยไม่ปรุงสารเติมแต่งซึ่งจะแตก

ต่างจากน�้าผลไม้ส�าเร็จรูปท่ีวางขายตามห้างสรรพสินค้าโดยสิ้นเชิงซ่ึงกระบวนการผลิตนี้ผ่านวิธีการถนอม

สินค้าเพื่อให้อยู่ได้นานและอาจมีการเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นข้ึนบางชนิดอาจจะมีการแต่งกลิ่นและเพิ่มเน้ือผล

ไม้จากแป้งแปรรูปอาทิ เช่น การแช่แข็ง การท�าพาสเจอร์ไรซ์ การอบเนื้อผลไม้ต่าง ๆ (ธนกร ขัติยศ และ

คมสัน ตันสกุล, 2563 )

พฤติกรรมการเอาใจใส่สุขภาพยังเป็นกระแสหลักในสังคมไทย ผู้บริโภคยังคงแสวงหาสิ่งที่ดีและมี

คุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  โดย

เครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ เน้นให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์จากผลไม้ใกล้เคียงการบริโภคผลไม้สดมาก

ที่สุดเมื่อเทียบกับน�้าผลไม้ชนิดอื่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง มักค�านึงถึง

คุณภาพและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้ตลาดเครื่องดื่มผล

ไม้เพื่อสุขภาพมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.9 โดยปี 2557 มูลค่าตลาด 3,902 ล้านบาท ครองส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 27.6 ของตลาดเครื่องดื่มผลไม้ทั้งหมด (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) อย่างไร

ก็ตามตลาดเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพในประเทศ ยังต้องใช้เวลาในการยกระดับคุณภาพและการพัฒนา

รสชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ รวมทั้งการกระตุ้นให้มีการศึกษาพฤติกรรมบริโภคว่าปัจจัยใดมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภค (ณัฐชากุล บุญฤทธิ์, 2557 ) 

จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผล

ไม้เพื่อสุขภาพผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถ

น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมการตลาดให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้

เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือเครื่องด่ืมผลไม้เพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ค�าถามการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อเคร่ืองดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน

พื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาหรือไม่

สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อเคร่ืองดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน

พื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ท�าให้ทราบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผลไม้เพ่ือสุขภาพของผู้

บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มผลไม้

เพื่อสุขภาพในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถน�าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสม

ทางการตลาดไปวางแผนด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างยอดขาย และก�าไรให้เพิ่มมากขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 4 

ประการ คือ 
1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) ในที่นี้จะมีความหมายรวมถึงสินค้าและการบริการ รวมถึงแนวความคิด 

บุคคล องค์กร และอื่น ๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้
บริโภค 

2. ราคา (price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับ
จ่าย เพื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควร
ค�านึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึงการด�าเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถไปสู่ผู้
บริโภคได้ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภคและที่
ส�าคัญ คือ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้
ก�าหนดขึ้นด้วย เนื่องจากสถานที่จัดจ�าหน่าย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) นอกจากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว หากขาด
ซึ่งการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับราคา และช่องทาง
จ�าหน่ายต่าง ๆ และกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้
บริโภคขึ้นได้ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นต้น จึงนับเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�าคัญในส่วน
ประสมทางการตลาด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ 

ความหมายของการตั้งใจซื้อ

Shiffman & Kanuk (2007) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความทุ่มเทและความพยายามในการ

แสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง โดยหากมีความตั้งใจมากเพียงใด จะส่งผลต่อแนวโน้มในการแสดง

พฤติกรรมนั้นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงออกมาผ่านความสนใจ ความพยายาม และการ

วางแผนที่จะซื้อสินค้า

ประเภทของความตั้งใจซื้อ

Blackwell, Miniard & Engel (2012) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการตัดสินใจโดยความคิดเห็น

ของผู้บริโภค ว่าจะตัดสินใจเลือกอย่างไรในอนาคต โดยประเภทของการตัดสินใจที่สามารถวัดได้ ประกอบไป

ด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) ความตั้งใจในการใช้จ่าย 2) ความตั้งใจซื้อ 3) ความตั้งใจซื้อซ�้า 4) ความตั้งใจในการ

ไปซื้อ 5) ความตั้งใจในการค้นหาเพื่อซื้อ 6) ความตั้งใจซื้อเพื่อการบริโภค 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อลิน ปราชญาภาณุชาติ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลความตั้งใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้

บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลมากที่สุดต่อความตั้งใจซื้อ

สมศักดิ์ ตรียากิจ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้น�้ามันแก๊สโซฮอลล์ และความตั้งใจในการซื้อซ�้าของผู้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลมากที่สุดต่อความตั้งใจซื้อ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน

พื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ มีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้

ประชากร

ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ไม่เคยซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ และมี

แนวโน้มจะซื้อ

กลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแทนประชากรที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ไม่เคยซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อ

สุขภาพ และมีแนวโน้มจะซื้อและมีแนวโน้มที่จะซื้อ ในกรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงต้องใช้

สูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran) เพื่อประมาณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (Cochran, 

1963) โดยก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ e = 0.05 ระดับความเชื่อมั่น Z = 

95% ดังนั้น จากการค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาคือ 385 

ตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็นจึงใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเจาะจงสอบถามผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อเครื่อง

ดื่มผลไม้เพ่ือสุขภาพมาก่อนและมีการคัดกรองต้ังแต่ค�าถามคัดกรองในส่วนแรกของแบบสอบถามว่าเคยมี

ประสบการณ์การซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพหรือไม่ และใช้ข้อมูลเฉพาะผู้ที่ไม่เคยซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อ

สุขภาพเท่านั้น

เครื่องมือวิจัย

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลมีจ�านวนทั้งหมด ได้แก่ คือ เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค�าถามปลายปิด แบบเลือกตอบค�าตอบเดียว (Mul-

tiple Choice) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยค�าถามคัดกรอง

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู ้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นลักษณะค�าถามปลายปิดจ�านวน 4 ข้อ โดยใช้แบบมาตรวัดแบบประมาณค่า 

(Rating Scale) ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็น

ด้วย ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 

1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นลักษณะค�าถาม

ปลายปิดจ�านวน ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องการจัดจ�าหน่าย  

4. ด้านส่งเสริมการตลาด รวมจ�านวน 15 ข้อ ซึ่งวัดข้อมูลแบบมาตราวัดแบบประเมินค่า (Rating scale)  

โดยให้ระดับคะแนนแต่ละข้อตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน โดย 1 หมายถึง ส�าคัญน้อยที่สุด, 2 หมายถึง ส�าคัญน้อย, 

3 หมายถึง เฉย ๆ , 4 หมายถึง ส�าคัญมาก, 5 หมายถึง ส�าคัญมากที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท�าการ

ทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มประชากร ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ชุด 

เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Al-

pha Coefficient : α coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป จากการพิจารณาค่าดังกล่าว พบว่า มีค่า

อยู่ที่ 0.779 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ และการทดสอบ

ด้านความตรง(Validity) โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคืออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประเมินแบบสอบถาม หลัง

จากนั้นจึงจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อกระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนาใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายข้อมูล ด้าน

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยนี้ คือการวิเคราะห์ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผลไม้เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multi-

ple Linear Regression) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.4 เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.6 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80.3 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มาอาชีพเป็นนักเรียน/

นักศึกษา ร้อยละ 50.9 และเมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 29.9

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของ ในการวิเคราะห์ระดับความ 

             ส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด S.D. ระดับความส�าคัญ

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.69 0.57 มาก

ด้านราคา 3.70 0.70 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.69 0.64 มาก

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.24 0.81 ปานกลาง

รวม 3.58 0.68 มาก
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 จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ของน�้าดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมด 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ค่าเฉลี่ยสวนประสมทางการการตลาดของน�้าดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 

ด้านราคา (3.70) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ (3.69) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (3.69) ด้านส่งเสริมการ

ตลาด (3.24) ตามล�าดับ

ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่ม 

             ผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัย S.D. ระดับความส�าคัญ

ท่านยินดีซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ     3.71 0.72 มาก

ท่านยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ 3.63 0.74 มาก

ท่านแนะน�าเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพให้บุคคลอื่น   3.46 1.00 ปานกลาง

ท่านยินดีจะซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ 3.40 0.99 ปานกลาง

รวม 3.55 0.86 มาก

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ  ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.55) โดยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับท่านยินดีซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ

สูงสุด (3.71) รองลงมาคือท่านยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ (3.63) ท่าน

แนะน�าเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพให้บุคคลอื่น (3.46) และท่านยินดีจะซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพน้อย

ที่สุด (3.40)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของ 

             ผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

ส่วนประสมทางการตลาด
ความตั้งใจซื้อ

B SE Beta t Sig

ค่าคงที่ 0.217 0.175 1.238 0.216

ด้านผลิตภัณฑ์(x
1
) 0.536 0.049 0.486 10.964 0.000*

ด้านราคา(x
2
) -0.025 0.049 -0.028 -0.512 0.609

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย(x
3
) 0.227 0.047 0.283 5.881 0.000*

ด้านการส่งเสริมการตลาด(x
4
) 0.131 0.032 0.168 4.099 0.000*

*sIG ≤0.05 R = 0.705 R2 = 0.497 ADJUST r2 = 0.492 se = 0.448

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่อง

ดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง

เส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Coefficient of determi-
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nation or R2) เท่ากับ 0.497 หรือ ร้อยละ 49.7แสดงถึงตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถ

อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยมีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความ

ตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05

สมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ

ของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Y
ความตั้งใจซื้อ = 

0.217 + 0.536 X
1 
+0.227 X

3 
+ 0.131 X

4

อภิปรายผลและสรุปผลวิจัย

สรุปผลวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 

ความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 

385 คน ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตามด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 

จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ของผู้

บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยให้ระดับความส�าคัญมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

ให้ระดับความส�าคัญปานกลาง ได้แก่ ด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนการศึกษาความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่ซื้อ

เครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ในอ�าเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิด

เห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้

เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้

เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในด้านเวลา ต้องการศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อเครื่องดื่ม

ผลไม้เพื่อสุขภาพมาก่อนเพื่อเพิ่มการเจาะตลาดจากลูกค้าที่ไม่มีประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทนี้

มาก่อน

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 58.4 เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่มีสถานะภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 62.6 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80.3 

เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มาอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 50.9 และเมื่อจ�าแนกตามรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.9 ซึ่งผลการศึกษา

สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความ

ส�าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ตามล�าดับ และให้ระดับความส�าคัญปานกลาง ได้แก่ ด้านส่งเสริม

การตลาด 
2. การศึกษาความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านยินดีซื้อเครื่องดื่มผลไม้
เพื่อสุขภาพ ท่านยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ตามล�าดับ และให้ระดับ
ความส�าคัญปานกลาง ได้แก่ ท่านแนะน�าเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพให้บุคคลอื่น   

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อ โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับบรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงาม และน่าสนใจสูงสุด รองลงมาตราสินค้าของเครื่องผลไม้เพื่อสุขภาพมีความน่าเชื่อถือและเป็น
ที่ไว้วางใจส�าหรับลูกค้าสูง ถัดมาเป็นเครื่องผลไม้เพื่อสุขภาพมีคุณภาพดี , มีมาตรฐานได้รับการรับรองถูก
ต้องตามกฎหมาย และเครื่องผลไม้เพื่อสุขภาพมีความหลากหลาย เช่น มีหลายสูตรให้เลือกซื้อ ตามล�าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภา สุดสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ” พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05  
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3.2 ปัจจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ เนื่องจากเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพเจาะกลุ่ม
ตลาดแบบ Niche Market ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงกว่าตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ มีศิริ 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการใช้ชีวิตต่อความตั้งใจซื้อจานดาวเทียม 
DTV ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” พบว่า ด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 โดย
ผลที่แตกต่างกันอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคในหาดใหญ่ไม่ได้ให้ความส�าคัญด้านราคา ผู้บริโภคจังหวัด
ปทุมธานีให้ความส�าคัญด้านราคา

3.3 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย มีผลต่อความตั้งใจซื้อ โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับมี
ความสะดวกในการหาซื้อได้ง่ายสูงสุด รองลงมามีความน่าเชื่อถือของร้านค้า / ตราสินค้า ถัดมามีช่อง
ทางการขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบออฟไลน์ และมีช่องทางการขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบออนไลน์ 
ซื้อ ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม” พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05  

3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จ�าหน่าย มีผลต่อความตั้งใจซื้อ โดยผู้บริโภคให้ความ
ส�าคัญกับมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ จุดขายสูงสุด รองลงมามีการจัดโปรโมชั่นสินค้า 
เช่น ส่วนลด , ของแถม เป็นต้น ถัดมาเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ถัดมาเป็นการโปรโมทสินค้า เช่น มีการโปรโมท
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น และพนักงานให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
ผลไม้เพื่อสุขภาพ ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม” พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาดส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ ที่ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05  

ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับผู้ประกอบการหากต้องการจะพัฒนาเคร่ืองด่ืมผลไม้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดใน

พื้นที่เฉพาะอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในด้านของด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านช่องการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก  

“ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์”(Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors Affecting Consumer Purchase Intention  

of Bulk Store’s Products in Bangkok
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ

และความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเพื่อ

วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” 

ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากตัวแทนผู้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ ที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21ถึง30ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผล

การทดสอบ สมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านองค์ประกอบทาง

กายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก ซึ่งส่ง

ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คำาสำาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์, ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Abstract

This study has objectives to study the level of significance of marketing mix factors 

and purchase intentions from the “Packaging-free business” of consumers in the Bangkok 

area and to analyze the marketing mix factors affecting their purchase intentions from 

“Packaging-free business” for consumers in the Bangkok area It is quantitative research. 

Surveyed and collected data by questionnaires from people who have never used products 

from the packaging-free business. The statistics used for data analysis were mean, frequen-

cy, percentage, standard deviation, and multiple linear regression analysis.
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The results of the research showed that most of the sample was female.  Be be-

tween 21 and 30 years of age with a bachelor’s degree.  Occupation student/student Aver-

age monthly income 10,001-20,000 baht and is unmarried. The results of the hypothesis 

testing were found that Price process aspect, physical component Product aspect Distribu-

tion channels, and marketing promotion very level this affects consumers’ decision to pur-

chase products from packaging-free businesses in Bangkok.

Keywords: Service Marketing Mix, Bulk Store, Bangkok Consumers.

บทนำา

ในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญกับปัญหาทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

มนุษย์ก�าลังประสบกับวิกฤตการณ์ที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงท�าให้ภาครัฐ

และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และออกแคมเปญเพ่ือผลักดันให้ประชาชนเห็นถึงความส�าคัญ

ในการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีขยะมากที่สุดประเทศ

หนึ่งของโลก มีอัตราขยะที่เป็นพลาสติกสูงถึงร้อยละ 4.67 ของขยะที่ย่อยสลายยาก (สุจิตรา วาสนาด�ารงดี 

2562) ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ส�าคัญโดยแต่ละปีมีการผลิตถุงพลาสติกและใช้ถุง

พลาสติกมากกว่า 45,000 ล้านใบ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ถุงพลาสติกหูหิ้วเป็นขยะพลาสติกที่มีปริมาณมากถึง 

517,054 ตัน กล่องโฟมส�าหรับบรรจุอาหารปริมาณ 29,248 ตัน แก้วพลาสติกปริมาณ 241,223 ตัน และ

หลอดพลาสติกปริมาณ 3,873 ตัน รองลงมา คือ มลพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 

4.50 ของมลพิษทั้งหมด (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก, 2561)

จากปัญหาดังกล่าว หากผู้ผลิตและผู้บริโภคสนับสนุนการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น ก็จะช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ และส่งผลให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น (ปัทมาพร ท่อชู, วิทยา อินทร์สอน 

และสุรพงศ์ บางพาน, 2558) ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ยังผลักดันให้เกิดธุรกิจเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “ธุรกิจ

ปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ซึ่งเป็นธุรกิจที่จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป แต่จะมีความแตกต่าง

กับธุรกิจแบบเดิมอยู่คือ ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายน�าภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ไปซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ร้านค้า (Inno-

vation Hub KKU, 2562) ในประเทศไทยมีร้านต้นแบบ ชื่อว่า Refill Station เป็นผู้ริเริ่มในการทดลอง

ท�าการตลาดร้านค้าแบบเติม โดยเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นที่แรก ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ

ช่วยลดปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครลงได้ แต่ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายเข้าหาธุรกิจเอง 

ซึ่งขัดกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่ชอบความสะดวกสบาย ท�าให้ธุรกิจนี้เป็นที่รู้จักในตลาดเฉพาะ

กลุ่มเท่านั้น (Niche) จึงเกิดค�าถามขึ้นมาว่าธุรกิจแบบนี้จะไปได้ไกลและยั่งยืนแค่ไหนในประเทศไทย (Nop-

phawan techasawee, 2562) 

จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงจ�าเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่าแต่ละปัจจัยส่ง

ผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและความตั้งใจซื้อ

สินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจ
ปลอดบรรจุภัณฑ์” ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ผู้ประกอบการได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก

ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการสามารถน�า

ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มระดับ

ความตั้งใจซื้อให้เพิ่มมากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ Bulk Store

Brand Buffet (2018) กล่าวว่า Zero Waste เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากร

กลับมาใช้ใหม่ โดยเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของขยะให้น้อยลง

สุภัชญา เตชะชูเชิด, ปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์ และชนินทร์ ศรีสุมา (2562) เจ้าของธุรกิจ Bulk Store 

แห่งแรกของไทยชื่อว่า Refill Station กล่าวถึงแนวคิดของธุรกิจ Bulk Store ว่า เป็นการให้ลูกค้าน�าภาชนะ

มาเลือกสินค้าที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สบู่เหลว น�้ายาล้างจาน น�้ายาปรับผ้านุ่ม 

เป็นต้น โดยเริ่มจากการชั่งน�้าหนักภาชนะที่ลูกค้าน�ามา จากนั้นให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยการ

ปั๊มใส่ภาชนะ แล้วน�าภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ์แล้วไปชั่งน�้าหนักแล้วหักลบกับน�้าหนักภาชนะในตอนแรก จะ

ได้ราคาที่ลูกค้าต้องจ่าย

 ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

ตามแนวคิดของ Kotler และ Keller (2016) ได้กล่าวถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7Ps) ว่าประกอบไปด้วย 

(1) ด้านผลิตภัณฑ์ ในที่นี้จะมีความหมายรวมถึงสินค้าและหรือการบริการ รวมถึงแนวความคิด 

บุคคล องค์กร และอื่น ๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้

บริโภค 

(2) ด้านราคา ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังที่

ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับจ่าย 

เพื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควรค�านึงถึง

ความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้องมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย

(3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย การด�าเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถไปสู่ผู้บริโภคได้ภาย

ใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภคและที่ส�าคัญ คือ ช่อง
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ทางการจัดจ�าหน่ายนั้นต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้ก�าหนดขึ้นด้วย 

เนื่องจากสถานที่จัดจ�าหน่าย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ด้วย

(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด นอกจากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว หากขาดซึ่งการ

สื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับราคา และ ช่องทางจ�าหน่ายต่าง 

ๆ และกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคขึ้นได้ ดัง

นั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมต่าง 

ๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นต้น จึงนับเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�าคัญในส่วนประสมทางการ

ตลาด

(5) ด้านบุคลากร ต้องใช้ความพยายามในการวางแผนทั้งด้านก�าลังคน การสรรหา การคัดเลือก

บุคลากรและการฝึกอบรมพัฒนา และต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(6) ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ สถานที่และสิ่งแวดล้อมรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถจับ

ต้องได้และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้ปฎิบัติงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ 

(7) ด้านกระบวนการ เป็นวิธีในการท�างานสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบ

และปฎิบัติให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล

แนวคิดความตั้งใจซื้อ

Moslehpour, Aulia และ Masarie (2015) ได้นิยามความหมายของ ความตั้งใจซื้อไว้ว่า เป็นการ

อธิบายความเป็นไปได้ในการวางแผนของผู้บริโภคหรือการที่จะมีความตั้งใจซื้อสินค้า หรือบริการบางอย่าง

ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นความตั้งใจที่มีความเจาะจงของทางเลือกหนึ่งในความต้องการที่จะท�าให้เกิดการ

ด�าเนินการในอนาคต ซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่มีการวางแผนไว้จนสุดท้ายกลายเป็นพฤติกรรมการ

ซื้อที่เกิดขึ้นจริง

ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) หมายถึง สิ่งที่นักการตลาดสามารถที่จะศึกษา ความภักดีต่อ

ตราสินค้าของผู้บริโภคหรือดูพฤติกรรมการซื้อซ�้าของผู้บริโภคได้ ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าสามารถจะ

พิจารณาได้จาก ล�าดับของการเลือกตราสินค้า ความชอบ และสัดส่วนของการซื้อ ปัจจัยสถานการณ์ที่คาด

คะเนไว้ (ค�านาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, น. 78)

ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) มักน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อแต่ก็ไม่เสมอไป เนื่องจากจะมี

ปัจจัยแทรกระหว่างความตั้งใจซื้อกับการซื้อจริง ปัจจัยแทรกนั้น คือ ทัศนคติของบุคคลอื่นและปัจจัย

สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเน (Kotler & Keller, 2012, p.192)
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จากค�ากล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่าความตั้งใจซื้อ หมายถึง สิ่งที่สามารถแสดงออกได้ถึงความภักดีต่อ

ตราสินค้า ซึ่งความตั้งใจซื้อเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

กรอบแนวคิดการวิจัย  

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ไม่เคยบริโภคสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร แต่มีความคุ้นเคยหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์

กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแทนผู้ที่ไม่เคยบริโภคสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในกรณีนี้ทางผู้

วิจัยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่ชัด จึงต้องใช้สูตรการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความ

น่าจะเป็นของคอแครน (Cochran) เพื่อประมาณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (Cochran, 1963) 

 

 

จากสูตร 
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จากการค�านวณ กรณีไม่ทราบกลุ่มประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับ

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง หรือ 385 ตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แท้จริง จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่า

จะเป็น ได้แก่ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะท�าการคัดกรองเฉพาะผู้บริโภคที่ไม่เคย

บริโภคสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านค�าถามคัดกรอง (Check List) ก่อน

การท�าแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการส�ารวจความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้วิจัยจะท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซี่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 

Google Form ผ่านทาง Facebook ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 2. ผู้วิจัยคัดกรองกลุ่มตัวอย่างผ่านค�าถามคัดกรอง 

2 ข้อ คือ ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ ท่านมีความคุ้นเคยหรือเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

ปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) หรือไม่

 เครื่องมือวิจัย

งานวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีไม่เคยบริโภคสินค้า

จากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท�าแบบสอบถาม เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ท�า

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นค�าถามปลาย

ปิด แบบเลือกตอบค�าตอบเดียว (Single Choice)

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นค�าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” ซึ่งมี

ลักษณะค�าถามแบบ Rating Scale มีจ�านวนค�าถาม 4 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rat-

ing Scale)  ตั้งแต่ 1 ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด จนถึง 5 ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด โดยปรับปรุง

ค�าถามมาจากงานวิจัย การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรม

ผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสินค้าจากธุรกิจ

ปลอดบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค�าถามปลายปิด จ�านวน 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้าน

ผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 5. ด้านบุคลากร 

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 7. ด้านกระบวนการ โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 

ตั้งแต่ 1 ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด จนถึง 5 ระดับความส�าคัญมากที่สุด โดยปรับปรุงค�าถามมาจากงานวิจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท�าการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่ม

ประชากร ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธี

ค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient : α coefficient) โดย

ใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป จากการพิจารณาค่าดังกล่าว พบว่า มีค่าอยู่ที่ 0.853 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่า
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แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้  และได้ทดสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือโดย

การน�าเสนออาจารย์  ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและด�าเนินแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) 

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.6 เมื่อจ�าแนกตามอายุ

พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.8 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.7  เมื่อจ�าแนกเป็นสถานะ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 74.2  

เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ารายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001 – 20,000 

บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 43.4

ความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าจาก

             ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ท่านยินดีที่จะซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ 3.94 1.17 เห็นด้วยมาก

2. ท่านมีความพร้อมที่จะซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ 4.10 0.77 เห็นด้วยมาก

3. หากมีโอกาสท่านจะใช้บริการธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ 3.90 0.80 เห็นด้วยมาก

4. ท่านมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะใช้บริการธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ 3.60 1.14 เห็นด้วยมาก

รวม 3.89 0.74 เห็นด้วยมาก

 จากตารางที่ 1 ความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ 

(Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.98) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ ท่านมีความพร้อมที่จะซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ 

(4.10) ท่านยินดีที่จะซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (3.94) หากมีโอกาสท่านจะใช้บริการธุรกิจปลอด

บรรจุภัณฑ์ (3.90) และท่านมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะใช้บริการธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (3.60)
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ระดับความสำาคัญของส่วนประสมทางการตลาดสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk 

Store)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการ

             ของธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการ (n=385) x̄ S.D. ระดับความส�าคัญ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.66 ส�าคัญมาก

2. ด้านราคา 4.04 0.79 ส�าคัญมาก

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.96 0.95 ส�าคัญมาก

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.87 0.72 ส�าคัญมาก

5. ด้านบุคคล 4.11 0.63 ส�าคัญมาก

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 4.00 0.71 ส�าคัญมาก

7. ด้านกระบวนการ 4.10 0.80 ส�าคัญมาก

รวม 4.01 0.62 ส�าคัญมาก

 จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการของบริการธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรวมทั้ง 

7 ด้าน อยู่ในระดับส�าคัญมาก (4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

การบริการที่มีความส�าคัญอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านบุคคล (4.11) ด้านกระบวนการ (4.10) ด้าน

ราคา (4.04) ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (4.00) ด้านผลิตภัณฑ์ (3.98) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

(3.96) และด้านการส่งเสริมการตลาด (3.87) ตามล�าดับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุ

ภัณฑ์”(Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 3 แสดงผลทดสอบส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ (Bulk Store) ของ

             ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านการบริการ

ความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้

บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

B Std.Error Beta t Sig

ค่าคงที่ 1.973 0.239 8.259 0.000

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.243 0.085 0.218 2.868 0.004*

2. ด้านราคา -0.220 0.079 -0.233 -2.786 0.006*

3. ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย
0.344 0.051 0.440 6.689 0.000*

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด -0.257 0.055 -0.251 -4.680 0.000*

5. ด้านบุคลากร 0.539 0.093 0.456 5.822 0.000*

6. ด้านองค์ประกอบทาง

   กายภาพ
-0.069 0.085 -0.066 -0.813 0.417

7. ด้านกระบวนการ -0.116 0.96 -0.124 -1.209 0.227

*SIG ≤0.05 R = 0.558 R2 = 0.311 ADJUST R = 0.298 se = 0.621

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า

จาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Co-

efficient of determination or R2) เท่ากับ 0.311 หรือ ร้อยละ 31.1 แสดงถึงตัวแปรปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุ

ภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากร มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุ

ภัณฑ์ (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสามารถ

เขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุ

ภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

Y 
ความตั้งใจซื้อ

 = 1.973 + 0.243 
X1 

- 0.220 
X2

 + 0.344 
X3

 - 0.257 
X4

 + 0.539 
X5
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อภิปรายผลและสรุปผล

 อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจ

ปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 50.6 เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.7 เมื่อ

จ�าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.8 เมื่อจ�าแนก

ตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.7  เมื่อจ�าแนกเป็นสถานะ พบว่าส่วน

ใหญ่อยู่ในสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 74.2  เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าราย

ได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 43.4 ซึ่งผลการศึกษาสามารถน�ามา

อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก
ทุกข้อ 

2. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุ
ภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส�าคัญอยู่ใน
ระดับส�าคัญมากทุกข้อ

3. การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุ
ภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการ
ตลาด และด้านบุคลากร ส�าหรับปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk 
Store) ได้แก่ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพและด้านกระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มีผลต่อความตั้งใจซื้อซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคให้
ความส�าคัญกับ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูป
แบบบรรจุภัณฑ์ที่ให้บริการ การระบุราคาผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคาเมื่อเทียบ
ปริมาณที่ได้รับและความหลากหลายของระดับราคาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว 
ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของศุภสัณห์ บุญชัดและศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) 
พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ที่นัยส�าคัญระดับ 0.05 รวมถึงด้านราคาส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

3.2 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับความสะดวกในการใช้บริการในร้าน การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นระเบียบ มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านสื่อต่าง ๆ  มีโปรโมชั่นทางการขาย มีระบบการเป็นสมาชิก
และมีการจัดบูธแสดงสินค้า โดยสอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่ง
ผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ของศุภสัณห์ บุญชัดและศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) พบว่าด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีผลต่อ
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ความตั้งใจซื้อที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาด อธิบายได้ว่า ผู้บริโภคให้ความ
ส�าคัญกับการมีประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านสื่อต่าง ๆ การมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการมีระบบการเป็น
สมาชิก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ ของศรุตม์ โกมลเปลิน (2561) พบว่า
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อความตั้งใจซื้อที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

3.3 ปัจจัยด้านบุคลากร มีผลต่อความตั้งใจซื้อซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการ
สื่อสารของพนักงาน ความเป็นมิตรของพนักงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของพนักงาน และ
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ธนาคาร
ออมสิน ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของศุภสัณห์ บุญชัดและศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2563) พบว่า
ด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

3.4 ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซึ่งอธิบายได้ว่า เนื่องจาก 
“ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) มีการตกแต่งร้าน บรรยากาศภายในร้าน รวมถึงความสะอาดของ
ร้าน ที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานของธุรกิจทั่วไปในปัจจุบันจึงท�าให้ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อธุรกิจ
ห้องแถว ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของศุภสัณห์ บุญชัดและศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ 
(2563) ปัจจัยด้านองค์ประกอบด้านกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว 
ธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

3.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออธิบายได้ว่า โดยปกติ ความรวดเร็วใน
การบริการ ความถูกต้องในการบริการ การแจ้งเตือนวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ กระบวนการช�าระเงิน และ
ความเสมอภาคในการบริการ ล้วนเป็นสิ่งที่ธุรกิจบริการจ�าเป็นต้องมี จึงส่งผลให้ ปัจจัยด้านกระบวนนการ 
ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk Store) ของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ ของศรุตม์ โกมลเปลิน 
(2561) ที่พบว่าด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผู้
บริโภคในเขตภาษีเจริญ

 สรุปผล

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดและความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” 

ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม ตัวอย่างคือผู้ที่ไม่เคยบริโภคสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุ

ภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ�านวน 385 คนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์

เชิงอนุมานใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
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ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีสถานะโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 20,000 

จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า

จาก”ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคัญมากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านกระบวนการ อีกทั้งระดับความคิดเห็นของ

ความตั้งใจซื้อสินค้าจาก”ธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์” (Bulk store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ

กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอด

บรรจุภัณฑ์” ท�าให้ทราบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าจาก “ธุรกิจปลอดบรรจุ

ภัณฑ์” (Bulk store) ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

  ข้อเสนอแนะ
1. ขยายผลการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถน�าผลมาใช้

ในการวางแผนการตลาดสินค้าปลอดบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อน�าผลการ
ศึกษามาเปรียบเทียบและทราบถึงแนวโน้มในการปรับปรุงสินค้าในอนาคต 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้
บริโภคที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและผู้ที่ไม่เคยบริโภคสินค้าจากธุรกิจปลอดบรรจุภัณฑ์ ควรศึกษาโดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ

พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserves) เป็นข้อตกลงที่ก�าหนดขึ้นตามโครงการมนุษย์และชีว

มณฑลโดยองค์กรยูเนสโก พื้นที่สงวนชีวมณฑลมุ่งส่งเสริมการแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพด้วยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นและพัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – 

คอกม้า ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษากลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยจัด

ประชุมระดมความคิด การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม ผลการศึกษา พบว่า ผู้

ประกอบการท้องถ่ินให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาด้ังเดิมบนฐานของ

ความรู้ใหม่และทักษะด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ทั้งนี้ภัย

คุกคามหลักของการใช้ประโยชน์พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า คือ การถูกจ�ากัดและควบคุมโดยข้อ

ก�าหนดการคุ้มครองพื้นที่ นอกจากนี้ การด�าเนินธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการ

บริการ ร่วมกับการประเมินความสามารถในการรองรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งมอบประสบการณ์และ

คุณค่าส�าหรับลูกค้าผ่านภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่ บทความนี้มุ่งหวังให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ของชุมชนและภาคธุรกิจ รวมถึงการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า
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Abstract

The Biosphere Reserves Model is the agreement, designated by UNESCO’s Man and 

the Biosphere Programme (MAB). Biosphere reserves are to promote solutions on integrating 

biodiversity conservation with its sustainable resource usage. This study aims to analyze the 

business environment with SWOT of local entrepreneurs and develop the Community Busi-

ness Model Canvas (CBMC) in Mae Sa – Kog Ma biosphere reserve. Participatory Action Re-

search (PAR) was applied as the developmental framework with a brainstorming session, 

informal interviews, and field observation. This paper was found that the local entrepre-

neurs aware of natural resources and traditional indigenous knowledge, they also gained 

new knowledge and skills to improve the value of local resource use and identity of the 

area. However, the primary threat was the utilization of Mae Sa - Kog Ma biosphere reserve, 

since the area was limited and controlled by area protected regulation. Additionally, the 

business operations were focused on quality development of products and services, col-

laborated with the carrying capacity assessment of each customer group to deliver experi-

ences and values for the customer through the image and identity of the area. Consequent-

ly, the purpose of this paper is to encourage the sustainable growth of both community and 

business sectors, including sustainable conservation of Mae Sa - Kog Ma biosphere reserve.

Keywords: SWOT Analysis, Community Business Model Canvas, Social Enterprise,  

                Mae Sa – Kog Ma Biosphere Reserve.

บทน�า

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ได้รับการรับรองจากองค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2520 ให้เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ และเป็นพื้นที่ต้นน�้าส�าหรับการอยู่อาศัยของชุมชน (United Nations Educational, Scien-

tific and Cultural Organization, 2019) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 พื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทยที่ได้รับการ

รับรองในระดับนานาชาติ ส�าหรับในเขตแม่สา – คอกม้า เป็นพื้นที่ลุ่มน�้าที่มีความส�าคัญต่อระบบนิเวศ มี

แผนการจัดการพื้นที่โดยเกิดจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

ซึ่งให้ความส�าคัญในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

การบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ด้วยการสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

พื้นที่ รวมถึงการสร้างความตระหนักและจิตส�านึกต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม (Lowering Emission in 

Asia’s Forests, 2563) ด้วยมุมมองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อกลไกการปกป้องทรัพยากรทาง

ธรรมชาติต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันปัจจัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมมีการส่ง

ผลกระทบเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการท�าการเกษตรด้วยระบบ

สารเคมี สภาพอากาศที่เป็นมลพิษและภัยธรรมชาติ การสูญเสีย พื้นที่และความเสื่อมโทรมของป่าไม้ รวมถึง

คุณภาพของแหล่งต้นน�้า นับว่าเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม



257

ของประชาชนภายในพื้นที่เพื่อด�าเนินการบริหารจัดการ

ด้วยความส�าคัญเชิงบริบทพื้นที่จะต้องอนุรักษ์เพ่ือสงวนความหลากหลายทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม รวมถึงแหล่งรวบรวมทักษะและคุณค่าของผู้คนในท้องถิ่นในการเป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการศึกษาสภาพพื้นที่เป็นเขตหุบเขาและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนหลาก

หลายชาติพันธุ์มาเป็นระยะยาวนาน พร้อมกับเป็นสถานที่ตั้งและแวดล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมใน

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป (ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) จากข้อได้

เปรียบทางด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการท้องถ่ินมีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันในทางกลับกันความตระหนักและการรับรู้ของผู้ประกอบการ

ต่อการน�าเสนอและอนุรักษ์คุณค่าของเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลกับไม่มีความสอดคล้องตามเป้าหมายของการ

จัดการพื้นที่ จึงท�าให้การศึกษาให้ความส�าคัญกับผู้ประกอบการท้องถิ่นต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจบนฐาน

ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้โยชน์ของพ้ืนที่ในการประกอบธุรกิจโดยค�านึง

ถึงผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางในการศึกษาการด�าเนินธุรกิจต้นแบบภายในเขตพื้นที่

สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ตามกรอบความคาดหวังของ องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นการพัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจเพ่ือชุมชนในมุมมองของผู้ประกอบการท้อง

ถิ่นด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ขอบเขตการด�าเนินงานและแผนธุรกิจ เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้

ประกอบการท้องถิ่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และทรัพยากรในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ตามฐานคิดของธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบกับหน่วย

งานระดับท้องถิ่นสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางก�าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจเพื่อชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริบทเชิงพื้นที่สูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู ้ประกอบการท้องถ่ินในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 

แม่สา – คอกม้า

2. เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู ้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑล 
แม่สา – คอกม้า

การทบทวนวรรณกรรม
1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) ทางการตลาดขององค์กร แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปร 2 ตัว คือ โอกาส (Opportuni-

ties) และอุปสรรคหรือข้อจ�ากัด (Threats) ซึ่งอยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็น (Top Manager) ไม่สามารถ

ควบคุมได้ในระยะสั้น เป็นปัจจัยที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับ

องค์กรโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน (Task Environment) และปัจจัยทางสังคม (Social Environ-

ment) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 
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(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของบริษัท ซึ่งโดยปกติแล้วผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่สามารถ

ควบคุมได้ในระยะสั้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) วัฒนธรรม (Culture) และทรัพยากร (Re-

sources) ของบริษัท จุดแข็งของบริษัทที่ส�าคัญจะกลายเป็นความสามารถหลัก (Core Competencies) ซึ่ง

จะน�ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของบริษัท (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ และคณะ, 2560)
2. แผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business Model Canvas)

หลังจากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้น�าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเพื่อชุมชนเข้าสู่

กระบวนการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ เพื่อประเมินและสังเคราะห์การวางแผนทางธุรกิจภายใต้แนวคิดโมเดล

ธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเพื่อชุมชนด้วยการยกระดับความรู้ ทักษะ เครือ

ข่าย และการประกอบการอย่างมีแบบแผน จากการปรับใช้ Business Model Canvas (BMC) ตามหลักการ

ผืนผ้าใบ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563) โดยให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบ 

9 ช่อง (Osterwalder & Pigneur, 2010) ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments) สามารถ

สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ส่งมอบสินค้าหรือการบริการให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 2) คุณค่าที่มอบให้

ลูกค้า (Value Proposition) คุณค่าที่สามารถส่งมอบหรือการตอบสนองต่อความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย 3) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ช่องทางที่สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า รวมถึง

ความคุ้มค่าในการใช้งาน 4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) การรักษาความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมกับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย  

5) รูปแบบการหารายได้ (Revenue Streams) องค์กรจะสามารถสร้างรายได้ด้วยสินค้าหรือบริการอะไร 

นอกจากนั้นกลุ่มลูกค้าจะยินดีต่อการจ่ายเพื่อแลกประโยชน์จากสินค้าที่ได้รับและจะช�าระเงินได้อย่างไร 6) 

การจัดสรรทรัพยากรหลัก (Key Resources) ที่องค์กรจะน�ามาสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้า

แต่ละกลุ่ม 7) กิจกรรมหลักที่จ�าเป็นต้องท�า (Key Activities) การสร้างกิจกรรมหลักที่มีคุณค่าและเป็นความ

ต้องการขององค์กร 8) การสร้างเครือข่าย (Key Partnerships) ส�าหรับการต่อรองและการสนับสนุนทาง

ด้านทรัพยากรด้วยการให้ความส�าคัญกับพันธมิตรที่มีส่วนส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ และ 9) โครงสร้างของ

ต้นทุน (Cost Structure) การบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากต้นทุนในการประกอบธุรกิจ

Key Activities

กิจกรรมหลักที่สร้าง

คุณค่า? Value Proposition

น�าเสนอและส่งมอบ

คุณค่าอะไร?

Customer Relationship

ติดต่อกลุ่มลูกค้ายังไง?

Key Partnership

ใครเป็นคู่ค้า?

Key Resources

ทรัพยากรหลักที่สร้าง

คุณค่า?

Channel

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร?
Customer Segment

กลุ่มลูกค้าคุณคือใคร?

Cost Structure

ต้นทุนที่ส�าคัญคืออะไร?

Revenue Streams

รายได้มาจากช่องทางไหน?

ภาพที่ 1.1 Business Model Canvas

ที่มา Osterwalder, A., & Pigneur Y (2010)

ดังนั้น จากองค์ประกอบทั้งหมดจะเป็นการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจด้วยวิธีการคิดแบบ Business 

Model Canvas เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์ในบริบทของธุรกิจ เนื่องจากมีความยืด
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ยุ่นต่อการศึกษาที่มีความเข้าใจท่ีง่ายและครอบคลุมแผนการด�าเนินงานของธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด 

(Fritscher & Pigneur, 2010
3. ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

บทความนี้ประยุกต์แนวคิดของธุรกิจเพื่อสังคม เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจ 

เพื่อชุมชนของผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ให้สามารถด�าเนินธุรกิจตาม

แผนอย่างมีประสิทธิภาพโดยผสมผสานกับความรู้และนวัตกรรมสังคมมุ่งเน้นสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและเพิ่ม

คุณค่าด้านการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเป็นต้นแบบในการสร้าง

การพัฒนาที่ยั่งยืน ส�าหรับธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถ

สร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการด�าเนินงานและขยายงานให้เต็มศักยภาพ มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตาม

พันธกิจทางสังคมท่ีตั้งไว้มีหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน�ารายได้กลับมาสู่กิจการ

เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ขยายกิจการและผลักดันเป้าหมายทางสังคม (Alter, 2004) สามารถจ�าแนกกิจการ

เพื่อสังคมในมิติของสังคม ได้ดังนี้ เริ่มจากกลุ่มของประชาชนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่

ประสบร่วมกันภายในสังคมหรือรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม กิจการเพื่อสังคมมีจุดมุ่งหมายที่

ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ให้บริการชุมชนหรือเฉพาะกลุ่มคน

คุณลักษณะของกิจการเพื่อสังคมคือความปรารถนาที่จะส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบของคนใน

ระดับท้องถิ่น ใช้หลักการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกอ�านาจในการตัดสินใจใช้หลักการของหนึ่งสมาชิกหนึ่ง

เสียง โดยที่อ�านาจไม่ได้กระจายไปตามจ�านวนหุ้นหรือสัดส่วนของเงินทุนที่แต่ละคนมีอยู่ และการมีส่วนร่วม

โดยธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบประชาธิปไตย (Defourny and Nys-

sens, 2006) ดังนั้นในบริบทของการศึกษาจะกล่าวรูปแบบกิจการที่บุกเบิกโดยผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

(New Entrepreneur) การตื่นตัวกับกระแสเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยในการแก้

ปัญหาและพัฒนาสังคม ประกอบกับการด�าเนินงานโดยคนในชุมชนที่เข้าใจสภาพแวดล้มของชุมชน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Re-

search: PAR) เพื่อศึกษาลักษณะการด�าเนินงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจ และวิเคราะห์แผน

ธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
1. การคัดเลือกพื้นที่วิจัย รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเบื้องต้นของพื้นที่สงวนชีวมณฑลเป้าหมาย 

เมื่อได้ข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ จากนั้นท�าการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาร่วมกับข้อมูลจากการส�ารวจพื้นที่ของคณะผู้
วิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วจึงน�าข้อมูลเชิงพื้นที่ไปท�าการสอบถามหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่ตั้งแต่อ�าเภอ ต�าบล และชุมชนเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความต้องการพัฒนาจนได้รายชื่อพื้นที่
และผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า

2. การคัดเลือกผู้ประกอบการท้องถิ่น ก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ก. เป็นผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ข. จดทะเบียนด�าเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ค. 
มีแนวทางด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า อย่างน้อย 1 ด้าน 
(การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การสังเกตภาคสนาม (Field observation) ใช้แบบสังเกตข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 
รวมถึงแผนการด�าเนินงานของผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า

3.2 การจัดประชุมระดมความคิด (Brainstorming session) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
ร่วมกับผู้ประกอบการเป้าหมายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า
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3.3 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ใช้แบบสัมภาษณ์การพัฒนา
แบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อมูล
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ ส่วนที่ 3 แบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชน แบ่งออกเป็น 9 ข้อ ได้แก่ คุณค่าที่น�า
เสนอ (Value Proposition) กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer 
Relationship) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Distribution Channel) ทรัพยากรที่มี (Key Resources) (Key 
Activities) หุ้นส่วนหลัก (Key Partnership) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) และรูปแบบรายได ้

(Revenue Streams) 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยเนื้อหา (Content Analysis) ใช้วิธีการทบทวน

เอกสารวิชาการและรายงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) การ
แสดงข้อมูล (Data Display) ตีความและตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยได้ด�าเนินการเสนอผลการศึกษา ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบ

การท้องถ่ินและแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู้ประกอบการท้องถ่ินในพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า 

ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า

การสัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมความคิดเห็นในการศึกษาสภาพแวดล้อมธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่น

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า ประกอบด้วย 6 ประเภทธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาภายนอกและ

ภายในด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นพื้นที่สงวนชีวมณฑล 

               แม่สา–คอกม้า

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น

จุดแข็ง จุดอ่อน

1. เขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า  

แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและพื้นที่ต้นน้�า

2. การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม

อาชีพ

3. ความหลากหลายของทรัพยากรและ

ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เช่น สินค้าบริโภค หรือ

แหล่งท่องเที่ยว

4. สภาพแวดล้อมเขตหุบเขาและอากาศเย็น

ทั้งปี

5. ความมีชื่อเสียงของพื้นที่ด้วยมาตรฐานและ 

การยกย่องในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอก

ม้า

6. ความแปลกใหม่ของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์

ในการน�าเสนอบนฐานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่

สา–คอกม้า มีความเป็นอัตลักษณ์และโดดเด่น

1. ขาดการส่งเสริมทางการตลาดและการ

ก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. การเข้าถึงด้วยเส้นทางการสัญจรและการ

คมนาคม

3. ขีดความสามารถในการรองรับและการให้

บริการ

4. ขาดมาตรฐานและรางวัลรองรับด้าน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาชีพ

5. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและทักษะมี

จ�านวนน้อย

โอกาส ข้อจ�ากัด

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก

1. การสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

ส�าหรับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพื้นที่ใน

ทางการท่องเที่ยว

2. หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา

ให้การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้

3. แหล่งศึกษาเรียนรู้ การวิจัย และพื้นที่

ส�าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

4. จ�านวนคู่แข่งขันในประเภทธุรกิจเดียวกันมี

จ�านวนน้อยราย เนื่องจากความแตกต่างของ

ฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาดั้งเดิม

1. นโยบายและการควบคุมการใช้ประโยชน์

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า ที่ทับ

ซ้อนกับเขตป่าสงวน

2. ข้อกฎหมายในการใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่

สงวน และการผลิตวัตถุดิบบางประเภท

จากตารางท่ี 1.1 ผลการศึกษาการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมธรุกจิของผูป้ระกอบการท้องถ่ิน พบว่า การ

ด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า ค่อนข้างให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจากฐานทรัพยากร ส่งผลให้มีความแปลกใหม่และอัตลักษณ์

ที่มีภาพจ�าโดดเด่นของพื้นที่ สอดคล้องผลการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการท้องถิ่นคนที่ 1 (EN1) สัมภาษณ์ 
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4 ธันวาคม 2563 กล่าวว่า “ผมคิดว่าในประเทศไทยคงมีที่นี้ที่เดียวที่ว่าขายของแล้วคนซื้อของไม่ได้เอากลับ

มา ของที่คุณซื้อผมไปคุณต้องเอาไปปล่อยคืนสู่ป่า” ซึ่งในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย แนวทางการด�าเนินธุรกิจมีความแตกต่างตามต้นทุนทางวัตถุดิบและองค์

ความรู้จากภูมิปัญญา เช่นเดียวกับผลการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการท้องถิ่นคนที่ 2 (EN2) สัมภาษณ์ 4 

ธันวาคม 2563 กล่าว “เราช่วยเหลือเกษตรกรโดยที่เราให้ความรู้ พอให้ความรู้เสร็จและเราก็รับซื้อผลผลิตที่

เขาผลิตได้ด้วย โดยที่เขามาส่งที่นี้ตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยเก็บมาแล้ว” ท�าให้การแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ

ประเภทเดียวกันมีการแข่งขันค่อนข้างต�่าและมีจ�านวนน้อย ทั้งนี้ด้วยความมีชื่อเสียงและการประกาศเขต

พื้นที่พิเศษส่งผลให้เกิดการรับรู้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังท�าให้หน่วยงานภาครัฐ

ส่วนกลาง ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเห็นความส�าคัญและให้ความสนใจในการ

สนับสนุนและขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ ดังผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้องถิ่นคนที่ 1 (EN1) 

สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2563 กล่าวว่า “ทางองค์การสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า ท่านก็มาสนับสนุ

นมา Train มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู”้ เช่น ระบบพี่เลี้ยงในการด�าเนินธุรกิจ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ

การจัดการ รวมถึงการศึกษาและงานวิจัย และการสนับสนุนแหล่งเงินทุน 

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ประกอบการในแต่ละประเภทที่ค่อนข้างน้อย จึงไม่เกิดการ

แข่งขันที่รุนแรง แต่ทางด้านศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นปัจจัยคุกคามหลักจะเป็นเรื่องของ 

ขีดความสามารถในการรองรับและการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ดังผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้องถิ่น

คนที่ 3 (EN3) สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2563 กล่าวว่า “มีหลายกลุ่มที่มาจัดประชุมที่นี้ 40 ท่านก็คงพอดีๆ ถ้า

มากกว่านั้นคงจะรับไม่ได”้ เนื่องจากสภาพบริบทของชุมชนที่เป็นแหล่งหุบเขาและเส้นทางสัญจรที่มีข้อ

จ�ากัดส่งผลต่อช่วงเวลาและฤดูกาลที่มีผลส�าคัญในการเดินทาง นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์และการส่ง

เสริมทางการตลาดเป็นอุปสรรคส�าคัญ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้าน

อุปทาน (Supply side) เป็นกลไกส�าคัญ แต่ยังขาดในด้านมาตรฐานและการรองรับ ดังค�ากล่าวของผู้

ประกอบการท้องถิ่นคนที่ 4 (EN4) “แต่ว่ามันก็ยากมากเรื่องมาตรฐาน เราเลยคิดเหมือนจะอยากขึ้นทะเบียน

หรือว่าจดแจ้งอะไรอย่างนี้ ก�าลังด�าเนินการอยู่” 

โดยส่วนมากไม่ได้ความส�าคัญกับทางด้านอุปสงค์ (Demand side) ด้วยลักษณะพื้นที่และต้นทุน

ทางวัตถุดิบที่เป็นตัวบังคับในการผลิตสินค้าและการบริการนั้นๆ เช่นผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้องถิ่น

คนที่ 4 (EN4)  สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2563 กล่าวว่า “มันเป็นของพื้นที่ตรงนี้ ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาเอามะแขว่

นอะไรก็รู้จักมะแขว่น ไม่มีอาชีพอะไร พอถึงหน้าก็มีมะแขว่นยังเป็นรายได้เสริมที่ยังเก็บมะแขว่นมาขายได้” 

และสิ่งส�าคัญอีกอย่างที่เป็นปัจจัยหลักในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า คือ การควบคุมและก�ากับดูแล

ด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์พื้นที่ส�าหรับเชิงพาณิชย์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์ผืนป่า เช่น

ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้องถิ่นคนที่ 5 (EN5) สัมภาษณ์ 6 ธันวาคม 2563  “สวนพื้นที่เหลือคืนให้

เป็นป่า เป็นป่าอนุรักษ์ไปเลย บ่าใช่ได้ฟื้นฟูนะครับ ป่าอนุรักษ์ก็ประมาณ 500 กว่าไร”่ ดังนั้นจากการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงสามารถท�าให้เห็นแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการท้องถิ่นในการ

พัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทและข้อจ�ากัดในการปรับใช้ให้เป็นไปตามเป้า

หมายของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า
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2. แบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธรุกิจของผูป้ระกอบการท้องถิน่พืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแม่สา–คอกม้า พบว่า 

มีศักยภาพต่อยอดทางด้านแผนธุรกิจและเอื้อประโยชน์ต่อการวางแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชน ด้วยการ

ก�าหนดความน่าสนใจของกิจการผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยสามารถน�าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

การวิเคราะห์แผนธุรกิจ (Business Model Canvas) ดังตารางที่ 1.2 ดังนี้

 

ตารางที่ 1.2 การวิเคราะห์แบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู้ประกอบการท้องถิ่นพื้นที่สงวนชีวมณฑล 

                แม่สา–คอกม้า
องค์ประกอบของ BMC ผลการศึกษา

Customer Segment 1. ส่งเสริมกลุ่มศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน

ประกอบการ  

และกลุ่มการศึกษา

2. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีความสนใจในกิจกรรมเฉพาะด้านและ

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

3. กลุ่มครอบครัวและการเดินทางเป็นกลุ่ม

Value Proposition 1. ความหายากของผลิตภัณฑ์ที่มีจ�ากัดในเขตพื้นที่สูงและมีเฉพาะใน

ฤดูกาลท้องถิ่น

2. พื้นที่ส�าหรับการนันทนาการและแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทางพันธุ์พืช

3. ความมีชื่อเสียงของพื้นที่และการน�าเสนอกิจกรรมที่มีลักษณะโดดเด่น

Distribution Channel 1. ให้ความส�าคัญกับการขายในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากรูปแบบสินค้าและ

การบริการเน้น 

การส่งมอบคุณค่าให้เกิดการร่วมรับประสบการณ์

2. ตัวแทนในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามผ่านช่องทางออนไลน์ และ

กลุ่มเครือข่ายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและ

สะดวก

Customer Relation-

ship

1. ความพร้อมและความเต็มใจต่อการให้ข้อมูลและการช่วยเหลือ

2. การจดบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและการไปเยี่ยมชม

ภายในพื้นที่

3. แลกเปลี่ยน แบ่งบันประสบการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของผู้ประกอบ

การและลูกค้า
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องค์ประกอบของ BMC ผลการศึกษา

Revenue Streams รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวภายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า รวมถึงการส่งออกของ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
Key Resources 1. ผู้ให้ข้อมูลที่มีความช�านาญและทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นคน

ภายในพื้นที่

2. การใช้วัตถุดิบและฐานทรัพยากรภายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอก

ม้า เป็นหลัก

3. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการสืบทอดการประกอบอาชีพและการผลิต

สินค้าดั้งเดิม

Key Activities 1. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้

ประกอบการ 

และนักท่องเที่ยว ให้มีความแตกต่างและหลากหลาย

2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู้ประกอบการลักษณะธุรกิจ

เพื่อสังคมให้ความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใน

ท้องถิ่น 

Key Partnership หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการให้ความร่วม

มือและการสนับสนุนการด�าเนินงาน ตั้งแต่แหล่งเงินทุน งบประมาณ การ

ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และทักษะ 

ที่จ�าเป็น ทั้งนี้ยังรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิต 

แรงงาน และผู้ขายในพื้นที่

Cost Structure ต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสมจากการประมาณของยอดขายผลิตภัณฑ์ 

 จากตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู้ประกอบการท้องถิ่นพื้นที่สงวน

ชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า มีการศึกษาจากกลุ่มผู้ประกอบการต้นแบบที่ด�าเนินการภายใต้กรอบแนวแนวคิด

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการภายในพื้นที่ที่มีความสนใจสามารถน�า

แนวทางการออกแบบโมเดลธุรกิจจากผู้ประกอบการต้นแบบไปพัฒนาและปรับใช้ในเชิงธุรกิจ คณะผู้วิจัยจึง

ได้เสนอการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ โดยประยุกต์จาก Business Model Canvas (BMC) 

ในการวิเคราะห์ผู้ประกอบท้องถิ่น ตามรายละเอียดโมเดลธุรกิจในกรอบนแนวคิดทั้ง 9 องค์ประกอบ  โดยมี

รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment) เป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก 

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และสถานที่ตั้ง เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดกลุ่มลูกค้าให้ตรงกับลักษณะ

ผลิตภัณฑ์และการบริการ ส�าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มศึกษาดูงานจาก

ทุกภาคส่วน โดยเน้นกลุ่มการศึกษาเรียนรู้เป็นหลัก และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมเฉพาะ
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ด้านและเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ รวมถึงกลุ่มครอบครัว (Family Trip) ทั้งนี้ยังให้ความสนใจในกลุ่มที่ต้อง

ประสบการณ์แปลกใหม่ 

 องค์ประกอบที่ 2 การน�าเสนอคุณค่า (Value Proposition) เนื่องจากจุดหมายปลายทางเป็น

แหล่งพื้นที่ลุ่มน้�า มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก การน�าเสนอความหายากของสินค้าที่

มีจ�ากัดในเขตพื้นที่สูงและมีเฉพาะในฤดูกาลท้องถิ่น และใช้พื้นที่ทางนันทนาการและแหล่งศึกษาเรียนรู้

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางพันธุ์พืช นอกจากนั้นน�าเสนอกิจกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นควบคู่กับความมีชื่อเสียง

ของพื้นที่ องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Distribution Channel) ให้ความส�าคัญกับการ

ขายในพื้นที่เป็นหลัก ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการที่เน้นประสบการณ์และสร้างเครือข่ายออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก พร้อมทั้งสามารถซักถามและโต้ตอบข้อมูลต่าง ๆ องค์ประกอบ

ที่ 4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) เนื่องจากผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นคนภายใน

พื้นที่การสร้างความสัมพันธ์จะให้ความส�าคัญกับความเป็นมิตรและความเต็มใจต่อการบริการเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ทุกกิจกรรมจะใส่ใจรายละเอียดการเดินทางและการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว เช่น การจดบันทึก การ

มอบของที่ระลึก เป็นต้น รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ของ

นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ องค์ประกอบที่ 5 รายได้หลัก (Revenue Streams) รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า 

รวมถึงการส่งออกของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) น�าเสนอผู้

ให้ข้อมูลที่มีความช�านาญและทักษะการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นคนภายในพื้นที่ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการ

สื่อสารและบอกเล่าผ่านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการสืบทอดการประกอบอาชีพและการผลิตสินค้าดั้งเดิม 

พร้อมกับการใช้วัตถุดิบและฐานทรัพยากรภายในท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 7 กิจกรรมหลัก (Key Activi-

ties) พัฒนากิจกรรมและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้ประกอบการและนักท่อง

เที่ยว ให้มีความแตกต่างและหลากหลาย นอกจากนั้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู้ประกอบ

การลักษณะธุรกิจเพื่อสังคมให้ความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น องค์

ประกอบที่ 8 คู่ค้าด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญ (Key Partnership) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน

การศึกษาในการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการด�าเนินงาน ตั้งแต่แหล่งเงินทุน งบประมาณ การ

ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และทักษะที่จ�าเป็น ทั้งนี้ยังรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิต 

แรงงาน และผู้ขายในพื้นที่ และ องค์ประกอบที่ 9 โครงสร้างค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ต้นทุนในการ

ผลิตที่เหมาะสมจากการประมาณของยอดขายผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจเพื่อชุมชนของผู้

ประกอบการท้องถิ่น ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให ้

การสนับสนุนด้วยการผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องที่หรือน�าเสนอผ่านภาพลักษณ์ให้เกิดการจดจ�าผ่านตรา

สัญลักษณ์ของพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการรับรู้และส่งเสริมเส้นทางเครือข่ายผู้ประกอบการภายในพื้นที่สงวน

ชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า รวมถึงการน�าผลการศึกษาไปปรับเป็นแนวทางสร้างความตระหนักรู้และค�านึงถึง

สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (New Enterprise) ภายในท้องถิ่น 

นอกจากนี้จะต้องให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการสื่อความหมายของเขตพื้นที่สงวนให้
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แก่ผู้ประกอบการจนมีความรู้ความเข้าใจท่ีจะน�าไปสู่แนวทางปฏิบัติของการด�าเนินธุรกิจท่ีควบคู่กับการใช้

ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจและความสามารถในการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ศึกษาในบริบทของความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑล

แม่สา – คอกม้า เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านอุปสงค์และการพัฒนาทางด้านการตลาดให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น

2. ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการมีส่วนร่วมนอกเหนือจากกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น 
เช่น ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐระดับกลาง ถึงระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อให้ทราบถึงความตระหนักต่อ
เขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า และการจัดการศักยภาพพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาช่องทางการตลาดและการก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีความชัดเจนและเป็นรูป
ธรรม เพื่อให้สามารถสร้างก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งขยายฐานกลุ่มลูกค้าและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง 

ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Marketing mix factors affecting customer’s brand loyalty of cosmetic brands  

in Hatyai District, Songkhla Province

พรรณกาญจน์ ไทรงาม1 ฟาอิซ หิเล1* ธนพัฒน์ โกวิทย์1 นาธาร อูอ�าหมัด1  

ฟิรเดาส์ ราเฮงบูแล1 ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์2 ธีรศักดิ์ จินดาบถ2

Phannakan Saingam1 Faiz Hile1* Tanaphat Kowit1 Natarn Auammad1  

Firdaos Rahengbulae1 Laphassawat Subphonkulanan2 Teerasak Jindabot2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด และ

ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2. เพื่อวิเคราะห์ผล

ของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและด้าน

การส่งเสริมการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภค

ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณเพื่อทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต�่ากว่า 21 ปี เมื่อจ�าแนกตามระดับการ

ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา เมื่อจ�าแนกเป็นสถานะ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่ารายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน จากการศึกษา

ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ การศึกษาความภักดีของ

ลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิด
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Abstract

The objectives of this research are (1) to study the importance of the marketing mix 

and customer loyalty towards cosmetic brands in Hatyai District, Songkhla Province and (2) 

to analyse the effect of the marketing mix (4Ps), namely product, price, distribution channel, 

and marketing promotion on customer loyalty with cosmetic brands in Hatyai District, Song-

khla Province. It was quantitative research using surveys. A questionnaire was collected 

from 385 consumers living in Hatyai District, Songkhla Province. Data were analysed by using 

descriptive statistics and multiple linear regression equations to test the influence between 

variables. The research results were found that most of the samples were female. It was 

found that when classified by age, most were under the age of 21 years; when classified by 

education level, most had a bachelor’s degree; when classified by occupation, most of 

them were students; when classified by status, most of them were single; and when classi-

fied by the average income of respondents, most average income is less than or equal to 

15,000 baht per month. Regarding marketing mix factors affecting customer loyalty to cos-

metic brands in Hatyai District, Songkhla Province, it was found that most of the sample 

group placed the importance to the highest level to price, product distribution channels, 

and marketing promotion, respectively. A study of customer loyalty towards cosmetic 

brands in Hatyai District, Songkhla Province revealed that the sample group gave the overall 

opinion level at the highest level. As for the marketing mix factors that affect customer 

loyalty of cosmetic brands in Hatyai District, Songkhla Province, it was found that the mar-

keting mix factor in marketing product prices and distribution channels affect customer 

loyalty of cosmetic brands. Therefore, the cosmetic business should focus on the develop-

ment of products and increase the diverse range of distribution.

Keyword: Marketing mix, Brand loyalty, Cosmetic brand

บทน�า

ตลาดเครื่องส�าอางในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีมูลค่ามาก จากสถิติปี พ.ศ.2561 พบว่า

ตลาดเครื่องส�าอางในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดมากถึง 2.51 แสนล้านบาท โดยแยกเป็นตลาดในประเทศ

สัดส่วนร้อยละ 66.9 และตลาดส่งออกสัดส่วนร้อยละ 33.1 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) และยังมีแนวโน้มที่

จะเติบโตขึ้นอีกด้วย จากสถิติปี พ.ศ.2562 พบว่าตลาดเครื่องส�าอางในประเทศไทยเติบโตขึ้น 6.7 % และยัง

มีการคาดการไว้ว่าในปี พ.ศ.2562 – 2566 ตลาดเครื่องส�าอางจะมีการเติบโตราว 7.14 % จากปี พ.ศ.2561 

โดยปัจจัยหลักที่ท�าให้ตลาดเครื่องส�าอางในประเทศไทยเติบโตนั้น มาจากก�าลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด จาก

สถิติในปี พ.ศ.2562 พบว่าอัตราเฉลี่ยการซื้อเครื่องส�าอางของคนไทยอยู่ที่ 1,500 บาทต่อครั้ง (ศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562)
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การขยายตัวของตลาด และการคาดการณ์ถึงตลาดเครื่องส�าอางที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ใน

อนาคตได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ท�าให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากใน

ตลาดเครื่องส�าอาง (ฉัตรรัตน์ พุฒิวีระพงศ์, 2560) มีแบรนด์ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่าง

รวดเร็ว มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ทั้งจีน เกาหลี และญี่ปุ่นที่เน้นจุดขายด้านราคา เข้ามาแข่งขันใน

ตลาดมากขึ้น รวมถึงแบรนด์ระดับโลกได้เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันมากขึ้นโดยการออก Collection ใหม่ 

ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้าง Fighting Brand ของตัวเองเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ

ชั้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ การภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภค หรือ Brand Loyalty ลดน้อยลง 

และน�ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อ สินค้าและแบรนด์ใหม่ ๆ มากขึ้น เพราะลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้น 

(Manida Phuphaitun, 2563)

ตลาดเครื่องส�าอางในภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อให้ตลาดเติบโตมากขึ้น 

โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการร่วมมือจากหลาย ๆ  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ

ในตลาดเครื่องส�าอางในประเทศ ให้แข็งแกร่งและมีศักยภาพมากขึ้น โดยเน้นพื้นที่ในภาคใต้เป็นหลัก และมี

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องส�าอางในภาคใต้จะเติบโต

ขึ้นจากเดิม 20% ภายใน 3 ปี จากข้อมูลดังกล่าวบ่งบอกได้ว่า อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นหนึ่งใน

พื้นที่ที่ส�าคัญของตลาดเครื่องส�าอางในประเทศไทย จึงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย (กรม

ประชาสัมพันธ์ สวท.สงขลา, 2561)

จากปัญหาดังกล่าวทางผู้ศึกษามีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อน�าผลการวิจัย

ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส�าอางในการออกแบบส่วนประสมทางการ

ตลาดให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาด และความภักดีของลูกค้าต่อตราสิน

ค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อวิเคราะห์ผลของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางใน
พื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้หรือผู้ที่สนใจ สามารถน�าไปใช้พัฒนาและ

ปรับปรุงธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภค ตระหนักและเห็นถึง
ความส�าคัญของผู้บริโภค เพื่อรักษาฐานลูกค้า และก้าวขึ้นเป็นผู้น�าในธุรกิจประเภทนี้ได้

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า เป็นแนวทางในการวางแผน
ก�าหนดกลยุทธ์การสร้างความภักดีให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ส่งผลต่อความส�าเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
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3. ผลการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถน�าข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ไปปรับปรุง
ต่อยอดองค์ความรู้ ใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2561) ระบุว่า ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ

บริหารการตลาด การที่จะท�าให้การด�าเนินงานของกิจการประสบความส�าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับการปรับปรุง

ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย

และได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยส่วนประสมการการตลาดหรือ 4P’s ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการที่เราเสนอให้กับลูกค้า โดยดูจากความต้องการของ

ผู้บริโภค หาความต้องการที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมูลค่า (Value) ในสายตา
ของผู้บริโภค

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงินหรือที่เรียกว่า “ราคา” ราคาเป็นตัวบ่ง
บอกภาพลักษณ์ของสินค้าที่ส�าคัญที่สุด ซึ่งการตั้งราคา ควรเริ่มต้นจากผู้บริโภค เพราะต้องตั้งให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย โดยการก�าหนดราคามี 3 แบบ คือ ก�าหนดราคาตามผู้บริโภค ก�าหนดราคา
ตามตลาด และก�าหนดราคาตามต้นทุนบวกก�าไร

3. การจัดจ�าหน่าย (Place/Distribution) คือ การน�าเสนอสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้า
สะดวกในการหาซื้อสินค้า หลักของการเลือกวิธีการกระจายสินค้านั้น ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าคืออะไร และกลุ่ม
เป้าหมายคือใคร โดยองค์ประกอบของการจัดจ�าหน่ายมี 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการกระ
จายสินค้า

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การส่งเสริมการตลาดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ใหญ่ ๆ  คือ การขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการ
ตลาดทางตรง

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)

Aaker (2014) ให้ค�านิยามของความภักดีในตราสินค้าว่า คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดี

ต่อสินค้าซึ่งน�าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ และหากเกิดความพึงพอใจจากการใช้สินค้านั้นก็จะน�าไปสู่พฤติกรรม

การซื้อซ�้าและสนับสนุนตราสินค้าที่พึงพอใจโดยจะใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างสม�่าเสมอในอนาคต 

ท�าให้เกิดความภักดีและเกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยพบว่าตราสินค้าที่มีส่วนครองตลาดมากขึ้นจะเป็นส่วน

เดียวกับกลุ่มของผู้ซื้อที่มีความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับผลก�าไรในระยะยาว

วรัตต์ อินทสระ (2553) กล่าวว่าความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผู้บริโภค

มีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่ง เกิดจากการประเมินทางเลือกในตัวสินค้าจนท�าให้เกิดความเชื่อมั่น การนึกถึง

หรือตรงใจผู้บริโภค และเกิดการซื้อซ�้าต่อเนื่องตลอดมา การที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในตราสินค้าหนึ่งจน

ยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าอื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้านั้น 

Hayes E. Bob (2014) กล่าวว่า ความภักดีของลูกค้าคือระดับของประสบการณ์ของลูกค้าที่รู้สึกได้

ในเชิงบวกส�าหรับการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในเชิงบวกต่อบริษัท หรือตราสินค้านั้น อีกทั้งได้เสนอกรอบ
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แนวคิดในการวัดความภักดีทั้งทางด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม เพื่อเป็นมาตรวัดระดับของความภักดี 

และบริหารจัดการเพื่อการเติบโตของธุรกิจในแต่ละด้าน คือ กระตุ้นลูกค้า ลูกค้าใหม่ (Advocacy), รักษา

ฐานลูกค้าเดิม (Retention) และเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ (Purchasing) โดยสามารถวัดได้จากใน

มุมขององค์กร คือการวัดผลการประกอบการภายในองค์กรที่สะท้อนภาพความภักดีของลูกค้า คือการวัด

กิจกรรมภายใน เช่น จ�านวนขาย จ�านวนการต่ออายุ บริการ จ�านวนลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการ อีกด้านคือการ

วัดจากมุมของลูกค้าคือการวัดถึงความพึงพอใจ ของลูกค้าโดยใช้การสอบถามลูกค้าถึงความเป็นไปได้ในการ

ใช้บริการซ�้า การใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และการแนะนาสินค้าและบริการให้คนใกล้ชิด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัทมพร คัมภีระ (2557) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กของนักศึกษา

หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องส�าอางในระดับมาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด

พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส�าอางในระบบออนไลน์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส�าอางต่างกัน ได้แก่ ประเภทเครื่องส�าอาง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ความถี่ในการซื้อเครื่องส�าอางและจ�านวนเคร่ืองส�าอางที่ซื้อมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางในระบบ

ออนไลน์

กรอบแนวคิดการวิจัย  
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สินค้า

เครื่องส�าอาง ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่สามารถทราบจ�านวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรค�านวณของ

คอแครน (Cochran) โดยที่ก�าหนดขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ทางผู้วิจัย

เลือกใช้การสุ่มหากลุ่มตัวอย่างแบบ Judgmental Sampling เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยผ่านการเลือก

จากตัวผู้วิจัยเอง โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งก็คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สินค้าเครื่อง

ส�าอางในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชากร

กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง

สามารถค�านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Cochran เพื่อประมาณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(Cochran, 1963) จากการค�านวณจะได้ค่ากลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะ

เป็น ได้แก่ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะท�าการคัดกรองเฉพาะประชากรในอ�าเภอ

หาดใหญ่ทีได้เลือกใช้เครื่องส�าอางแบรนด์ไทย บริเวณอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เครื่องมือวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 8 ข้อ  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายได้เฉลี่ย อาชีพ ท่านเคยใช้เครื่องส�าอางหรือไม่ และตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ท่านนึกถึงและใช้

บ่อยที่สุด เป็นค�าถามปลายปิด แบบเลือกตอบค�าตอบเดียว (Multiple Choice) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของเครื่องส�าอางที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ จ�านวน 15 

ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด โดยการวัดข้อมูล แบบมาตราวัดความส�าคัญ (Importance scale) จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 

ระดับ ดังต่อไปนี้โดย ระดับคะแนน 5 ส�าคัญมากที่สุด ระดับคะแนน 4 ส�าคัญมาก ระดับคะแนน 3 ส�าคัญ

ปานกลาง ระดับคะแนน 2 ส�าคัญน้อย ระดับคะแนน 1 ส�าคัญน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ความภักดีที่มีต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้ จ�านวน 10 ข้อ โดย

การวัดข้อมูล แบบมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ โดย 

ระดับคะแนน 5 เห็นด้วยมากที่สุด ระดับคะแนน 4 เห็นด้วยมาก ระดับคะแนน 3 เห็นด้วยปานกลาง ระดับ

คะแนน 2 เห็นด้วยน้อย ระดับคะแนน 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

โดยค�าถามแบบสอบถามของงานวิจัยทั้งหมด อ้างอิงจากงานวิจัยของ ณัฐพร ดิสนีเวทย์(2559) โดย

น�ามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับงานวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีการทดสอบด้านความเที่ยง(Reliability) โดยผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท�าการทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มประชากร ที่มี
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คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีค�านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient : α coefficient) โดยใช้โปรแกรม

สถิติส�าเร็จรูป จากการพิจารณาค่าดังกล่าว พบว่า มีค่าอยู่ที่ 0.918 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถาม

นี้มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ และการทดสอบด้านความตรง(Validity) โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคือ

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประเมินแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ

กระจายไปยังกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)

การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Fre-

quency) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูล

ด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ และสัญชาติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)

การศึกษาวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบผลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วัตถุประสงค์ของการ

ท�าวิจัยนี้ คือการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อ

ตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.9 เมื่อจ�าแนกตามอายุ

พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต�่ากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.8 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.7 เมื่อจ�าแนกเป็นสถานะ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 96.4  

เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ารายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 79.9 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องสำาอาง ในพื้นที่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ ปัจจัยส่วนประสมทางการ

             ตลาดของตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่วนประสมทางการตลาด x ̄ S.D. ระดับความสำาคัญ

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.32 0.493 มากที่สุด

2. ด้านราคา 4.61 0.459 มากที่สุด

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.41 0.504 มากที่สุด

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.46 0.308 มากที่สุด

รวม 4.45 0.314 มากที่สุด

 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเครื่องส�าอาง 

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.45) โดยมีค่าเฉลี่ยด้านราคาสูงสุด 

(4.61) รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด(4.46) และด้านผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด (4.32) ตามล�าดับ

ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องสำาอาง ในพื้นที่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของ ความภักดีของลูกค้าต่อ

             ตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความภักดีต่อตราสินค้า x̄ S.D. ระดับคิดเห็น

เมื่อต้องการแต่งหน้าท่านจะนึกถึงตราสินค้านี้ เป็นอันดับแรก 4.53 0.641 มากที่สุด

ท่านมีความผูกพันต่อตราสินค้านี้ และมีความตั้งใจจะกลับมาใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

และสินค้าจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

4.32 0.788 มากที่สุด

ท่านไม่ลังเลที่จะใช้ตราสินค้านี้ ถึงแม้ว่า ตราสินค้าเครื่องส�าอางอื่นจะมีการส่งเสริมการ

ขายที่ดีกว่าก็ตาม

4.28 0.773 มากที่สุด

ท่านคิดว่าตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 4.30 0.756 มากที่สุด

ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้อยู่เสมอ 4.13 0.776 มาก

เมื่อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือสังคม ท่าน

ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

4.16 0.875 มาก

เมื่อมีโอกาสท่านจะแนะน�าให้คนที่รู้จักมาใช้ตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้อย่างแน่นอน 4.26 0.703 มากที่สุด

ท่านจะซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ เมื่อถึงการซื้อเครื่องส�าอางใหม่ 4.48 0.621 มากที่สุด

ท่านจะเลือกซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ เมื่อมีสินค้าแบบใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด 4.30 0.737 มากที่สุด

ท่านจะยังคงเลือกซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ ถึงแม้ว่าตราสินค้าอื่นลดราคา 4.01 0.857 มาก

รวม 4.28 0.516 มากที่สุด

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.28) โดยมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ เมื่อต้องการแต่งหน้าท่านจะนึกถึง
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ตราสินค้านี้เป็นอันดับแรก (4.53) รองลงมาคือ ท่านจะซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ เมื่อถึงการซื้อเครื่อง

ส�าอางใหม่ (4.48) ท่านจะยังคงเลือกซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ ถึงแม้ว่าตราสินค้าอื่นลดราคา (4.01) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องสำาอาง ในพื้นที่ 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง 

              ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

ส่วนประสมทางการตลาด
ความจงรักภักดี

B SE Beta t Sig

ค่าคงที่ 0.372 0.366 1.018 0.309

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.382 0.058 0.365 6.547 0.00*

ด้านราคา 0.238 0.049 0.212 4.845 0.00*

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย 0.244 0.047 0.239 5.210 0.00*

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.180 0.076 0.011 .231 0.817

*SIG ≤0.05 R = 0.643 R2 = 0.413 SE = 0.398

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า

ต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง

เส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Coefficient of de-

termination or R2) เท่ากับ 0.413 หรือ ร้อยละ 41.3 แสดงถึงตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีผลต่อความ

ภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า

ต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอาง 

ในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Y
ความภักด

 ี= 0.372 + 0.382 ด้านผลิตภัณฑ์ + 0.238 ด้านราคา + 0.244 ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย
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อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสิน

ค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

89.9 เมื่อจ�าแนกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต�่ากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 เมื่อจ�าแนกตาม

ระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.8 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบ

ว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.7 เมื่อจ�าแนกเป็นสถานะ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ

โสด คิดเป็นร้อยละ 96.4  เมื่อจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ารายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่

อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 79.9
1. การศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีของ

ลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับด้านราคามากที่สุด รองลง
มาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ตามล�าดับ

2. การศึกษาความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ เมื่อต้องการแต่งหน้าท่านจะนึกถึงตราสินค้านี้ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ท่านจะซื้อ
ตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ เมื่อถึงการซื้อเครื่องส�าอางใหม่ และท่านจะยังคงเลือกซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ 
ถึงแม้ว่าตราสินค้าอื่นลดราคาน้อยที่สุด

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเคร่ืองส�าอางใน
พื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเคร่ือง
ส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มากที่สุด โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้า
มากที่สุด รองลงมาคือ ความปลอดภัยของสินค้า และบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ น้อยที่สุด สอดคล้องกับ
ทฤษฎีด้านผลิตภัณฑ์ โดย ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2561) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการที่เรา
เสนอให้กับลูกค้า โดยดูจากความต้องการของผู้บริโภค หาความต้องการที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) และมูลค่า (Value) ในสายตาของผู้บริโภค

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า
เครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด และราคาเหมาะสมกับปริมาณ ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร ภัทรพูน
สิน (2556) พบว่าราคามีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า หากการตั้งราคานั้นสมเหตุสมผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับ ช่อง
ทางจัดจ�าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด รองลงมาคือช่องทางการสั่งซื้อมีความหลากหลาย และรูปแบบ
การจัดส่งมีความหลากหลาย โดยสอดคล้องกับผลวิจัยของ โดย ชีวรรณ เจริญสุข (2557) พบว่า ปัจจุบันองค์
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ประกอบของการกระจายสินค้า เป็นเรื่องของการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะ
เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า ทั้งนี้การกระจายสินค้าจะต้องเข้าถึงง่าย ตรงจุด และทันสมัย
ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริโภคอาจ
จ�าให้ความส�าคัญกับเฉพาะตราสินค้าที่มีการส่งเสริมการตลาดในบางช่วงเวลา และเปลี่ยนตราสินค้าเมื่อ
ตราสินค้าเดิมไม่มีการส่งเสริมการตลาด จึงท�าให้ความภักดีต่อตราสินค้าลดลง โดย ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนัน
ทร์ (2561) กล่าว่า การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดมีผลดีต่อการสร้างการรับรู้และสร้างแรงกระตุ้นในระยะสั้น อีกทั้ง
หากใช้การส่งเสริมการขายเช่น การลด แลก แจก แถม อย่างผิดวิธีจะท�าให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าลดลง 
ส่งผลให้ความภักดีของตราสินค้าลดลงเช่นกัน

บทสรุป

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสิน

ค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วง

อายุต�่ากว่า 21 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา อยู่ในสถานะโสด รายได้เฉลี่ยอยู่ที่น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส�าคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ การการศึกษาความภักดีของลูกค้าต่อ

ตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ 

เมื่อต้องการแต่งหน้าท่านจะนึกถึงตราสินค้านี้ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ท่านจะซื้อตราสินค้าเครื่อง

ส�าอางนี้ เมื่อถึงการซื้อเครื่องส�าอางใหม่ และท่านจะยังคงเลือกซื้อตราสินค้าเครื่องส�าอางนี้ ถึงแม้ว่าตราสิน

ค้าอื่นลดราคาน้อยที่สุด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า

เครื่องส�าอางในพื้นที่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อ

ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อเสนอแนะ
1. ขยายผลการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ นอกอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสามารถน�า

ผลมาใช้ในการวางแผนการตลาดเครื่องส�าอาง ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อน�าผลการ
ศึกษามาเปรียบเทียบและทราบถึงแนวโน้มในการปรับปรุงสินค้าในอนาคต

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้
บริโภคที่ซื้อและใช้เครื่องส�าอาง ควรศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่นการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์หรือ การสังเกตการณ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอาง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและ
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ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ควรท�าการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่นที่อาจจะมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าเครื่องส�าอางของผู้
บริโภค เช่น ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอาง เป็นต้น เพื่อจะได้น�าข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์การ
ตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการ  

แอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Marketing Mix Factors Affecting Loyalty of Food Delivery Applications  

in Hatyai District, Songkhla Province
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ

ความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 2.เพื่อศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ใช้บริการแอปพลิ

เคชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า

เฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 

10,000 บาท จากการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อ

การใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญต่อ

ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านส่งเสริม

การตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุดตามล�าดับ การศึกษาความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความ

คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเค

ชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ธุรกิจร้านอาหารได้น�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน

กลยุทธ์และวางแผนด้านการด�าเนินงานของธุรกิจร้านอาหารให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
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Abstract

The objectives of this research is to examine 1. the importance of marketing mix and 

consumer’s brand loyalty of food delivery applications in Hatyai District, Songkla Province 

2. Marketing mix factors affecting customer’s brand loyalty of food delivery applications in 

Hatyai District, Songkhla Province. This research was quantitative research which collected 

data from 385 samples of consumers who used a food delivery application within Songkhla 

Province. The statistics used for data analysis were mean, frequency, standard deviation and 

multiple linear regression analysis to test the influence between research variables. The 

results show that most respondents are females who aged 20-30 years old with a bache-

lor’s degree. Most of them are students with single status, as well as their average monthly 

income is less than 10,000 Baht. According to the importance of marketing mix factors af-

fecting loyalty to the use of food delivery applications in Hatyai District. It was found that 

the samples place importance on personal factors, process and product factors, distribution 

channel, price, marketing promotion as well as physical characteristics respectively. More-

over, the research of the consumer’s brand loyalty toward food delivery applications in 

Hatyai District was found that most of the sample gave the overall opinion at a high level. 

However, for the marketing mix factors, it was found that the price marketing mix factor, 

distribution channels, and marketing promotions are the factors that affect loyalty to utilize 

food delivery applications. By the way, to take this information in their own restaurant for 

planning the own strategies and operation suitably and efficiently. 

Keywords: Marketing Mix, Loyalty, Application

บทน�า

ในหลายปีที่ผ่านมาสังคมมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และยังท�าให้การติดต่อสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ผู้คน

สามารถติดต่อส่ือสารได้ง ่ายและรวดเร็วผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทยปี 2562 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่า 150% มีผู้ใช้ 47.5 ล้านคน หรือประมาณ 

70% ของจ�านวนประชาชนทั้งหมด (EDTA, 2020) ซึ่งในประเทศไทยมีมูลค่ามีมูลคาซื้อขายออนไลน์ผ่าน 

โทรศัพท์มือถือสูงถึง71.8หมื่นล้านบาท (Euromonitor, 2018) ส่งผลให้ตลาดซื้อขายอาหารผ่านแอปพลิเค

ชันมีมูลค่าสูงตามไปด้วย โดยในปี 2562 Euromonitor International คาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับปี 

2561 ที่ร้อยละ 9.1 มีมูลค่าประมาณ 34,700 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน , 2562)

ธุรกิจร้านอาหารจ�านวนมากเร่ิมใช้แอปพลิเคชันในการกระจายจัดส่งอาหารไปให้ผู ้บริโภค ซึ่ง

พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มใช้บริการเดลิเวอรี่มากขึ้นทุก ๆ ปี เป็นผลมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน

การใช้ชีวิตของผู้บริโภค (Euromonitor, 2018) แอปพลิเคชันสั่งอาหาร ไม่เพียงแต่มีส่วนผลักดันให้ธุรกิจ

การจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก แต่ยังมีส่วนช่วยเพิ่มการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกในห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น 
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คนขับรถส่งอาหาร ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความท้าทายที่ส�าคัญต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ร้านอาหาร โดยมีผลท�าให้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเพิ่มบริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2562)

ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบริการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน และได้

กระแสตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากการลงพื้นที่โปรโมท เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคดาวน์โหลด

ใช้แอปพลิเคชัน สร้างการรับรู้ ซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่หลายร้านร่วมมือกับ

ธุรกิจประเภทบริการส่งอาหาร เพราะผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจในแอปพลิเคชันเป็นอย่างมากและเพื่อ

เข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน การร่วมมือท�าธุรกิจกับเดลิเวอรี่ ฟู้ด จึงเป็นช่อง

ทางที่ดีให้แก่ธุรกิจร้านอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ (สุวัจนี เพชรรัตน์ , ฟาริดา ซาชา , ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 

และฐิติมา ชัยพรมเขียว, 2563) 

โดยปัญหาที่พบเจอคือ ราคาค่าจัดส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงแรก และการก�าหนดราคา

อาหารที่ต่างกันในแต่ละแอปพลิเคชัน เป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ที่

สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพงา วีระโยธิน (2560) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคา การตั้งราคาที่เหมาะสม 

ท�าให้เกิดการใช้แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความภักดีต่อการใช้แอปพลิเคชันต่อไป รวมถึง

การขนส่งที่ล่าช้า และผู้บริโภคหลายรายพบปัญหาจากความไม่สมบูรณ์ของตัวแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลให้สมา

ร์ทโฟนค้าง อีกทั้งผู้บริโภคบางส่วนยังคงชื่นชอบการนั่งรับประทานในร้านอาหาร (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 

2562) จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความจ�าเป็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อความภักดีต่อการใช้แอปพลิเคชัน ส่งอาหารของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ธุรกิจ

ร้านอาหาร นักการตลาด หรือผู้ที่สนใจได้น�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และวางแผนด้านการด�าเนิน

งานของธุรกิจร้านอาหารให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเค
ชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อ

การใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และน�าข้อมูลได้จากการศึกษาไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มระดับความ
ตั้งใจซื้อมากขึ้น

2. นักการตลาด หรือผู้วิจัยที่สนใจศึกษา ได้น�าข้อมูลไปสร้างกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
การใช้ซ�้าในแอปพลิเคชันบริการส่งอาหาร 
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การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด

ส�าหรับธุรกิจบริการ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ใน

การก�าหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการน�าไปเป็นเครื่องมือในการวาง กลยุทธ์ทางการตลาดให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ  (Process) และ

องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

Kotler and Keller (2016) ได้อธิบายส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและหรือการบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องค์กร 

และอื่น ๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

2. ราคา (price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะจับ
จ่าย เพื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึงควร
ค�านึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึงการด�าเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถไปสู่ผู้
บริโภคได้ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภคและที่
ส�าคัญ คือ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้
ก�าหนดขึ้นด้วย เนื่องจากสถานที่จัดจ�าหน่าย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) นอกจากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว หากขาด
ซึ่งการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับราคา และ ช่องทาง
จ�าหน่ายต่าง ๆ และกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้
บริโภคขึ้นได้ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งการลด แลก  แจก แถม เป็นต้น จึงนับเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�าคัญในส่วน
ประสมทางการตลาด

5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรทางธุรกิจภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารหรือเจ้าของ
กิจการ การที่คุณมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่ดี มีใจรักในการบริการ สามารถ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ก็จะเปรียบเสมือนเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณไปโดยปริยาย

6. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการจัดการระบบภายในธุรกิจ เป็นอีกเรื่องที่คุณ
ห้ามมองข้ามเด็ดขาด ยิ่งมีความเป็นระบบระเบียบ รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ก็ยิ่งสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้า เพราะจะท�าให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าที่เลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการธุรกิจของคุณ

7. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าจับต้องไม่ได้ แต่ใช้ความ
รู้สึกสัมผัสได้จากการสังเกต เช่น บรรยากาศภายในร้าน ความใส่ใจในการบริการ ความสวยงามของแพ็คเกจ 
การท�าแบรนด์ดิ้ง ความสวยงามของเว็บไซต์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคอนเทนต์บนโซเซียลความน่า
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เชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ความรวดเร็วในการจัดการ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้ลูกค้ามอง
เห็นถึงความพิเศษของแบรนด์ที่นอกเหนือไปจากตัวสินค้าและบริการ ลูกค้าจะรู้สึกเชื่อใจและมั่นใจที่จะ
เลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจของเรา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี

Almeida-Santana & Moreno-Gill (2018) กล่าวว่า ความภักดี คือ ความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะซื้อ

สินค้าหรือบริการอีกครั้งในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการซื้อซ�้าในสถานการณ์เดียวกัน และความพยายาม

ทางการตลาดที่มีศักยภาพในการกระตุ้นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

Cheng, Wu & Chen (2018) กล่าวว่า ความภักดี คือ การสะท้อนทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์หรือองค์กร

ของลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าปริมาณของมูลค่าที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือ

บริการเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

Han, Nguyen, Song, Chua, lee & Kim (2018) กล่าวว่า ความภักดี คือ การที่ลูกค้าเต็มใจที่จะ

ซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ รวมถึงการสร้างลูกค้าใหม่ ๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้แก่บริษัทหรือองค์กร

ความหมายของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน หมายถึง ระบบปฏิบัติการ ที่เป็นการให้บริการด้านข้อมูล ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบ

การเห็นช่องทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการให้บริการ เช่น เป็นตัวเลือกบริการทางด้านเนื้อหา (Con-

tent) พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มประยุกต์สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่พกพา เพื่อทาหน้าที่ตอบสนองคนส่วน

ใหญ่บนอุปกรณ์พกพา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ด้านความบันเทิง (Entertainment Application) และด้าน

การใช้งานทางด้านธุรกรรมเชิงธุรกิจ (Business Application) ส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 

และอุตสาหกรรมเพื่อการสื่อสารพัฒนาอย่างต่อเนื่องแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโมบายแอปพลิ

เคชันมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความหลากหลายของอรรถประโยชน์ต่าง ๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเค

ชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการ

วิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี

ระเบียบการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

กลุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวนผู้บริโภคที่ใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา จึงต้องใช้สูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของคอแครน (Cochran) เพื่อประมาณจ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง (Cochran, 1963) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาคือ 385 ตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แท้จริง จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น 

ได้แก่ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท�าการคัดกรองเฉพาะผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลาที่ใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร และมีแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารในเครื่องมือสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 2 แอปพลิเคชัน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผ่านค�าถามคัดกรอง ก่อนท�าแบบสอบถามใน

แต่ละส่วน

เครื่องมือวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบเลือกตอบค�า

ตอบเดียว (Multiple Choice) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยค�าถามคัดกรอง

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็น

ลักษณะค�าถามแบบปลายปิดจ�านวน 7 ข้อ ดังนี้ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย 

4.ด้านส่งเสริมการตลาด 5.ด้านบุคลากร 6.ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 7.ด้านกระบวนการ ซึ่งวัดข้อมูล

แบบมาตรวัดความส�าคัญ (Important Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับคะแนน 5 คะแนน 

หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก ระดับคะแนน 3 คะแนน หมาย

ถึง เห็นด้วยปานกลาง ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง 

เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 ความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร เป็นลักษณะค�าถามปลายปิดจ�านวน 10 

ข้อ ซึ่งวัดข้อมูลแบบมาตรวัดความส�าคัญ (Important Scale) ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย

มากที่สุด ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปาน

กลาง ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปท�าการ

ทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มประชากร ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 

ชุด เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น โดยวิธีค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Al-

pha Coefficient : α coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป จากการพิจารณาค่าดังกล่าว พบว่า มีค่า

อยู่ที่ 0.95 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนาใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การศึกษาวิจัยนี้ ใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อ

ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม วัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยนี้ คือ ศึกษาพฤติกรรมและ

วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร ใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยใช้ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.9 เมื่อจ�าแนกตาม

อายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.1 เมื่อจ�าแนกตามอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.3 เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพพบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

95.9 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.6
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสม 

    ทางการตลาดการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารโดยรวม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแอปพลิเคชันส่งอาหาร (n=385) S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.21 0.429 มากที่สุด

2. ด้านราคา 4.34 0.670 มากที่สุด

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.34 0.494 มากที่สุด

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.21 0.453 มากที่สุด

5. ด้านบุคลากร 4.41 0.561 มากที่สุด

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 4.21 0.628 มากที่สุด

7. ด้านกระบวนการ 4.38 0.490 มากที่สุด

รวม 4.32 0.379 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

การใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารโดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (4.32) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนประสมทางการตลาดการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารที่มีระดับความเห็นใน

ระดับมากที่สุด 7 ด้าน คือ ด้านบุคลากร (4.41) ด้านกระบวนการ (4.38) ด้านผลิตภัณฑ์ (4.35) ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย (4.34) ด้านราคา (4.34) ด้านส่งเสริมการตลาด (4.21) และด้านองค์ประกอบทาง

กายภาพ (4.21) ตามล�าดับ
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 ความภักดีของการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของความภักดีต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความภักดี S.D. ระดับความคิดเห็น

1.เมื่อต้องการสั่งอาหารท่านจะนึกถึงแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ เป็นอันดับแรก 4.39 0.736 มากที่สุด

2.ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ 3.90 0.793 มาก

3.ท่านจะเลือกใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ตลอดไป 3.77 0.936 มาก

4.ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 4.28 0.613 มากที่สุด

5.ท่านจะยังเลือกใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ แม้จะมีการปรับราคาที่สูงขึ้น 3.62 0.909 มาก

6.ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้อยู่เสมอ 3.89 0.897 มาก

7.ท่านยินดีที่จะแนะน�าให้ผู้อื่นมาใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้อย่างแน่นอน 4.24 0.708 มากที่สุด

8.ท่านยังคงยืนยันที่จะใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชัน

อื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

3.94 0.737 มาก

9.ท่านจะเลือกใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ เมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด 3.90 0.713 มาก

10.ท่านไม่ลังเลที่จะใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ แม้ว่า แอปพลิเคชันอื่นจะมีการส่ง

เสริมการขายที่ดีกว่า

3.74 0.953 มาก

รวม 3.97 0.578 มาก

จากตารางที่ 2 ความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ เมื่อ

ต้องการสั่งอาหารท่านจะนึกถึงแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ เป็นอันดับแรก (4.39) ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันส่ง

อาหารนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ (4.28) และท่านยินดีที่จะแนะน�าให้ผู้อื่นมาใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้อย่าง

แน่นอน (4.24) และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากอยู่ 7 ข้อ ได้แก่ ท่านยังคงยืนยันที่จะใช้แอปพลิเคชัน

ส่งอาหารนี้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน (3.94) ท่านจะเลือกใช้แอปพลิเคชัน

ส่งอาหารนี้ เมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด (3.90) ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ 

(3.90) ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้อยู่เสมอ (3.89) ท่านจะเลือกใช้แอปพลิเค

ชันส่งอาหารนี้ตลอดไป (3.77) ท่านไม่ลังเลที่จะใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ แม้ว่า แอปพลิเคชันอื่นจะมีการ

ส่งเสริมการขายที่ดีกว่า (3.74) และท่านจะยังเลือกใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ แม้จะมีการปรับราคาที่สูงขึ้น 

(3.62) ตามล�าดับ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร

    ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ส่วนประสมทางการตลาด
ความภักดี

B SE Beta t Sig

ค่าคงที่ 1.180 0.410 2.881 0.004*

ด้านผลิตภัณฑ์ (X
1
) 0.033 0.062 0.024 0.529 0.597

ด้านราคา (X
2
) 0.198 0.047 0.228 4.160 0.000*

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X
3
) 0.130 0.067 0.111 1.934 0.054

ด้านการส่งเสริมการตลาด (X
4
) 0.470 0.075 0.368 6.230 0.000*

ด้านบุคคล (X
5
) -0.132 0.073 -0.128 -1.809 0.071

ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (X
6
) -0.028 0.048 -0.030 -0.590 0.556

ด้านกระบวนการ (X
7
) -0.012 0.070 -0.010 -0.171 0.864

*sIG ≤0.05 R = 0.472 R2 = 0.223 se = 0.515

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Coefficient of determi-

nation หรือ R2) เท่ากับ 0.223 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนในตัวแปรความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ได้ร้อยละ 22.3 โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดที่ส่ง

ผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ดังนี้

 Y
ความภักด

 ี= 1.180 + 0.198 X
2
 + 0.470 X

4
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อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอป

พลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 เป็นเพศหญิง อายุ 

20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.1 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 82.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 95.9 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 77.6 ซึ่งผลการศึกษาสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ตามล�าดับ

2. การศึกษาความภักดีของการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่า ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้
ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ เมื่อต้องการสั่งอาหารจะนึกถึงแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้เป็นอันดับ
แรก คิดว่าแอปพลิเคชันส่งอาหารนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และยินดีที่จะแนะน�าให้ผู้อื่นมาใช้แอปพลิเคชัน
ส่งอาหารนี้อย่างแน่นอน และผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ ยังคงใช้แอปพลิเคชันส่งอาหาร
นี้ต่อไปแม้จะมีแอปพลิเคชันอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียง จะเลือกใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ เมื่อมีแอปพลิเคชัน
ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
ส่งอาหารนี้อยู่เสมอ จะเลือกใช้แอปพลิเคชันส่งอาหารนี้ตลอดไป และไม่ลังเลที่จะใช้แอปพลิเคชันส่งอาหาร
นี้ แม้ว่าแอปพลิเคชันอื่นจะมีการส่งเสริมการขายที่ดีกว่า

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร
ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อ
การใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคลากร 
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน
ส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอธิบายได้ว่า การใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารมีอัตราค่าบริการที่ความเหมาะ
สม ค่าบริการจัดส่งมีความเหมาะสมกับระยะทางการให้บริการ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐศาสตร์ 
ปัญญานะ และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง
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3.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่ง
อาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอธิบายได้ว่า การส่งเสริมการตลาดที่มีกิจกรรมให้ส่วนลด มี
กิจกรรมส่งเสริมการขายสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐศาสตร์ ปัญญานะ และวัชรพจน์ ทรัพย์
สงวนบุญ (2562) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่ง
แบบจัดส่ง 

3.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้
บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการที่แอปพลิเคชันใช้งานง่าย แอปพลิเคชันมีความปลอดภัย แอปพลิเคชันมีการปรับปรุงตลอด
เวลา แอปพลิเคชันมีชื่อเสียง และมีระบบติดตามการส่งอาหารสามารถติดตามได้ตลอดเวลา มีช่วงเวลาใน
การให้บริการมีความเหมาะสม มีช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย สะดวก และปลอดภัยเพียงพออยู่แล้ว 
จึงท�าให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขุมาภรณ์ ปานมาก (2560) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

3.4 ปัจจัยด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารใน
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน พนักงานมีทักษะความรู้ในเรื่องของเส้นทางการจัดส่งอาหารที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีอยู่แล้ว 
จึงท�าให้ปัจจัยด้านบุคคล ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัชชา วิทยาคง (2559) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านพนักงานส่งผล
ต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต�่าภายในประเทศ

3.5 ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารใน
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแอปพลิเคชันส่งอาหารมีการให้บริการติดต่อประสานงาน
เพื่อแจ้งข้อมูลหรือแก้ไขปัญหากับลูกค้าอย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันส่งอาหารมีระบบการช�าระเงินค่าอาหาร 
ค่าจัดส่งหลากหลายวิธี และขั้นตอนในการสมัคร และเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารมีความสะดวก
และรวดเร็วที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีอยู่แล้ว จึงท�าให้ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อ
การใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัชชา 
วิทยาคง (2559) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุน
ต�่าภายในประเทศ

3.6 ปัจจัยด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเค
ชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส�าคัญกับแอปพลิเค
ชันส่งอาหาที่มีความสวยงาม น่าสนใจ และข้อมูลบนแอปพลิเคชันมีความทันสมัย จึงท�าให้ปัจจัยด้านองค์
ประกอบทางกายภาพไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัชชา วิทยาคง (2559) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต�่าภายในประเทศ
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บทสรุป

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดและความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อ

วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร ใน

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 385 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิง

อนุมานใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีสถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดความภักดีต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชันส่งอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 7 ด้าน คือ ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้าน

องค์ประกอบทางกายภาพ และระดับความคิดเห็นของความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเค

ชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท�าให้ทราบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และ

ด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลาที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการ
1. ด้านราคา ธุรกิจควรปรับกลยุทธ์การตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าบริการของแอปพลิ

เคชัน เพื่อให้กิจการไม่สูญเสียก�าไรและความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุนในตลาดเดียวกัน

2. ด้านส่งเสริมการตลาด ธุรกิจควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาด ที่มีกิจกรรมให้ส่วนลด 
มีกิจกรรมส่งเสริมการขายสม�่าเสมอ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งถัดไป
1. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสอบถามข้อมูลโดยตรงเพื่อให้การวิจัยสามารถหา

ข้อมูลที่ถูกต้องและเจาะประเด็นของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร
ได้อย่างละเอียด เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารรให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจ SME ที่มีต่อภาพ

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะที่พึ่งทางธุรกิจ และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการรับรู้ภาพ

ลักษณ์การเป็นที่พึ่งทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อธุรกิจ SME  

การศึกษาในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ท่ีมีความสนใจด้านการท�า

ธุรกิจที่มองหาแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของการวิจัย การวิเคราะห์ผลการวิจัยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในด้านองค์กรเป็นอันดับแรก ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอันดับรองลงมา และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญระดับส�าคัญ

มากในทุกๆ ด้าน ในด้านองค์กรที่มีความส�าคัญมากที่สุดได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มี

ความรู ้ความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู ้ทางธุรกิจ ด้านพนักงานที่มีความส�าคัญมากท่ีสุดได้แก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีดี ด้านการบริหารจัดการท่ีส�าคัญมากท่ีสุดได้แก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถเป็นแหล่งวิชาการให้แก่สังคมได้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญ

มากที่สุดได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ช่วยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม

ปัญหาของการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นที่พึ่งทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีต่อธุรกิจ 

SME ได้แก่ ปัญหาด้านองค์กรไม่เป็นท่ีรู้จักในแวดวงสังคมทางธุรกิจ บุคลากรไม่มีความสามารถในการสื่อ 

สารที่ดี ผู ้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ ความคิดเห็นอื่นๆ พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามต้องการให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ธุรกิจ โดยมีการจัดการฝึกอบรม ลงพื้นท่ี หรือการจัดคอร์สการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ

หน่วยงานเอกชนอื่นๆ

Abstract

Subject education the image of the university in the view of SME as a business  

learning center. The objective to study the influence of integrated marketing  

communication of SME business on the image of Prince of Songkla University as a business 

reliance. And to study the problem of perception, image and business dependence of 

Prince of Songkla University towards SME businesses.
1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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This study focuses on entrepreneurs and business enthusiasts looking for business 

learning resources. The analysis of the research results was used descriptive statistics such 

as arithmetic mean, standard deviation and frequency values. The results of the study 

showed that most respondents give the first priority in organizational aspects, management 

personnel and social responsibility secondly and the respondents gave a very important 

level of importance in all areas. The most important aspects of the organization are Prince 

of Songkla University to be an institute with knowledge and ability to be a business learning 

center. The employees that are most important are Prince of Songkla University has a good 

education. The most important aspects of management are Prince of Songkla University can 

be an academic resource for society. The most important aspects of corporate social re-

sponsibility are that Prince of Songkla University is an organization that helps to improve the 

lives of people in society. The problems of the perception of Prince of Songkla University’s 

business dependence on SME business are that the corporate problem that is not recog-

nized in the business society, the Personnel staff do not have good communication abilities, 

and the entrepreneurs do not get the convenience and quickness to contact. Other opin-

ions were found that the respondents wanted the university’s image from the perspective 

of SME business as a business learning center by providing local training or co-teaching 

courses with government agencies or other private organizations.

บทน�า

ที่มาของปัญหา

ภาพลักษณ์เป็นเสมือนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสิ่งต่างๆ และมักจะเป็นความ

รู้สึกที่สร้างขึ้นเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลักอ้างอิงอยู่ด้วย อาศัยประสบการณ์ การค้นคว้าหาความรู้ การ

หลอมรวมและสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ส่ิงต่างๆ จนท�าให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ การเข้าใจในสิ่งต่างๆ 

ประกอบกันขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของพฤติกรรม โดยผ่านการคิดและกลั่นกรอง

ของแต่ละคนมาแล้ว จึงท�าให้ภาพลักษณ์นั้นมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เป็นการผ่านการตีความ

หมาย การเลือกสรร และการให้ความหมายของตนเอง (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2560) ภาพลักษณ์ มีบทบาทต่อ

องค์กร หรือ หน่วยงานอย่างมาก เนื่องจากภาพลักษณ์มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร ค�าว่า “ภาพลักษณ์” 

เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อการยอมรับ หรือสนับสนุนจากประชาชน หากหน่วยงานหรือองค์กรใดมีภาพ

ลักษณ์ที่ดี ประชาชนก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ให้ความไว้วางใจต่อสินค้าและบริการ ก่อให้เกิดความราบ

รื่น ในการด�าเนินงาน และความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้นหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จึง

พยายามแข่งขันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานของตน การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของ

องค์กรไว้ได้ย่อมน�ามาซึ่งชื่อเสียงขององค์กร อันเป็นเคร่ืองมือส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ ใน

สังคมที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จึงจ�าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ให้มี ความ

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากองค์กรอื่นๆ (สุภาณี ปัสสา, 2559) เช่นเดียวกับสถาบันทางการศึกษา
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อาทิ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีบทบาทส�าคัญในเรื่องของการให้ความรู้ 

และการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งใน

ระดับประเทศที่นักศึกษาจบใหม่จะน�าความรู้ท่ีได้ศึกษามานั้นขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการ

บริหารธุรกิจจ�าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องพยายาม

สื่อสาร แนะน�าวิชาการ หรือการชักจูงให้เกิดการรับรู้ว่าทางมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อให้

มีความน่าชื่อถือและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 

2510 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้

พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลา

นครินทร์ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2561 

ในระยะแรกของการก่อตั้ง ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาครั้งแรกในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้อาคารเรียนของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นสถานที่ศึกษา และปีต่อ

มา พ.ศ. 2511 ก็เริ่มย้ายนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มาเรียนที่จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2514 ย้ายนักศึกษา

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุด พ.ศ. 2520 เปิด

วิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2533 เปิดวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ พ.ศ. 2534 เปิดวิทยาเขตตรัง 

วิกฤตและความท้าทายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

และอนาคต ทั้งในเรื่องระบบเศรษฐกิจ การแข่งขันเทคโนโลยีนโยบายทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางสังคม

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท�าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ ความ

ผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน(Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ 

(Ambiguity) เหล่านี้หรือที่เรียกว่า“VUCA World” รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน 

(Disruptive Innovation) เป็นตัวเร่งและบีบบังคับให้การบริหารของมหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 

อาทิ
1. การจ้างงาน และอาชีพที่เปลี่ยนไป ท�าให้ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไปเป็นผล

ท�าให้จ�านวนนักศึกษาลดลงทุกมหาวิทยาลัย

2. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยลดลง จากการเป็น
มหาวิทยาลัย ในก�ากับของรัฐ ท�าให้ต้องเลี้ยงตัวเองมากขึ้น และรูปแบบการบริหารงบประมาณของรัฐ
เปลี่ยนแปลง เช่น การมีพ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ตลอดจน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการ และการใช้งบประมาณที่ไม่มีความยืดหยุ่น

3. สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ยังเป็นปัญหาท่ีท�าให้คนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ขาดความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย โอกาสของบุคลากรที่มีความสามารถ และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะ
ท�างานหรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็อาจจะตัดสินใจไปศึกษาที่อื่น

4. ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าในภาคใต้โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต้ราคาตกและ
ผันแปร โอกาสที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นก็เป็นไปได้ยาก และเป็นปัญหาที่ต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยลงไปช่วยมากขึ้น ปัญหาที่มากและสะสมของพื้นที่ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องใช้สรรพก�าลังมาก
และอาจไปลดทอนงานด้านอื่น ๆ

5. งานวิจัยและนวัตกรรม และงานบริการวิชาการยังไม่สร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และ
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สังคมเท่าที่ควร ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและการพัฒนาของภาคใต้ประเทศ และโลกได้

จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวมา ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการพัฒนาเพ่ือตอบ

สนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สร้างขึ้นมานั้นยังไม่ได้สื่อสารออกไปสู่สายตาของธุรกิจ SME และปัญหาใน

ด้านที่สังคมภายนอกต้องการจะเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือความต้องการที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์มีการเปิดอบรมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ แต่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ยังไม่มีความ

ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพทางการให้ค�าปรึกษา และการที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ไม่

ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดย่อมได้จริงหรือไม่ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญอีกอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขาดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณ

การที่ดี และต่อเนื่องออกไปสู่สายตาการรับรู้ของธุรกิจ SME ที่มีต่อภาพลักษณ์ของการเป็นที่พึ่งพาทางธุรกิจ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเกิดขึ้นได้นั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องมีการสร้างแนวทาง

ทางธุรกิจที่สามารถท�าให้ธุรกิจ SME เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในด้านของการ

พัฒนานักศึกษาของคณะ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจ SME ที่ต้องการจะเข้า

มาขอค�าปรึกษา หรือทางมหาวิทยาลัยจะเข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจ และเป็นที่พึ่งพาทางธุรกิจให้กับธุรกิจ SME 

ที่อาจเริ่มท�าธุรกิจขยาดย่อม หรือธุรกิจคนเดียว ในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทั้ง 5 จังหวัด

นิยามศัพท์

ธุรกิจ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ�าหน่าย และการบริการ โดยภายใน

หน่วยงานหรือธุรกิจนั้นๆ มีการน�าทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ มีระเบียบตามกฎเกณฑ์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุ

ตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ด�าเนินการโดย

เจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใดไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการ

ด�าเนินงานต�่าและมีพนักงานจ�านวนไม่มาก ครอบคลุมถึงกิจการกลุ ่มการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาค

อุตสาหกรรม โอทอป(OTOP) กลุ่มการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจผู้ประกอบการ

ภาพลักษณ ์ หมายถึงภาพที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความรู้สึกที่

ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ อาจรู้สึกเฉยๆ ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอาจจะเป็นผล

มาจากประสบการณ์โดยตรง หรือ ประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้าน

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 

ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา รวมทั้งด�าเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ของ

ประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎี
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แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์

วิจิตร อาวะกุล (2541: 184-185) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์เป็นภาพของสถาบันหน่วยงาน 

บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลที่เกิดความรู้สึกขึ้นในจิตใจของคนเราว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื่อถือ ไม่เชื่อถือ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือเฉย ๆ ถ้าความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไรภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็น

เช่นนั้น

Philip Kotler (2000: 553) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของความเชื่อ 

ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท�าใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น 

จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์สิ่งของสิ่งนั้น ๆ

ดังนั้น จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 

เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความรู้สึกที่ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ อาจรู้สึกเฉยๆ ซึ่งภาพ

ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอาจจะเป็นผลมาจากประสบการณ์โดยตรง หรือ ประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับ

รู้มา เพราะภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร สถาบัน 

บุคคล หรือการด�าเนินงาน ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์กร หรือ

บริษัทที่สาธารณชนรับรู้

องค์ประกอบของภาพลักษณ์
1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) ที่บุคคลสังเกตได้โดยตรง อันน�าไปสู่

การรับรู้ หรือมีสิ่งที่ถูกรับรู้นั่นเอง อาจจะเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือความคิดต่างๆ ก็ได้

2. องค์ประกอบเชิงการเรียนรู้ (Cognitive Component) คือภาพลักษณ์ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ 
ประเภท คุณสมบัติ หรือความแตกต่างของสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) คือภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสื่อต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกที่มีได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

4. องค์ประกอบเชิงการกระท�า (Conative Component) คือลักษณะที่เกี่ยวกับความมุ่งหมาย 
หรือเจตนาที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติตอบโต้ต่อสิ่งเร้า อันเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงการ
เรียนรู้และองค์ประกอบเชิงความรู้สึก

องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนดังกล่าว จะผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ของบุคคล ท�าให้เกิดภาพลักษณ์

เชิงการสื่อสารตามแนวคิดของ Kenneth จะมีสิ่งที่ถูกสังเกตผ่านเข้ามาทางการรับรู้ของบุคคล ด้วยประสาท

สัมผัส หรือ อายตนะ ทั้ง 5 อันเป็นผลจากประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม ผ่านปฏิสัมพันธ์

ของการสื่อสารทั้งระดับบุคคล และสื่อมวลชน ซึ่งจะให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกัน โดยมี

กระบวนการเรียนรู้ การแยกประเภทลักษณะ และความแตกต่างอันเป็นความรู้สึกของการให้คุณค่าผ่านทาง

ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม บนพื้นฐานดั้งเดิมของบุคคลและพัฒนามาเป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับ การให้

ความหมายต่อสิ่งต่างๆ ของบุคคลเหตุการณ์แตกต่างกันไป ซ่ึงถือเป็นความพร้อมที่จะแสดงออกอย่างมี

ทิศทางด้วย
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ขอบเขตการศึกษา  

 ประชากร

ประชาชนที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชาชนที่ประกอบธุรกิจ SME ที่อาศัยอยู่ภาคใต้ เพื่อศึกษา

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ โดยมีจ�านวน

ทั้งหมด 70,785 ราย (ที่มา :กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563)

 กลุ่มตัวอย่าง  

เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ�านวนมาก จึงไม่อาจศึกษาประชากรได้ทั้งหมด จึงก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ใช้วิธีการค�านวณ

กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถแสดงสูตรการค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง

ของ ทาโร่ยามาเน่ได้ ดังนี้     

              n     =         N     

                          1+N(E)2

 โดย   n   คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  E   คือ  ขนาดความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง

 และ  N   คือ  ขนาดของประชากรจากขนาดประชากร 

 วิธีการศึกษา 

ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยได้จัด

ท�าขึ้นมา และน�าไปให้กับให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้ังอยู่ โดยใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling )

ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าหาจากหนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ 

เอกสารทางวิชาการที่มีการรวบรวมไว้แล้ว รวมทั้งผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าแบบ

อิสระ อินเทอร์เน็ต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลักษณะของ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งระดับอายุ เพศ การศึกษา

ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางธุรกิจ

ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นที่พึ่งทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่

มีต่อธุรกิจ SME

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะทางกลยุทธ์การให้ความรู้ทางธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ SME 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ใน

การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติซึ่งเป็นสถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) เช่น อัตรา

ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อธิบาย

ลักษณะของการกระจายข้อมูลทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามโดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ซึ่งใช้วิธีมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) จัดแบ่งระดับความส�าคัญของด้านต่าง ๆ ซึ่งหาตัวแปรที่มีผลต่อภาพ

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ จากระดับมากที่สุดไปยัง

ตัวแปรที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ

น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับต่างๆ

ผลการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 42 และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58 ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-29 ปีคิดเป็นร้อยละ 64.5 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 80.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.5 

และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน อยู่ที่ระดับรายได้ต�่ากว่า10,000 บาทต่อเดือน 

คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิด

เป็นร้อยละ 34.5

การรับข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับแล่งข้อมูลทางธุรกิจจากอินเทอร์เน็ต 

คิดเป็นร้อยละ 78.3 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลทางธุรกิจน้อยกว่า 

1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจและเศรษฐกิจจาก สื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 90.3 

ปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการผู้มาใช้บริการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ธุรกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกความน่าเชื่อถือในด้านการให้ความรู ้ของ

มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 28.7 ความต้องการที่จะได้รับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

ต้องการที่จะได้รับข้อมูลในด้านการตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55
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ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านองค์กร

ภาพลักษณ์ด้านองค์กร x SD แปลผล

1. ท่านคิดว่าองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเป็นผู้น�าในการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ

3.65 0.91 ส�าคัญมาก

2. ท่านคิดว่าองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความน่าเชื่อถือในการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ

3.84 0.82 ส�าคัญมาก

3. ท่านคิดว่าองค์กรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง

ทางด้านการเป็นที่พึงทางธุรกิจ

3.81 0.88 ส�าคัญมาก

4. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมทางธุรกิจ 3.80 0.86 ส�าคัญมาก

5. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มีความรู้ความ

สามารถ

4.05 0.80 ส�าคัญมาก

6. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสารถสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 3.99 0.89 ส�าคัญมาก

7. ท่านรู้สึกว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มีระดับการศึกษาที่ดี 3.91 0.95 ส�าคัญมาก

8. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการพัฒนาการการเรียนการสอน

อยู่เสมอ

3.95 0.87 ส�าคัญมาก

9. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการเป็นที่พึ่งและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ

3.93 0.96 ส�าคัญมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 0.88 ส�าคัญมาก

ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านพนักงาน

ภาพลักษณ์ด้านพนักงาน x SD แปลผล

1. พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบุคลิกภาพที่ดี 3.79 0.94 ส�าคัญมาก

2. พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความสุภาพอ่อนน้อม 3.76 0.91 ส�าคัญมาก

3. พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความละเอียดรอบคอบ 3.67 0.92 ส�าคัญมาก

4. พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 3.79 0.89 ส�าคัญมาก

5.พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท�าหน้าที่อย่างเต็มที่ 3.85 0.90 ส�าคัญมาก

6.พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการให้ข้อมูลตรงกับความต้องการ 3.78 0.86 ส�าคัญมาก

7.พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3.84 0.93 ส�าคัญมาก

8.พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ดี 4.02 0.76 ส�าคัญมาก

9.พนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3.81 0.90 ส�าคัญมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 0.89 ส�าคัญมาก
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ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ 

ภาพลักษณ์ด้านการบริหารจัดการ x SD แปลผล

1. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระบบการบริหารงานที่ดี 3.73 0.82 ส�าคัญมาก

2. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายการท�างานที่จัดเจน 3.73 0.89 ส�าคัญมาก

3. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่มีความมั่งคง 3.90 0.88 ส�าคัญมาก

4. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย 3.79 0.92 ส�าคัญมาก

5. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรชั้นน�าของประเทศ 3.87 0.87 ส�าคัญมาก

6. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแหล่งวิชาการแก่สังคมได้ 3.95 0.88 ส�าคัญมาก

7. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท�างานภายใน

องค์กร
3.89 0.94 ส�าคัญมาก

8. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการพัฒนาวิธีการท�างานอยู่เสมอ 3.92 0.93 ส�าคัญมาก

9. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรที่ขาดการสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้องแก่ประชาชน
3.54 1.14 ส�าคัญมาก

10. ท่านคิดว่าข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขาด

ความถูกต้อง
2.94 1.38

ส�าคัญปาน

กลาง

11. ท่านคิดว่าข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่น่า

นับถือ
2.17 1.31 ส�าคัญน้อย

12.ท่านคิดว่าพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก

ผู้บริหาร
3.65 0.98 ส�าคัญมาก

13.ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงาน

ก้าวหน้าในหน้าที่ต�าแหน่ง
3.72 1.01 ส�าคัญมาก

14.ท่านคิดว่าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

อย่างสม�่าเสมอ
3.74 1.03 ส�าคัญมาก

15.ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ 3.87 0.88 ส�าคัญมาก

16.ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชน
3.25 1.24 ส�าคัญมาก

17.ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ประสบความส�าเร็จในการ

เป็นที่พึ่งของการด�าเนินธุรกิจ
3.69 0.91 ส�าคัญมาก

18.ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่มีการเผยแพร่ข่าวสารไม่ทั่ว

ถึง
2.89 1.27

ส�าคัญปาน

กลาง

19.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง 3.91 0.89 ส�าคัญมาก

20.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการยอมรับ 2.61 1.43
ส�าคัญปาน

กลาง
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21.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบความ

ถูกต้องในการท�างาน
3.54 1.10 ส�าคัญมาก

22.ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน 3.72 0.95 ส�าคัญมาก

23ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่เปิดโอกาศให้ผู้บริหารและ

พนักงานร่วมท�ากิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
3.69 0.95 ส�าคัญมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 1.03 ส�าคัญมาก

ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม x SD แปลผล

1. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของ

ประเทศ
3.69 0.89 ส�าคัญมาก

2. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรท�าให้เกิดการจ้างงาน 3.73 0.90 ส�าคัญมาก

3. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ละเลยต่อปัญหาสิ่ง

แวดล้อม
2.51 1.37 ส�าคัญปานกลาง

4. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ช่วยในการพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในสังคม
3.73 0.98 ส�าคัญมาก

5. ท่านคิดว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ท�าให้เกิดการหมุนเวียน

เงินทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3.64 1.01 ส�าคัญมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.46 1.03 ส�าคัญปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะโดยสรุปจากการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในมุมมองของธุรกิจ SME ในการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจบริการในแต่ละด้าน โดยเป็นข้อเสนอแนะของผู้เขียนที่อาศัยข้อมูล

จากที่ได้ค้นพบศึกษาดังนี้
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรจัดท�าคู่มือส�าหรับบุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ

ด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มการเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธุรกิจในแวดวงสังคมธุรกิจ

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น มีการจัดอบรมในการท�าธุรกิจ  
การลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ บริการด้านวิชาการลงพื้นที่ให้แก่ชุมชนจากนโยบายของทางมหา
ลัยโดยตรง ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้น�าและเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ 

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจจะมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่นๆ โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะด�าเนินการเอง อาทิเช่นมีการจัดสัมมนา การจัด
อบรม โดยผู้ที่ผู้ที่เข้าฟังจะได้รับเงินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือ
กิจการ 

4. ควรมีการจัดท�างานวิจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME ว่ามีความต้องการที่อยาก
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จะได้รับความรู้ และอยากที่จะอบรมในด้านใดของธุรกิจบ้าง อาจจะมีการจัดเป็นคอร์สเรียน 20-30 ชั่วโมง 
หรือมีการวิเคราะห์คู่แข่งจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีความเป็นผู้น�าด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้

5. ควรจัดบุคลากรประจ�าที่เคาน์เตอร์เพื่อคอยบริการบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ นักศึกษา และ
บุคคลอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้ หรือปรึกษาข้อมูลทางธุรกิจให้ได้รับความรวดเร็วเมื่อบุคคลลที่เป็นผู้ประกอบ
การมีปัญหาสอบถาม และเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องให้แก้ไข

6. ควรจัดหาอาจารย์ที่มีความสามารถมาสอน และมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่หลากหลายมาให้ความรู้
แก่บุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ อาทิกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) เพื่อ
ปรับปรุงการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สร้างความโดดเด่นให้ทางบุคลากรมากขึ้น

7. ควรฝึกอบรมบุคลากรในมหาลัยที่จะให้ค�าปรึกษาแก่บุคคล ทั้งเรื่องความรู้ทางธุรกิจ เรื่องราย
ละเอียดทางเทคนิคทางการสื่อสาร ทักษะของบุคลากรในการสื่อสาร และเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นต้น

8. ควรฝึกอบรมบุคลากรในมหาลัยให้มีความรู้พร้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อมาตรฐานในการเป็นที่พึง
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจ ทั้งในเรื่องข่าวสารความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ความรู้และเทคนิคด้านการให้
ความรู้ ค�าปรึกษาทางธุรกิจ

9. ควรวัดทักษะและมาตรฐานด้านความรู ้ของบุคลากรอาทิเช่น อาจารย์ต้องสอบใบรับรอง
คุณภาพระดับความสามารถทุกๆ 2 ปี หรือถ้าเป็นบุคลาการในมหาลัยระดับปฏิบัติการต้องทดสอบวัดผล
การปฏิบัติงานทุกปี เป็นต้น

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรมีกลยุทธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและก�าหนด
รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีก
ทั้งควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ และควรน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการให้
บริการ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์จะรวบรวมประวัติต่างๆ เช่น ประวัติทางธุรกิจ ประวัติของบุคคลที่เป็นผู้
ประกอบการ ประเภทและชนิดบุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบกิจการ และบุคคลที่ก�าลังจะเป็นผู้ประกอบการที่
ต ้องการจะปรึกษาแหล่งวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตารางการจัดกิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถแยกข้อมูลเป็นรายบุคคล 
และรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมเพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถน�าข้อมูลมาตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงการให้ด�าเนินการในโอกาสต่อไป

11. ควรค�านึงถึงกระบวนการให้บริการที่มีความต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆ และสร้างความ
เข้าใจ ความพึงพอใจ และความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการและประชาชน

12. ควรพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้มีความรู้
เฉพาะตัว โดยสามารถปฏิบัติงานได้ครบทุกต�าแหน่งงานที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาจต้อง
มีการหมุนเวียนงานในการท�าหน้าที่กันบ้างในบางต�าแหน่งที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ประโยชน์เพื่อให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนกล้าตัดสินใจ และบริการได้คล่องตัวรวดเร็วมากขึ้น

13. มีบริการด้านวิชาการให้แก่ชุมชนจากนโยบายของมหาลัยวิทยาลัย มีการเรียนการสอน
นักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นพนักงาน และลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท�าธุรกิจ

14. ควรมีการเพิ่มทักษะในการวางแผนการตลาด และการจัดอบรมในเรื่องของเทคโนโลยี เพื่อตอบ



310

สนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ควรวางแผนจัดท�าสื่อเพื่อท�าการสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้
ทางธุรกิจให้กับผู้ที่มีความสนใจ และผู้ประกอบการ พร้อมให้ค�าปรึกษาค�าแนะน�าข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบ
การด�าเนินธุรกิจประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมอัตราการจ้างงานจากธุรกิจที่ทางมหาลัยได้ให้ค�า
ปรึกษา 
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่อง

เที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาปัจจัยองค์ประกอบ

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

นครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม จ�านวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมมี

แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.32 (S.D.=1.00) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

มีแรงจูงใจผลักดันโดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 (S.D.=0.89) รองลงมาคือด้านประชาสัมพันธ์มีแรงจูงใจในระดับมาก

ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.=1.21) และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมีแรงจูงใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่า

เฉลี่ย 4.26 (S.D.=0.68) 

คำาสำาคัญ: แรงจูงใจ, นักท่องเที่ยวชาวไทย 

Abstract

The purpose of this research is to study the motivating tourism factors affecting tour-

ism behavior of Thai tourists traveling in Nakhon Si Thammarat Province, particullarly the 

factors of tourist attraction factors affecting tourism behavior of Thai tourists traveling in 

Nakhon Si Thammarat Province. The sample group in this research is tourists traveling to 

Wat Chedi Dam Khai Nakhon Si Thammarat Province. The instrument used was a question-

naire (400 copies). The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation.
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The research results were found that overall, the motivation of tourists to Nakhon 

Si Thammarat Province was the most motivated at the average level of 4.32 (SD = 1.00). SD 

= 0.89), followed by public relations were the most motivated with mean 4.27 (SD = 1.21) 

and facilities were the most motivated at the mean 4.26 (SD = 0.68).

Keywords: Motivation, Thai tourists

บทนำา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส�าคัญต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งราย

ได้ การจ้างงานท่ีส�าคัญ และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทย

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ก�าหนดเป้าหมายในปี 2560 คือ 

ตลาดในประเทศ โดยปรับแผนตลาดเพื่อกระตุ้นคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการท่อง

เที่ยวด้วยการสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว คุณภาพบริการ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิด

ประมาณการรายได้เป็น 950,000 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองกลยุทธ์การตลาด, 2560)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านอาหารและวัฒนธรรมที่มีความ

หลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องและมีพ้ืนท่ีรองรับการท่อง

เที่ยวหลากหลาย นอกจากประเทศไทยจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วปัจจุบันนักท่อง

เที่ยวในประเทศไทยเองยังมีแนวโน้มเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนส่วนหนึ่งมาจากการท่ี

รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศตามมาตรการส่งเสริม “ไทยเที่ยวไทย” โดยตรง รวมถึง

รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ นักท่องเที่ยว และภายในปีนี้การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งรักษารายได้จากตลาดในประเทศหรือ ไทยเที่ยวไทยต่อรายได้การท่องเที่ยวรวม ที่

ไม่น้อยกว่า 33% เพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งพิงรายได้จากชาวต่างชาติเป็นหลัก (ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2560)

นครศรีธรรมราช จัดเป็นเมืองรองในแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย 

ชุมชนเติบ ใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เป็นอีกจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่างสูง จากทรัพยากรท่อง

เที่ยวอันหลากหลาย ทั้งธรรมชาติป่า เขา หาดทรายชายทะเล ศิลปวัฒนธรรม มีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อ อีกทั้ง

เป็นแดนผลไม้อร่อย และ มีหมู่บ้านเชิงเขาที่มีอากาศที่ดีมาก แห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ส�าคัญนครศรีธรรมราช

ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดนแห่ง พระพุทธศาสนาส�าคัญ ของบ้านเรา โดยมพี ระบรมธาตุเมืองนครเป็นสิ่ง 

ศักดิ์สิทธิบ้านคู่เมืองที่ก�าลังอยู่ขั้นตอน การขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยเหตุนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงถูกยกให้เป็น “นครสองธรรม” จากโครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ของ “การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.)” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ย้อนไปในปี 2555 ทางจังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้ออกแคมเปญ “นครศรีดี๊ดี” ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง เมืองเดียว เที่ยวทั้งปี” เพื่อกระตุ้น

การท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และช่วยให้คนรู้จักชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชภาย

ใต้แบรนด์ “นครศรีดี๊ดี” กันเป็นจ�านวนมาก จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกแคมเปญ “นครศรีดี๊ดี” นครศรีดี

กว่าเดิม” เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการ ท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น ทุกอ�าเภอหนึ่ง

ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอ�าเภอที่มีชายหาดทรายสวยงามความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ร้านอาหาร
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ทะเลสดๆ รวมถึงร้านคาเฟ่ริมทะเล ที่มีความทันสมัย และอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นส�าคัญของการมาเที่ยว

ภายในจังหวัด คือการมากราบสักการะบูชาพระธาตุเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง คีรีวงหมู่บ้านที่

อากาศดีที่สุดในประเทศไทย การนั่งเรือชมโลมาสีชมพูซ่ึงมีแห่งเดียวในประเทศไทยท�าให้จังหวัด

นครศรีธรรมราช มักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเหมาะแก่การมาพัก

ผ่อน 

จากความส�าคัญที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญเกี่ยวกับการท่อง

เที่ยวและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งข้ึนจึงได้ด�าเนิน

การจัดท�าวิจัยเรื่องการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลของการวิจัยในคร้ังนี้สามารถน�าไปเป็นข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่เดินทางมาท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการ บริหารการจัดการการท่อง
เที่ยวให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิภาพและ ตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวใน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้ ผู้ท่ีสนใจศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่คล้ายคลึงกันได้ไปศึกษาต่อยอดให้ลึกซ้ึงและกว้างขวาง
ต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว

แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง การผสมผสานของแรงผลักดันท่ีเกิดจากความต้องการทางด้าน

ร่างกายจิตใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการ

บริโภคอย่างมีเป้าหมาย และถ้าเป็นแรงจูงใจการท่องเที่ยวย่อมแสดงให้เห็นถึง ค่านิยมพฤติกรรมการบริโภค

สินค้าและบริการการท่องเที่ยวการ แสวงหาประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้นั้นได้แรงจูงใจเหล่าน้ีจะท�าให้

รูปแบบพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกันซึ่งผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะเข้าใจเหมือนๆกันว่านัก

ท่องเที่ยวมาด้วยวัตถุประสงค์ต่างกันได้หากสื่อสารในภาพรวมของแรงจูงใจแล้วจะหมายถึง การศึกษา
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อุปสงค์การท่องเที่ยว (Tourism Demand) ส่วนหนึ่งซึ่งมีความจ�าเป็นในงานการตลาดการท่องเที่ยวเป็น

อย่างยิ่ง แรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์

ประกอบพื้นฐาน 4  ประการคือ (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ , 2545 )
1. สิ่งกระตุ้นความต้องการในการท่องเที่ยวหมายถึงสิ่งจูงใจต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวหรือช่วง

เวลาที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไปเที่ยวได้

2. สิ่งกลั่นกรองความต้องการคือสิ่งต่างๆที่ท�าให้ความต้องการถูกระงับไปหรือท�าให้นักท่องเที่ยวมี
ความรู้สึกต่อการเดินทางลดน้อยลงเช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจ (รายได้ลดน้อยลงค่าเงินที่เปลี่ยนแปลง) ปัจจัย
ทางสังคม (กลุ่มอ้างอิงทัศนคติทางวัฒนธรรม) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ความเสี่ยงทางการท่องเที่ยว)

3. สิ่งกระทบหมายถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นักท่องเท่ียวได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่ง
ข้อมูลหรือหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีในการส่งเสริมการขายซ่ึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ทัศนคติและมองภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้นแตกต่างออกไป

4. บทบาทของนักท่องเที่ยวหมายถึงสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันในสถานการณหรือ
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมตัดสินใจหรือรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นแตกต่างกันออกไป
เช่นนักท่องเที่ยวนักศึกษานักท่องเที่ยวหัวหน้าครอบครัว

นักวิชาการ ด้านแรงจูงใจ 

ผลักดัน

ด้านการจัดการ

คมนาคม

ด้านสิ่งอำานวย

ความสะดวก

ด้านการ

ประชาสัมพันธ์

ด้านการ

ใช้บริการ

Pizam & Mansfield (1999)  √

เสนาะติเยาว์ (2553) √

วรรณา วงษ์วานิช (2546) √ √ √ √ √

Uysal & Hagan (1993)  √

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2544 ) √

Mcintosh & Goeldner (1986)  √ √ √

กัลยา สมมาตย์ (2541) √ √ √ √

Mill (1990) √ √ √

 จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นงานวิจัยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้

ใช้ของ วรรณา วงษ์วานิช ประกอบไปด้วย 5 ด้าน 1. ด้านแรงจูงใจผลักดัน 2. ด้านการจัดการคมนาคม  

3. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 4. ด้านประชาสัมพันธ์ 5. ด้านการให้บริการ

2. ทฤษฎีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว

หมายถึงปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการใช้บริการทางการท่องเที่ยวรวม

ทั้งกระบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ่ึงพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวว่ามีขั้นตอนส�าคัญอยู่ 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism promotion) เป็นการอ�านวยข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับ

ข่าวสารเหล่านั้น
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ขั้นตอนที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้า

หมายได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้วก็จะก่อให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนัก

ท่องเที่ยวแต่ละคน

ขั้นตอนที่ 3 สิ่งจูงใจส�าหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยากท่องเที่ยวซึ่งเกิด

จากปัจจัย 2 ประการคือ Push factor เป็นแรงผลักดันให้เกิดความอยากท่องเที่ยวและ Pull factor เป็น

แรงดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision making) เป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจจะท�าให้

เกิดภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Tourist image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะไป

ท่องเที่ยวที่ไหนดีที่สุดโดยค�านึงถึงความประหยัดปลอดภัยสะดวกสบายและความอภิรมย์มากที่สุดเป็น

เกณฑ์

ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for expenditure) คือการเตรียม

วางแผนค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการท่องเท่ียวสถานที่นั้นๆ เช่น ค่า

พาหนะเดินทางค่าอาหารค่าที่พักค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึกเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel preparation) คือการเตรียมตัวในเรื่องของการจองตั๋ว

พาหนะที่จะเดินทางการจองรายการท่องเที่ยวการยืนยันการเดินทางเช่นหนังสือเดินทางการขออนุญาตเข้า

ประเทศเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบ้านเพื่อท่องเที่ยวจนกระทั่ง

ท่องเที่ยวเสร็จแล้วถึงกลับบ้าน

ขั้นตอนที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการประเมินผลการเดิน

ทางท่องเที่ยวอาจเป็นสถานที่สภาพแวดล้อมผู ้คนการบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกก็จะได้ผลของ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
1. มีความพึงพอใจ 

2. ไม่มีความพึงพอใจ

ขั้นตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการท่อง

เที่ยวแล้วก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวคร้ังนี้ถ้าหากว่านักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติที่ดี

ต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้อาจท�าให้เขากลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ังหรือบอกเล่าให้บุคคลอื่นมาท่องเท่ียวถ้าหากนัก

ท่องเที่ยวได้รับความไม่พึงพอใจก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้อาจท�าให้ไม่อยากเดินทางมาท่อง

เที่ยวอีกหรือบอกเล่าให้บุคคลอื่นไม่อยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
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วิธีดำาเนินวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ�านวน 1,561,927 คน 

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยเดินทางมาท่องเท่ียว จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ�านวน 400 คนทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสูตรค�านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane;1973) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบค�าถามปิด (Closed form Question) ซ่ึง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

ส่วนท่ี 3 ประเมินระดับความส�าคัญของแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัด

นครศรีธรรมราช

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ก�าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามนักท่อง

เที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช น�ามาหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยน�าเสนอในรูป

แบบสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าร้อยละ

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับข้อมูลด้านแรงจูงใจ น�ามาวัดหาค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระ

จายโดยการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยน�าเสนอในรูปแบบสถิติเชิง

พรรณนา

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัด

นครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้คือ ด้านแรงจูงใจผลักดันพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี

ระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.72 (S.D.=0.89) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ 

นกัญ จันทโภโต (2561) เรื่องปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน การเดินทาง

ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีรายได้ หลักต่อเดือนต�่ากว่า 20,000 บาท สา หรับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวนั้น พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบ ข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต และมีจุดประสงค์ในการมา

ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหน่อยใจ ส่วนใหญ่พักที่รีสอร์ท กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างอยากมาท�าส่วนใหญ่คือการ



319

ล่องแก่ง

ด้านการจัดการคมนาคมพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 

4.23 (S.D.=0.71) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของทักษิณา สกุลรัตนพรชัย และจิตพนธ์ ชุมเกตุ 

(2560) เรื่องแรงจูงใจของ นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่า

เฉลี่ย 4.30 (S.D.=0.66) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของพรชนก เหลืองอ่อน (2560) เรื่องการรับรู้

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความต้ังใจ เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร

ด้านการประชาสัมพันธ์พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 

4.52 (S.D.=2.62) จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของพิจิตรา มงคลศรีพิพัฒน์ (2560) เรื่องพฤติกรรม

การเปิดรับ และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเท่ียวไทยเท่กับพฤติกรรมการ ตัดสินใจท่อง

เที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย

สรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ

เพศ

ชาย 171 42.8

หญิง 229 57.3

อายุ

ต�่ากว่าหรือเท่ากับ20ปี 91 22.8

21-25ปี 90 22.5

26-30ปี 54 13.5

31-35ปี 51 12.8

36-40ปี 49 12.3

41 ปีขึ้นไป 64 16.0

ภูมิล�าเนา

ภาคเหนือ 22 5.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 5.0

ภาคกลาง 76 9.0

ภาคใต้ 253 63.2

ภาคอีสาน 14 3.5

ภาคตะวันตก 15 3.8
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สถานภาพ

โสด 235 58.8

สมรส 137 34.3

หม้าย/หย่าร้าง 17 4.3

แยกกันอยู่ 11 2.8

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

ต�่ากว่ามัธยมศึกษา 47 11.8

มัธยมศึกษาตอนต้น 51 12.8

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 107 26.8

อนุปริญญา/ปวส. 56 14.0

ปริญญาตรี 127 31.8

สูงกว่าปริญญาตรี 11 2.8

อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา 162 40.5

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 7.0

พนักงานบริษัทเอกชน 74 18.5

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 38 9.5

ค้าขาย/รับจ้าง 70 17.5

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 23 5.8

อื่นๆ 5 1.3

ระดับรายได้ต่อเดือน

ต�่ากว่าหรือเท่ากับ10,000บาท 202 50.5

10,001-20,000บาท 138 34.5

20,001-30,000บาท 38 9.5

30,001-40,000บาท 17 4.3

มากกว่า40,001บาทขึ้นไป 5 1.3

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.3 และเพศชายจ�านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนใหญ่มีอายุ ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 20 จ�านวน 91 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ด้านภูมิล�าเนาส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้จ�านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ด้าน

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นโสดจ�านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาขั้น

สูงสุดระดับปริญญาตรีมีจ�านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อาชีพนักเรียนนักศึกษาจ�านวน 162 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.5 รายได้ต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ�านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด 

    นครศรีธรรมราช

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ

สถานที่ใดที่ดึงดูดให้ท่านต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนคศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช 2 0.5

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 20 5.0

ศาลหลักเมืองนคร 34 8.5

ก�าแพงเมืองเก่า 29 7.2

หมู่บ้านคีรีวง 58 14.5

จุดชมวิวเขาธง 20 5.0

แหลมตะพุก 7 1.8

ตลาดย้อนยุคปากพนัง 21 5.3

วัดธาตุน้อย 7 1.8

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ 197 49.3

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม 2 0.5

เกาะนุ้ยนอก ขนอม 2 0.5

ช่วงฤดูใดที่ท่านเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนคศรีธรรมราช

ฤดูร้อน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) 266 66.5

ฤดูฝน (ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน) 22 5.5

ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวครั้งนี้

พักค้างคืน 1-2คืน 182 45.5

พักค้างคืน 2-3 คืน 62 15.5

พักค้างคืน 3-4 คืน 39 9.8

มาเช้าเย็นกลับ 85 21.3

ประเภทของที่พักที่ท่านเลือกใช้บริการ

โรงแรม 72 18.0

บ้านเพื่อนบ้านญาติ 112 28.0

บ้านพักรับรองข้าราชการ 39 9.8

รีสอร์ท 125 31.3

เกสท์เฮาส์ 51 12.8

ท่านจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงินเท่าใด (ต่อคน)

ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 14 3.5

3,000-7,000 บาท 140 35.0
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7,001-11,000 บาท 100 25.0

11,001-15,000 บาท 100 25.0

สูงกว่า 15,000บาทขึ้นไป 45 11.3

ท่านจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงินเท่าใด (ต่อคน)

ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท 14 3.5

3,000-7,000 บาท 140 35.0

7,001-11,000 บาท 100 25.0

11,001-15,000 บาท 100 25.0

สูงกว่า 15,000บาทขึ้นไป 45 11.3

ประเภทของร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารภายในโรงแรม 40 10.0

อาหารในปั้มน�้ามัน 28 7.0

ร้านอาหารภายในสถานที่ท่องเที่ยว 120 30.0

ร้านอาหารระหว่างทาง 120 30.0

ร้านอาหารในศูนย์การค้า 71 17.8

ร้านอาหารพื้นเมือง 21 5.3

กิจกรรมที่ท่านท�าหรือคาดว่าจะท�าระหว่างการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ่ายรูป 17 4.3

ชมวิวทิวทัศน์ 115 28.7

ไหว้พระ 111 27.8

ท�าบุญ 93 23.3

ซื้อของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช 52 13.0

รับประทานอาหารอร่อยๆ 11 2.8

เที่ยวสถานบันเทิง 1 0.3

สินค้าประเภทกระเป๋ากระจูด 58 14.5

ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกประเภทใดในการท่องเที่ยวครั้งนี้

สินค้าประเภทเครื่องเงิน 86 21.5

มังคุดคัด 34 8.5

ส้มโอทับทิมสยาม 82 20.5

สินค้าประเภทมงคลวัตถุไอ้ไข่ 97 24.3

ขนมลาปากพนัง 13 3.3

ปลากระบอกร้า 4 1.0

เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 26 6.5
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชคือวัดเจดีย์

ไอ้ไข่ จ�านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเที่ยวช่วงฤดูร้อน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

เมษายน) จ�านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พักค้างคืน 1-2คืน จ�านวน 182 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.5 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นจ�านวนเงิน 3,000-7,000 บาท จ�านวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 การรับประทานอาหารส่วนใหญ่ร้านอาหารภายในสถานที่ท่องเที่ยว จ�านวน 

120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 กิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ จ�านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.7 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านแรงจูงใจโดยภาพรวม

แรงจูงใจโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับแรงจูงใจ ลำาดับ

ด้านแรงจูงใจผลักดัน 4.72 0.89 มากที่สุด 1

ด้านการจัดการคมนาคม 4.19 0.71 มาก 5

ด้านสิงอ�านวยความสะดวก 4.26 0.68 มากที่สุด 3

ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.27 1.21 มากที่สุด 2

ด้านการให้บริการ 4.19 1.53 มาก 4

รวม 4.32 1.00 มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจโดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.32 

(S.D.=1.00) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่แรงจูงใจในระดับมากที่สุดคือด้านแรงจูงใจผลักดันโดยม ี

ค่าเฉลี่ย 4.72 (S.D.=0.89) รองลงมาคือด้านประชาสัมพันธ์มีแรงจูงใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 

(S.D.=1.21) และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกมีแรงจูงใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 (S.D.=0.68) 

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยควรปรับปรุงด้านการจัดการคมนาคม ของนักท่องเที่ยวโดยเน้นด้าน ความ

สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการเดินทามาท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่อง
เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร พ่ือน�าผลมาประกอบการด�าเนินกลยุทธ์ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อไป
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ

ศึกษาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อสร้าง

แนวทางในการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วยประชากร คือนักท ่องเที่ยวที่มาท ่องเที่ยวสถานที่ท ่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบของการวิจัยเชิงส�ารวจ การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 4.35 (S.D.= 1.08) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (S.D.= 1.37) รองลงมาคือด้าน ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องท่องเที่ยว อยู่

ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (S.D.= 1.26) และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (S.D.= 0.71)  ส�าหรับแนวทางการแก้ปัญหา เนื่องจากมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกรอบด้านแล้ว ควรจัดระเบียบการก�าจัดขยะ  และการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้

ประชาชนมีจิตส�านึกรัก และหวงแหนทรัพยากรให้มากขึ้น

คำาสำาคัญ: การพัฒนา, แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Abstract

The objective of this study is to examine the behavior of tourists who visit cultural 

tourism in Nakhon Si Thammarat Province, assess the potential of cultural tourism sites in 

Nakhon Si Thammarat Province and create guidelines for the development of cultural tour-

ism sites in Nakhon Si Thammarat Province. The sample group is tourists who came to cul-

tural attractions in Nakhon Si Thammarat Province.  This study is a quantitative research, 

using a model of exploratory research data analysis by searching for percentage, mean and 

standard deviation.
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Faculty of Management Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

  *penmas_p@hotmail.com
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The research results found that tourist behavior, cultural attractions having the            

overall mean at the highest level  4.35 (S.D. = 1.08), value and attractiveness at the highest 

level with the mean of 4.66 (S.D. = 1.37), followed by the access to tourist attractions with 

the average level of 4.65 (S.D. = 1.26) and the highest level mean value was at 4.57 (S.D. = 

0.71) for the solution. The justifications for this is that due to having all facilities, there 

should be organizing waste disposal, solving pollution and environmental problems and to 

encourage people to have a conscience and cherish more resources.

Keywords: Development, Cultural Tourism

บทนำา

การท่องเท่ียวจัดเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ที่สุดของโลก เห็นได้จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวท่ัว

โลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ใหญ่ ๆ หลายอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการว่าจ้างแรงงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และตลาด

แรงงานในการท่องเที่ยวมีการขยายการเติบโตจากเดิมมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้

เห็นการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส�าหรับในประเทศไทยนั้น ได้ให้ความ

สนใจกับการท่องเที่ยวมานานกว่า 40 ปี ส่งผลให้การพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีความเจริญ

ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวปรากฏอย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากผลประกอบการด้านการท่องเท่ียวส่งผลต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้เศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศสูงขึ้น (วรรณพร วาณิชชานุการ, 2540: 10) ทั้งยังเป็นตัวช่วยสร้างงานและกระจายรายได้

ไปยังท้องถิ่น ดังนั้นรัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศและวาง

กลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์, 2549)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ยังยืนมีบทบาทส�าคัญโดยรวมของ

ประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเท่ียวและบริเวณข้างเคียง (การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย, 2543 อ้างถึงใน วิบูลย์ชัย  พุฒิทอง, 2549: 1)

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  

ศาลหลักเมือง วัดเจดีย์ วัดทุ่งแย้ รวมถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น

สถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรม

แบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองค�าดึงดูดให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพรคู่ไป

กับพิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง คือ การน�าผ้าขึ้นธาตุ ตามต�านานเชื่อว่า หากใครได้น�าผ้าขึ้นธาตุ และบนขอพรใน

เรื่องใด จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลูก ขอเรื่องการงานการเรียน สิ่งนั้นก็จะเป็นจริงดังหวัง มีเรื่องเล่าว่า 

มีชายคน หนึ่งประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย สุดท้ายพ่อแม่ไม่รู้จะท�าอย่างไร จึงมาบนและ

น�าผ้าขึ้นธาตุที่ พระบรมธาตุ ขอให้ลูกชายหายจากอาการป่วยและหากหายจะให้มาบวชที่วัดพระธาตุ ในไม่

ช้าชายหนุ่มคนดังกล่าว ก็หายวันหายคืนจนกลับมาเดินได้เป็นปกติในทุกปีช่วงวันมาฆและวันวิสาขบูชา จะ
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จัดงานแห่ผ้าข้ึนธาตุซึ่งถือเป็นงาน บุญประจ�าปีที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ความ

มหัศจรรย์อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ คือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่อง

กระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มีใครหาค�าตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไร จากความมหัศจรรย์นี้ ท.ท.ท. จึงให้เจดีย์นี้

เป็น ๑ ใน unseen Thailand ของเมืองไทย นอกจากพระบรมธาตุเแล้วเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรอบองค์

พระธาตุมากมายเป็นสิงที่แปลกตาแก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็น เจดีย์นี้เรียกว่า องค์เจดีย์บริวาร ซึ่งมีทั้งหมด 

๑๔๙ องค์เจดีย์บริวาร คือ เจดีย์ที่ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างไว้สืบต่อกัน

ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความ         

พึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและกลับมาท่องเที่ยวซ�้าในโอกาสต่อไป จึงได้ด�าเนินการจัดท�างานวิจัยเรื่องแนวทางการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อสร ้างแนวทางในการพัฒนาการจัดการแหล ่งท ่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อสนับสนุนสร้างรายได้สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดีขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2543) ได้มีการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวจ�าแนกตามระบบการ

ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบที่ 1 คือ ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resource) ประกอบด้วย

แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่หมายถึงสภาพทางกายภาพของ

ทรัพยากร ซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนและ

ท้องถิ่นระบบที่ 2 คือการบริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) ได้แก่ การให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวที่

มีอยู่ในพื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพื้นที่น้ัน ๆ ระบบท่ี 3 คือ การตลาดการ           

ท่องเที่ยว (Tourism Marketing) เป็นความต้องการในการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบ-

การ และประชาชนในพื้นที่ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรมรูปแบบ หรือกระบวนการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในการวางแผนและพัฒนาตลาด

การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นักท่องเที่ยว (Tourist) การตลาดท่องเที่ยว (Tourism 

Marketing) การขนส่ง (Transportation) ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resource) และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยว (Tourism Facilities)
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) สรุปว่า การบริการจะประสบความส�าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้จากผู้ให้บริการดังนี้

ความส�าคัญต่อผู้ให้บริการ

- คุณลักษณะของการบริการขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- การประเมินคุณภาพของการบริการขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- คุณภาพ และความส�าเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความส�าคัญต่อผู้รับบริการ

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการช่วยพัฒนาคุณภาพและงานบริการ

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการช่วยผลักดันคุณภาพชีวิตให้ดีได้

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีผลต่อความรู้สึกท่ีดีในการดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ทางธรรมชาติ เช่น แม่น�้า อากาศ พืชพันธุ์ไม้ ฯลฯ

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีผลต่อการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้าค้า ร้านอาหาร การ

คมนาคมขนส่ง เช่น รถ เรือ รถไฟ สายการบิน และบริษัทท่องเที่ยว

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจจะประสบผลส�าเร็จได้ เนื่องจากผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการ

บริการที่มีคุณภาพซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพขององค์กร
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)  หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปในแหล่ง

ท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชม และเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อ

ประวัติศาสตร์  และโบราณคดีท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบ  และมีจิตส�านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม  

และคุณค่าสภาพแวดล้อม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี (Cultural and Traditional  Tourism)  

หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นจัดขึ้นได้รับความ

เพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจในสุริยศิลป์ เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และ

ได้รับความรู้  ความเข้าใจค่าสภาพสังคมและวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบท  (Rural Tourism Village Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวใน

หมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต  และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพื่อความเพลิดเพลิน และได้

รับความรู้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส�านักต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
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ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร (2542) แบ่งองค์ประกอบที่น�ามาเป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของแหล่ง               

ท่องเที่ยว ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจหลักการท่องเที่ยวพิจารณาจากสถานที่ตั้งและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นต่อ

ความต้องการของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการในด้านความสงบในการพักผ่อน ความ
สนุกสนาน การหาประสบการณ์  ซึ่งปัจจัยจูงใจหลักแบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่  ปัจจัยจูงใจด้านธรรมชาติ  ปัจจัย
จูงใจในด้านประวัติศาสตร์และศาสนา  และปัจจัยจูงใจทางด้านกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. ปัจจัยประกอบ ได้แก่ คุณค่าดึงดูดจากสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะ         
ภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ภัยธรรมชาติ และ
การเมือง

3. ปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอ�านวยความสะดวก ได้แก่ ส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐาน ด้าน
ที่พักและอาหาร การสื่อความหมาย ข้อมูลข่าวสาร การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนสิ่งอ�านวยความ
สะดวกสิ่งต่าง ๆ เช่น ร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น

4. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ต้องพิจารณาถึงโครงข่ายการคมนาคมทางบก  
ทางน�้า  และทางอากาศ  บริเวณสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น�้า การระบายน�้า การก�าจัดขยะ  ตลอดจนระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคม

สรุปได้ว่าศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเอื้ออ�านวยต่อการ

พัฒนา การปรับปรุง หรือการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้น ว่ามีเพียงพอที่

จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ

องค์กรจากความพร้อมหรือความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอด

จนระบบบริหารจัดการ ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

ตลอดจนวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีหลายรูปแบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์                     

ชมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ชมงาน

ประเพณีต่าง ๆ  ชื่นชมในสุนทรียศาสตร์  ศึกษาความเชื่อ  การท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบทชมวิถีชีวิต  และผลงาน

สร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ  การท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบต้องมีความรับผิดชอบ  และมีจิตส�านึกในการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรม
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วิธีดำาเนินวิจัย

ประชากร

ประชากร คือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มาท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์เมือง วัดเจดีย์ วัดทุ่งแย้ จ�านวน 

1,000,000 คน   

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 400 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสูตรค�านวณ

ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างถึงในธานินทร์ศิลป์จารุ 2549, หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบค�าถามปิด (Closed form Question) ซ่ึง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแบบสอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อความรู้สึกที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

-  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยและน�าแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาใช้ในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

-  ก�าหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

สมมุติฐานของงานวิจัย โดยเรียงล�าดับตามลักษณะของค�าถามและแยกเป็นหมวดหมู่ตามแนวคิดของงาน

วิจัย

-  สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตที่ได้ต้ังไว้ โดยมีแนวทางการต้ังค�าถามตามที่ได้สรุป

จากข้อที่ 3 

-  น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กลุ ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม เฉพาะในส่วนท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการวัดความ

สอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency) โดยจะพิจารณาข้อค�าถามทั้งหมดในเครื่องมือนั้น

วัดในเรื่องเดียวกันหรือไม่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach ‘alpha coefficient) 

ทั้งนี้ผลท่ีได้จากการทดสอบแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์เอลฟา (a) ไม่ต�่ากว่า 0.70 ข้ึนไป จึงเป็น

แบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งหากอยู่ในระดับนี้ส่วนใหญ่จะพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างมี          

นัยส�าคัญ (สุวิมล ติรกานนท์, 2550) ดังตารางที่ 1
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ตัวแปร Cronbach’s Alpha จำานวนข้อ

ด้านศักยภาพ

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

0.86

0.88

0.78

0.89

0.76

2

3

5

8

5

รวม 0.83 23

-  สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้จริงในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่ม     

เป้าหมาย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ก�าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการ

ศึกษา เชื้อชาติ สถานภาพ ภูมิล�าเนาที่อยู่ในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ และน�า

เสนอในรูปแบบตารางประกอบค�าบรรยาย 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน�าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค�าบรรยาย เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ      

ผู ้ตอบแบบสอบถามนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาวัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช น�ามาหาค่าร้อยละ            

(Percentage) โดยน�าเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ

แบบสอบถามส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความรู้สึกที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และน�าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค�าบรรยาย เกี่ยวกับข้อมูลด้านแรงจูงใจ น�ามาวัดหาค่า

เฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายโดยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยน�า

เสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ

เพศ

ชาย

หญิง

136

264

34.0

66.0
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อายุ

ต�่ากว่า 20 ปี

20-29 ปี

96

63

24.0

15.8

30-39 ปี

40-49 ปี

50 ปีขึ้นไป

79

60

102

19.8

15.0

25.5

รายได้

ต�่ากว่า 10,000 บาท

10,000-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001 บาทขึ้นไป

130

101

108

61

32.5

25.3

27.0

15.3

อาชีพ

นักเรียน นักศึกษา

รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

รับจ้างทั่วไป

ประกอบธุระกิจส่วนตัว

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

99

42

91

70

85

13

24.8

10.5

22.8

17.5

21.3

3.3

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

60

94

91

46

99

10

15.0

23.5

22.8

11.5

24.8

2.5

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ

สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่าร้าง/หม้าย

แยกกันอยู่

282

87

28

3

70.5

21.8

7.0

0.8

ภูมิล�าเนา

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

26

303

16

20

35

6.5

75.8

4.0

5.0

8.8
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 ส่วน

ใหญ่มีอายุ  50 ปีขึ้นไป จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาคือ อายุ ต�่ากว่า 20 ปี จ�านวน 96 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.0 และอายุ 30-39 ปี จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

รายได้รายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา 15,001-20,000 บาท 

จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ 10,000-15,000 บาท จ�านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ส่วน

ใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาคืออาชีพ พนักงานบริษัท 

จ�านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ส�าหรับ

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น 

จ�านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ภาคใต้จ�านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาภาคกลาง

จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ ภาคเหนือจ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด 

    นครศรีธรรมราช

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ความถี่ ร้อยละ

ลักษณะที่พักค้างคืนในนครศรีธรรมราช

โรงแรม

รีสอร์ท

เกสต์เฮาท์

บ้านญาติ/พี่น้อง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกลับ

74

32

8

53

233

18.5

8.0

2.0

13.3

58.3

ท่านมาเที่ยวกับใคร

ตามล�าพัง

ครอบครัว

92

128

23.0

32.0

เพื่อน

ญาติพี่น้อง

153

27

38.3

6.8

ท่านรู้จักแหล่งท่องเชี่ยวเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชได้อย่างไร

วิทยุ/โทรทัศน์

นิตยสาร/หนังสือพิมพ์

เว็บไซต์

ญาติ/เพื่อนแนะน�า

แผ่นพับส่งเสริมการท่องเที่ยว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

211

24

88

74

1

2

52.8

6.0

22.0

18.5

0.3

0.5

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปกลับ จ�านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.3 รองลงมาคือบ้านญาติ/พี่น้อง จ�านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และพักโรงแรม จ�านวน 74 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.5 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวกับเพื่อนจ�านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา

คือครอบครัว จ�านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และตามล�าพังจ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
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ส�าหรับการรู้จักแหล่งท่องเชี่ยวเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จากสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ จ�านวน 211 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือเว็บไซต์ จ�านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และญาติ/เพื่อนแนะน�า 

จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

    เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม

ความพึงพอใจโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ ลำาดับ

ด้านศักยภาพ 4.57 0.71 มากที่สุด 3

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.65 1.26 มากที่สุด 2

ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ 4.66 1.37 มากที่สุด 1

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 3.86 1.33 มาก 5

ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 4.06 0.75 มากที่สุด 4

รวม 4.35 1.08 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจโดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.35 

(S.D.=1.08) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือด้านคุณค่าและความ

ดึงดูดใจโดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 (S.D.= 1.37) รองลงมาคือด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ

มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 (S.D.=1.26) และด้านด้านศักยภาพมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมี         

ค่าเฉลี่ย 4.57 (S.D.=0.71) 

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้คือ 

ด้านศักยภาพ ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 5 แหล่งของจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีศักยภาพและความพร้อมในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถหาร้าน

สะดวก ซ้ือร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่มจากชุมชนที่ใกล้เคียงวัดที่จะเอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับ                          

นักท่องเที่ยว ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย์ (2561) แนวทางการส่งเสริมการ           

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่ามะโอ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ผลการศึกษาพบว่าเขตพ้ืนท่ี ชุมชน               

ท่ามะโอ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปางมีศักยภาพของพ้ืนที่ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เน่ืองจากชุมชนท่ามะโอมีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมที่ที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่าง

จากชุมชนอื่นมีโบราณสถานหลายแห่ง และมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนท่ามะโอ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง มีความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้ศึกษาและได้หา

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ให้กับชุมชน และสามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม แต่จะต้องมีการจัดสรรบุคลากร และต้องหาหน่วยงานในการรับผิดชอบ และส่งเสริมในเรื่อง

ต่าง ๆ เช่น การบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่ชุมชน และการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ 
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท่ามะโอ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่าสภาพการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 5 

แหล่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพการเดินทางเข้าออกในพื้นท่ีที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม หลังจาก                

หน่วยงานราชการในท้องถิ่นได้ปรับปรุงเร่ืองของถนน มีขนาดกว้างและเรียบขึ้นป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว

ตลอดจนไฟฟ้าสองข้างทางข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ในการแนะน�าแหล่งท่องเที่ยว มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง 

ซึ่งก็สอดคล้องกับงานของนางสาวจิตกวี กระจ่างเมฆ (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด ไทยทรงด�าบ้านไผ่หูช้าง และไทยจีนตลาดบางหลวง ผลการวิจัยพบว่าด้านการเข้าถึง

สิ่งอ�านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่ง มีที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าขายของที่ระลึก สถาน

บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม สถานีต�ารวจ สถานพยาบาล ระบบการสื่อสารมีเพียงพอต่อการ

ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ พบว่านครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมแต่ละแหล่ง       

มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นเฉพาะตน ในเร่ืองของความเป็นชาติพันธุ์ที่น�าพาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีความเช่ือ 

และพิธีกรรมตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาอาหารการแต่งกายและงานหัตถกรรมทางภูมิปัญญาซึ่งเรื่อง

ราวต่าง ๆ เหล่านี้มีประวัติความเป็นมาท่ีเก่าแก่มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์มากมาย แหล่งท่องเท่ียวของ

แต่ละที่มีความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพระบบเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์ส่ิงของวัตถุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ของบรรพบุรุษ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา และเป็นการ

ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง

กับ Forristal (2016) ได้ศึกษาลักษณะที่เป็นเสน่ห์ และแง่มุมต่าง ๆ ทางโอกาสการใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน

ส�าหรับการท่องเที่ยวของเมืองโปรเฟต (Perceived Attractiveness and Dimensionality of Culture-

Based Tourism Opportunities for Prophetstown) มีสาระส�าคัญว่าวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมีทั้ง

วัฒนธรรมที่จับต้องได้และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประวัติความเป็นมาของชนเผ่าอินเดียนแดงชอว์นี 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม แหล่งวัฒนธรรม งานมหกรรมการท�าอาหารและการเล่านิทานพื้นบ้าน

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่แล้ว เช่น ร้านค้าร้านขายของ

ที่ระลึก การคมนาคมเดินทางเข้าออก แหล่งบริการนักท่องเที่ยว มีเพียงพอต่อความต้องการและการให้

บริการแก่นักท่องเท่ียว แต่มีบางประเด็นหลักที่จัดว่าเป็นปัญหาท่ีหากมีการปรับปรุงแก้ไขก็จะส่งผลให้แต่ละ

ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ในการให้การต้อนรับและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับงาน

ของนางสาวจิตกวี กระจ่างเมฆ (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม 

ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวคร่ังบ้านทุ่งผักกูด              

ไทยทรงด�าบ้านไผ่หูช้าง และไทยจีนตลาดบางหลวง ผลการวิจัยพบว่าด้านการเข้าถึงระบบการคมนาคม                              

นักท่องเที่ยวใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารเข้ามาท่องเที่ยว จึงสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่งได้

อย่างสะดวกสบาย มีสถานที่จอดรถ เพียงพอต่อการรับนักท่องเที่ยวผล

ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 5 แหล่งของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสังเกต ผลการศึกษา พบว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและแก้ไขปัจจัยที่
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เป็นอุปสรรคคือการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานช่วยเหลือในส่วนที่ชุมชนขาด          

องค์ความรู ้หรือความเช่ียวชาญตลอดจนงบประมาณและเครือข่ายด้านความร่วมมือการตลาด ซ่ึงก็

สอดคล้องกับกมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์ (2561)  ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาด

น�้าคลองแดน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมในการจัดการพัฒนาชุมชน                

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนื่องทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน มีศักยภาพในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้น

ไตรภาคี คือ ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ค�านึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแต่ก็ยังมีความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความส�าเร็จและด�ารงอยู่ต่อไปได้ใน

อนาคต

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ที่ส�าคัญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษา

และประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยงานวิจัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงส�ารวจ (Exploratory Research) ซึ่งด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์เมือง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive             

sampling) จ�านวน 400 คน  

ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive             

statistics) โดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใช้สถิติอ้างอิง             

(Interface statistics) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชาย จ�านวน 136 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.0 อายุ 50 ปีขึ้นไป จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาคืออายุต�่ากว่า 20 ปี 

จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมาคืออายุ 30-39 ปี จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 รองลง

มาคืออายุ 20-29 ปี จ�านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และอายุ 40-49 ปี จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ  

15.0 ส่วนใหญ่มีรายได้รายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือรายได้ 

15,001-20,000 บาท จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือรายได้ 10,000-15,000 บาท 

จ�านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป จ�านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 

ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาคืออาชีพ พนักงานบริษัท 

จ�านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาคืออาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.3 รองลงมาคืออาชีพ รับจ้างทั่วไป จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาคืออาชีพ รับราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และอาชีพอื่น ๆ (โปรดระบุ) จ�านวน 13 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 3.3

ส่วนใหญ่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่ ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมลักษณะไปเช้า-เย็นกลับ 264 คน รองลงมาคือพักค้างคืน จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 

ลักษณะที่พักค้างคืนในนครศรีธรรมราช  ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกลับ จ�านวน 233 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.3 รองลงมาคือบ้านญาติ/พี่น้อง จ�านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาคือโรงแรม จ�านวน 

74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 รองลงมาคือรีสอร์ท จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเกสต์เฮาท์ จ�านวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ท่านมาเที่ยวกับใคร ส่วนใหญ่ตามล�าพัง จ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รอง

ลงมาคือครอบครัว จ�านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือเพื่อน จ�านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.3 และญาติพี่น ้อง จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ท่านรู ้จักแหล่งท่องเชี่ยวเชิงวัฒนธรรม

นครศรีธรรมราชได้อย่างไร ส่วนใหญ่วิทยุ/โทรทัศน์ จ�านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ

เว็บไซต์ จ�านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาคือญาติ/เพื่อนแนะน�า จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.5 รองลงมาคือนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 รองลงมาคืออื่น ๆ (โปรดระบุ) 

จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และแผ่นพับส่งเสริมการท่องเที่ยว จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3             

แรงจูงใจในการมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ความสวยงามของแหล่งท่อง

เที่ยว จ�านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาคือต้องการพักผ่อน จ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.5 รองลงมาคือต้องการหาความรู้ จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 รองลงมาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วัฒนธรรม ประเพณี  จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 รองลงมาคือแหล่งท่องเที่ยวมีสถาปัตยกรรมที่เด่น 

จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และอื่น ๆ (โปรดระบุ) จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 พาหนะที่ท่าน

ใช้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่รถยนต์ส่วนตัว จ�านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.8 รองลงมาคือรถโดยสาร จ�านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือเครื่องบิน จ�านวน 52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.0 และรถไฟ จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  

ส่วนผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด

นครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความ           

พึงพอใจมากหลายด้าน ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล�าดับการปฏิบัติจากมากไปน้อย ได้

ดังนี้

ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ พบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านคุณค่า

และความดึงดูดใจมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.66 (S.D.= 1.37) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (S.D.= 2.58) รองลงมาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเด่นอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (S.D.= 0.55) รองลงมาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ความเป็น

มาเกี่ยวข้องผูกพันกับประเพณีความเช่ือ สัญลักษณ์ของคนในท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.69 (S.D.= 2.59) รองลงมาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี       

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (S.D.= 0.57) และสภาพแวดล้อมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีในแหล่ง            

ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (S.D.= 0.57)
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ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการเข้า

ถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.65 

(S.D.= 1.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ระยะทางจาก 

นครศรีธรรมราชถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (S.D.= 2.58) รองลงมา

คือคุณภาพเส้นทางถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (S.D.= 0.57) และ

คุณภาพเส้นทางถนนภายในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (S.D.= 0.65) 

ด้านศักยภาพ พบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านศักยภาพมีค่าเฉลี่ย          

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.57 (S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เป็นภาพลักษณ์บริเวณ              

แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (S.D.= 0.61) รองลงมาคือทัศนียภาพใน

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (S.D.= 0.82)  

ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านมูลค่า

เพิ่มทางเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.06 (S.D.= 0.75) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา           

รายด้านพบว่า คุณภาพสินค้าและของที่ระลึกในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.08 (S.D.= 0.74) รองลงมาคือการให้บริการท่องเที่ยวจากคนในชุมชนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.95 (S.D.= 0.81) รองลงมาคือคุณภาพสินค้าและของที่ระลึกในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D.= 0.74) รองลงมาคือราคาสินค้าและของที่ระลึกในบริเวณแหล่งท่อง

เที่ยว เช่น  เครื่องถมเงิน, เครื่องจักรสาน, ตัวหนังตะลุงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (S.D.= 

0.76 ) รองลงมาคือ การบริการของพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ 4.07 (S.D.= 

0.75 ) และการบริการกิจกรรมท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.05 (S.D.= 0.76)

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ 3.86 (S.D.=1.33) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่ที่จอดรถในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.09 (S.D.=2.13) รองลงมาคือ ห้องน�้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

(S.D.=2.7) รองลงมาคือศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 (S.D.= 1.69) รองลงมาคือร้านค้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่อง

เที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (S.D.= 0.84) รองลงมาคือที่พัก ม้านั่งในบริเวณแหล่งท่อง

เที่ยวอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (S.D.= 0.84) รองลงมาคือระบบบริการสาธารณูปโภคใน

แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (ไฟฟ้า,  น�้าประปา) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (S.D.= 0.84) รองลงมาคือ

มัคคุเทศก์และผู้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (S.D.= 0.84) 

และระบบบริการด้านสาธารณสุขในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.73 (S.D.= 0.83)
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ข้อเสนอแนะและการนำาไปใช้ประโยชน์

ผลของการวิจัยค้น พบว่า  ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้าน

ศักยภาพ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของแนวทาง

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กรมการพัฒนาชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
The Factors that influence Chinese tourists decision making to choose 

Thailand as destination

ณัฐภรณ์ สมบูรณ์1* บุษกร ถาวรประสิทธิ์1

Nuttaporn Somboun1* Bussagone Tavonprasith1

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้

ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา คือจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนรายปีระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2561 รวมทั้ง

สิ้น 21 ปี น�าผลที่ได ้มาวิเคราะห์ข ้อมูลแบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLSทดสอบปัญหา                              

Multicollinearity และ Autocorrelation ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่อง

เที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศของประเทศจีน อัตราแลก

เปลี่ยนเงินบาทต่อหยวน และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในประเทศไทย ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 

95

คำาสำาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ, การท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวชาวจีน

Abstract

A Study of factors influencing the choice of Chinese tourists in Thailand had the 

objectives were to study the situation of the decision to choose travel in Thailand and to 

study the factors influencing the choice of Chinese tourists in Thailand. Using Time Series 

data between 1997 and 2018, a total of 21 years. Data were analyzed by using multiple 

regression data using the OLS method and testing problem by Multicollinearity and               

Autocorrelation. The study found The Factors that influence Chinese tourists decision               

making to choose Thailand as destination were gross domestic products of Chinese, Thai 

baht to RMB exchange rate, and the case of property assault in Thailand at the 95 percent 

statistical confidence level. 

Keywords: Factors influencing decision making, Tourism, Chinese tourists
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บทนำา

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของสินค้า และบริการรวมของ

ประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 

ร้านค้าที่จ�าหน่ายของที่ระลึก บริษัททัวร์ และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน 

และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นท่ีท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด โดยในแต่ละปีการท่องเที่ยวสามารถ

สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ซึ่งการท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2560 สถิติการใช้จ่ายของนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก่อให้เกิดรายได้มูลค่า 1,831,104.99 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวร้อยละ 12.10 จากปี

ก่อนหน้า (รายงานสถิติการท่องเที่ยวในประเทศไทย, 2560)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ซึ่งใน

จ�านวนชาวต่างชาติที่เข้ามานี้ จากรายงานข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวในประเทศไทยประจ�าปี 2560 พบว่า 

ตลาดที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ ประเทศจีน 9,846,818 คน คิดเป็น30.27% จาก

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด จ�านวนนักท่องเที่ยวรองลงมาคือ มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น รัสเซีย 

อินเดีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ตามล�าดับ และในปี พ.ศ. 2561 ช่วงครึ่งปีแรก ในเดือนมกราคม 

– พฤษภาคม จ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาไทย มีจ�านวนมากกว่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ก่อนเริ่ม

ปรับลดลงในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และ กันยายน ตามล�าดับ (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

และกีฬา, 2561) 

จากประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงท�าให้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในประเด็นสถานการณ์การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

ชาวจีน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย ได้น�าไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน

ช่วงปีพ.ศ.2540 ถึงปีพ.ศ. 2561

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน โดยมีปัจจัยด้าน อัตราแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย และ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเดินทางมายัง

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
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2. เพื่อเป็นข้อมูลแนวทาง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม
การท่องเที่ยว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว น�าไปเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

การทบทวนวรรณกรรม

อุปสงค์การท่องเที่ยว (Tourism Demand) หมายถึง ความต้องการซื้อหรือความต้องการเดินทาง

ของนักท่องเท่ียวในการที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียว หรือสถานท่ีท่องเที่ยว 

โดยที่นักท่องเที่ยวต้องมีความต้องการซ้ือและมีความสามารถจ่ายค่าบริการตามท่ีก�าหนดไว้ได้ซ่ึงจะ

เกี่ยวข้องกับราคาค่าบริการท่องเที่ยวและรายได้ของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ กฎแห่งอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวได้ถูกกล่าวไว้ว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีความสัมพันธ์

กับอัตราค่าบริการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว นั่นคือ หากอัตราค่าบริการของอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวลดลง ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หาก

อัตราค่าบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวจะลดลง (นิศา ชัชกุล, 2554). 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
1. ตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) ตัวกระตุ้นทางการตลาดหรือข่าวสารการตลาด 

หมายถึง เครื่องมือที่นักการตลาดใช้เพื่อจูงใจผู้บริโภค ซึ่งตัวกระตุ้นดังกล่าวคือส่วนประสมทางการตลาด

2. อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อม ผู้บริโภคแต่ละคนอาศัยอาศัยอยู่สิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อน 
แตกต่างกันไป กระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน

3. อิทธิพลความแตกต่างของตัวบุคคล เป็นปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัย
เหล่านี้ได้แก่ ความรู้, ทัศนคติ, จูงใจ ฯลฯ

4. กระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบสมองของผู้บริโภค ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบการด�าเนินการด้านข่าวสารและความทรงจ�า 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรุณา บุญมาเรือน(2545) ท�าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อ

การเติบโตของจ�านวนนัก ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 10 อันดับแรก ซึ่งประกอบไปด้วย นักท่อง

เที่ยว มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน สหราชอาณาจักร เกาหลี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ ออสเตรเลีย 

ตามล�าดับ ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดต่อนักท่อง เที่ยว

จีน จากสมมติฐานพบว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1250 คน หากรายได้ของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 

ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบมากที่สุดกับนักท่องเที่ยว เกาหลีและญี่ปุ่น โดยจ�านวนนักท่อง

เที่ยวเกาหลีจะเพิ่มขึ้น 18,485 คน ขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้น 8,432 คน เมื่ออัตราแลก

เปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1 วอน และ 1 เยน ตามล�าดับ ส่วนปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางมีนัยส�าคัญมากที่สุดต่อ

กลุ่มนักท่องเที่ยวเยอรมนี โดยเมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

1,628 คน นอกจากนี้แล้วการศึกษาผลกระทบจากเหตุ การณ์ต่างๆ พบว่าวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย มีผลกระทบ
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ทางด้านบวกต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีความ ได้เปรียบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยมากที่สุด

เนื่องมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่า โดยจะ ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

383,663 คน จ�านวนนักท่องเที่ยว เยอรมันนี่เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น 275,996 คน และจ�านวนนัก

ท่องเที่ยว สหราชอาณาจักร เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น 15,579 คน ในทางตรงกันข้ามผลกระ

ทบทางด้านลบ จะ เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 

เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ตามล�าดับ ส่วนผลกระทบจากสงครามอ่าวเปอร์เชียนั้น จะส่งผลทางด้านลบ ต่อ

จ�านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งจะลดลงถึง 251,086 คน

พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2553) ท�าการศึกษาเรื่อง การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจ�าลองคุณลักษณะ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่มีผลต่อ

สัดส่วนของอุปสงค์การท่องเท่ียวในจังหวัดใด ๆ ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศหนึ่ง ๆ ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ ระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดท่องเที่ยว ความยาวชายฝั่งทะเล

ของจังหวัดท่องเที่ยว จ�านวนสวนสัตว์ในจังหวัดท่องเที่ยว จ�านวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในจังหวัดท่อง

เที่ยว ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของจังหวัดท่องเที่ยว จ�านวนอาชญากรรมที่ได้รับแจ้งในจังหวัดท่องเที่ยว 

จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดท่องเที่ยว จ�านวนประชากรจังหวัดท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่แท้จริง

ของจังหวัดท่องเที่ยว จ�านวนห้องพักในจังหวัดท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นเทียบกับบาท การ

เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนของประเทศนักท่องเที่ยว การเป็นประเทศพัฒนาแล้วของประเทศนัก

ท่องเท่ียว อัตราราคาห้องพักเฉลี่ย ราคาดิบน�้ามันดูไบ ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก 

วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ และวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย

พรรณิดา แสงแดง และ ประเสริฐ ไชยทิพย์(2558) ท�าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย โดยวิธีการพาแนลเออาร์ดีแอล จากการศึกษาพบว่า การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึง

ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยมากที่สุด จ�านวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อมูล

ย้อนหลังรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558 รวมทั้งสิ้น 36 ไตรมาส การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้

โดยการน าข้อมูลมาหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและระยะสั้นกับตัวแปร มหภาค ด้วยวิธีทดสอบ

กระบวนการทางเศรษฐมิติ Panel ARDL โดยใช้แบบจ�าลองวิธีการประมาณค่า PMG (Pooled Mean 

Group) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (หน่วยล้านบาท) ของประเทศนัก

ท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนักท่องเที่ยว (หน่วยบาทต่อสกุลเงินต่างประเทศ) มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น

เดียวกับปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย (หน่วยร้อยละ) ของประเทศนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง

กันข้ามกับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย



345

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.

2540 ถึงปี พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 21 ปี จาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(2562) และธนาคารแห่งประเทศไทย(2562) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

regression) สามารถน�าตัวแปรที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นแบบจ�าลองเพื่

อก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

Y
i
= β + β

1
 GDP

CH
 + β

2
 EX + β

3
 CPI

TH 
+ β

4
 Cases + ε

โดยก�าหนดให้

Y
i
 คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนจ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง (หน่วย: คน) แบ่งเป็น เดินทาง

เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเพื่อประชุม เดินทางเข้ามาเพื่องานแสดง/นิทรรศการ เดินทางเข้ามาด้วย

จุดประสงค์อื่นๆ และรวมทั้งหมด

GDP
CH 

 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน (หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน

EX  คือ อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: หยวน) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม

CPI
TH

  คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (หน่วย: บาท) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม

Cases  คือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (หน่วย: คดี) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 

ถึงปี พ.ศ. 2561 รวมเป็น ระยะเวลา 21 ปี ท�าการทดสอบโดยการใช้โปรแกรม Eviews ในการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยจะทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation ในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการแก้ไข

ก่อนที่จะเอาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่1 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธีการ Variance Inflation Factor (VIF)

ตัวแปรอิสระ VIF

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน 36.15

อัตราแลกเปลี่ยน 45.43

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วประเทศไทย 91.71

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 10.15

สามารถสรุปได้ว่าทุกโมเดลมีค่าสถิติ VIF สูงกว่า 5 ท�าให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น จึง

ต้องตัดตัวแปร ดัชนีราคาผู้บริโภค ออกจากสมการ ท�าให้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity

การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดูจากค่าสถิติ Durbin-Watson (D.W.) ซึ่งพบว่า 

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่องานแสดง/นิทรรศการ ไม่เกิดปัญหาAutocorrelation โดยมีค่า 

D-W คือ 1.862 แต่จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิน

ทางมาเพื่อประชุม จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ และจ�านวนนักท่องเที่ยว

ชาวจีนรวม เกิดปัญหาAutocorrelation เนื่องจากมีค่า Durbin-Watson (D.W.) เท่ากับ 1.219 1.138 

1.147 และ1.383 ตามล�าดับ จึงต้องท�าการแก้ปัญหาโดยวิธีการเติมค่าความคลาดเคลื่อน AR(1) ลงไปใน
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แบบจ�าลองที่เกิดปัญหา พบว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว จ�านวนนักท่องเที่ยว

ชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อประชุม จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ และจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวชาวจีนรวม ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยมีค่าสถิติ Durbin-Watson (D.W.) คือ 1.872745 

1.566183 1.649035 และ1.956987 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ตัวแปรอิสระ
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว ประชุม แสดงสินค้า อื่นๆ รวม

constant -30,210,692* 2,654,263 -67,708.63 -25,731.03 -28,676,553*

GDP
CH

1,302.757* -44.29721 2.165456 19.78582 1,305.146*

EX 3,309.880* -271,783.3 2,072.782 45,825.73 3,233.802*

Cases 20.40618 -4.120531 -0.828697* -4.34379 9.471890

CPI
Th

- - - - -

AR(1) 0.451473 2.41E+10 - 0.422662 0.332042

ค่าสถิติ

R2 0.5215 0.9642 0.2568 0.6322 0.9719

Adj R2 0.3720 0.9531 0.1329 0.5173 0.9631

DW. 1.5662 1.8727 1.8616 1.6490 1.9570

F-statistic 3.4876 86.2801 2.0729 5.5004 110.5666

หมายเหตุ * คือ ระดับนัยส�าคัญ .05 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนัก

ท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว มีตัวแปรอิสระที่มีระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน และอัตราแลกเปลี่ยน 

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อประชุม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ พบว่า ไม่มีตัวแปร

อิสระที่มีผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีน

 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่องานแสดง/นิทรรศการ พบว่าตัวแปรอิสระที่มีระดับนัย

ยะส�าคัญทางสถิติ 0.05  ประกอบด้วย คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนรวม พบว่าตัวแปรอิสระที่มีระดับนัยยะส�าคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบ

ด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน และอัตราแลกเปลี่ยน

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางมายังประเทศไทยโดยจ�าแนกตามวัตถุประสงค์การเดิน

ทาง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 ถึง ปีพ.ศ.2561 เป็นจ�านวน 21ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกเดินทางมายังประเทศไทยโดยสามารถน�าผลที่ได้จากการศึกษามาส่งเสริมแก้ไขผลักดันให้มีการ

พัฒนาการท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถน�าข้อมูลที่ได้ท�าการศึกษา

มาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Multiple 
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regression ท�าให้ทราบถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุที่ท�าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัด

สินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกท่องเที่ยว

ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเท่ียว คือ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน

สูง ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันข้ามเมื่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศจีนต�่า ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวลดลง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พรรณิดา แสงแดง และ ประเสริฐ ไชยทิพย์ (2558) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(หน่วย ล้านบาท) ของประเทศนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์(2553) กล่าวคือ ดัชนีผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศท่ัวโลกส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งนี้ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกจะสะท้อนถึงระดับรายได้โดยเฉลี่ยของประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก และปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก คือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นส่งผล

ให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวลดลง และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงส่งผลให้

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรุณา บุญ

มาเรือน(2545) กล่าวคือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น

ตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิดา แสงแดง และ ประเสริฐ ไชยทิพย์ (2558) กล่าวคือถ้าเงิน

สกุลของประเทศต้นทางแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท นักท่องเที่ยวในประเทศต้นทางจะมีอ�านาจซื้อน้อย

ลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ และ

พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2553) กล่าวคือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นเทียบกับบาทส่งผลต่ออุปสงค์การ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทางตรงข้าม นั่นคือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นเทียบ

กับบาทสูงขึ้น นั่นคือต้องใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อแลกเก็บเงิน 1 บาท ในอีกมุมหนึ่งก็คือเงินสกุลท้อง

ถิ่น 1 หน่วย จะแปลงเป็นบาทได้น้อยลง 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

ชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อประชุม โดยปัจจัยทั้งหมด ได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินหยวน และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ไม่มีผลต่อจ�านวน

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเพื่อประชุม

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

ชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเพื่องานแสดง/นิทรรศการ คือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ี

เดินทางมาเพื่องานแสดง/นิทรรศการลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2553) กล่าวคือ

ถ้าอัตราการเพิ่มข้ึนของอาชญากรรมส่งผลนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้อยลง ทั้งนี้ การรับรู้

อาชญากรรมจะท�าให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยจากการท่องเที่ยว ส่งผลให้นัก

ท่องเที่ยวหาแหล่งท่องเท่ียวอื่นทดแทนและท�าให้สัดส่วนอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ลดลง
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ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียว

ชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ โดยปัจจัยทั้งหมด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินหยวน และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ไม่มีผล

ต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อเลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียว

ชาวจีนรวม คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศจีนสูง ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันข้ามเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศจีนต�่า ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิดา แสงแดง 

และ ประเสริฐ ไชยทิพย์ (2558) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (หน่วย ล้านบาท) ของประเทศ

นักท่องเท่ียว มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของพัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2553) กล่าวคือ ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่ว

โลกส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ดัชนีผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศทั่วโลกจะสะท้อนถึงระดับรายได้โดยเฉล่ียของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และปัจจัยอัตรา

แลกเปลี่ยน ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก คือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาว

จีนรวมลดลง ซึ่งสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ของประเทศของนักท่องเท่ียวได้ และเมื่อ

อัตราแลกเปลี่ยนลดลงส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กรุณา บุญมาเรือน(2545) กล่าวคือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิดา แสงแดง และ ประเสริฐ ไชยทิพย์ (2558) กล่าวคือ

ถ้าเงินสกุลของประเทศต้นทางแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลบาท นักท่องเที่ยวในประเทศต้นทางจะมีอ�านาจ

ซื้อน้อยลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พัฒน์ พัฒนรังสรรค์(2553) กล่าวคือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นเทียบกับบาทส่งผลต่ออุปสงค์การ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทางตรงข้าม นั่นคือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นเทียบ

กับบาทสูงขึ้น นั่นคือต้องใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อแลกเก็บเงิน 1 บาท ในอีกมุมหนึ่งก็คือเงินสกุลท้อง

ถิ่น 1 หน่วย จะแปลงเป็นบาทได้น้อยลง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

โดยมีตัวแปรตามคือ นักท่องเที่ยวชาวจีนจ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง แบ่งเป็น เดินทางเข้ามา

เพื่อท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเพื่อประชุม เดินทางเข้ามาเพื่องานแสดง/นิทรรศการ เดินทางเข้ามาด้วยจุด

ประสงค์อื่นๆ และนักท่องเท่ียวรวม โดยก�าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางมายังประเทศไทย 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย และคดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียว

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา ในช่วงปีพ.ศ. 2540 ถึงพ.ศ.2561 

และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Multiple regression ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกท่องเที่ยว

ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว คือ ปัจจัย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน และปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 ปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเที่ยว

ชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อประชุม โดยปัจจัยทั้งหมดไม่มีผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเพื่อ

ประชุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ�าแนกตามนักท่องเที่ยว

ชาวจีนที่เดินทางมาเพื่องานแสดง/นิทรรศการ คือ ปัจจัยคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ�าแนกตามนักท่อง

เที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ โดยปัจจัยทั้งหมดไม่มีผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิน

ทางเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว

จีนรวม คือปัจจัยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน และปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ0.5

จากผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบายวิเคราะห์ หรือ

วางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว เพื่อการขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเทศไทยจ�าเป็นประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่างๆ การปราบปรามอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน หรือการควบคุมดัชนีราคาผู้บริโภค 

และร่วมมือกับนานาประเทศ หรือรวมกลุ่มกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งถือว่ามีส่วนในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกเดินทางมายังประเทศไทย หาก

ศึกษาสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆว่าเป็นไปในทิศทางใด และสามารถปรับใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 

ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น โดยใช้โอกาสนี้

ขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ขยายความเจริญแก่ชุมชนโดย

รอบ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม อาจ

เป็นข้อบกพร่องที่ควรได้รับการแก้ไข การปราบปรามคดีชิงทรัพย์เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นในความปลอดภัยให้

แก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรม

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถน�าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ พัฒนา และจัดการ

แผนการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาพฤติกรรม อุปสงค์ของนักท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ และปัจจัย

แวดล้อมต่างๆของประเทศจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับการท่องเที่ยวการบริการที่มีมาตรฐาน
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ของประชาชนในจังหวัดตรัง
The Impact of Covid-19 on the Travel Intention of People in Trang Province
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บทคัดย่อ

ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว คือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการท่องเที่ยวและบริการ ทว่า การแพร่ระบาดของ            

โควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลก

ระทบจากโควิด-19 และความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชนในจังหวัดตรังจ�านวน 400 ชุด ผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การ

เกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การที่ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาและป้องกันเช้ือโควิด-19 นอกจากนี้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ        

โควิด-19 ยังส่งผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในบริบท

ของข้อเสนอแนะ การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในมิติต่าง ๆ เป็นข้อพิจารณาส�าคัญ

ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก ๆ ในการพัฒนาและฟื้นฟูภาคการ

ท่องเที่ยวและบริการให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

คำาสำาคัญ: การแพร่ระบาดของโควิด-19, ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว, จังหวัดตรัง

Abstract

The intention of traveling to places of the tourists is one of factors driving                        

economics especially in the context of hospitality and services, but the epidemic of                    

Covid-19 affects both directly and indirectly. This research was undertaken to study the 

influence of the impacts of the Covid-19 pandemic have had on travel intention. This                    

quantitative research study employed a questionnaire to collect data from 400 people in 

Trang Province. Mean and Multiple linear regression were used to analyze the data. The 

research results found that the most impacts of people was occurring the Covid-19                       

pandemic especially still lacking of a vaccine to treat and prevent Covid-19. Moreover, the 

impacts of the Covid-19 pandemic had statistically influenced the intention to travel to 

another province. In terms of recommendations, studying the impacts of the Covid-19            
1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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pandemic in several perspectives are crucial considerations which the government sector 

and relative stakeholders must firstly prioritize the importance to develop and recover the 

tourism and service sectors to conform to the COVID-19 epidemic situation.

Keywords: the Covid-19 pandemic, travel intention, Trang Province

บทนำา

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ภายในประเทศจีนส่งผลให้องค์การอนามัย

โลก (WTO) ประกาศให้การแพร่ระบาดในประเทศจีนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่มีความอ่อนด้อยในระบบสาธารณสุข สืบเนื่องจาก

การเดินทางระหว่างประเทศของนักท่องเที่ยว (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) นอกจากนี้ ยังเป็นวิกฤตทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติ อาทิ ความกดดันทางด้านจิตใจ การด�าเนินชีวิตประจ�า

วัน การหยุดกิจการในหลายอุตสาหกรรม และการปลดพนักงานจ�านวนมาก (Guerrieri, Lorenzoni, 

Straub, & Werning, 2020) ส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า จ�านวนนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากปี 2562 

โดยลดลงกว่าร้อยละ 46.3 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) อันมีสาเหตุมาจากความกังวลใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีบทบาทส�าคัญใน

การป้องกันและคัดกรอง รวมท้ังการด�าเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ียังคงมีอยู่อย่างต่อ

เนื่อง เป็นผลให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมีทิศทางการเติบโตที่ลดลง (Bakar & Rosbi, 

2020) ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประชาชน เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการภายในประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

เกี่ยวกับอิทธิพลของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่อง

เที่ยวไปยังต่างจังหวัดของประชาชน เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและ

บริการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดตรัง

2. เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจใน
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ของประชาชนในจังหวัดตรัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนดรูป

แบบการบริการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนใน

การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
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ทบทวนวรรณกรรม

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างมหาศาล

ในหลายภาคส่วน เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างฉับพลันด้วยปัจจัยการแพร่ระบาดในหลายๆ 

ประการ ส�าหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความ

ตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงเป็นโรคระบาดที่มีแพร่ระบาดไปยังหลาย

ประเทศทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว และในช่วงกลางปี 2563 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
บางประเทศสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในระดับรุนแรง แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ค้นคว้าและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อพัฒนาวัคซีนในการรักษา แต่โควิด-19 เป็นไวรัสในกลุ่มโคโรน่า
ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน และมีความแตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่น ดังนั้นจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัคซีน
ใดจะมีประสิทธิผลในการรักษาได้ส�าเร็จ (Mangalakumari et al., 2020) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน
ยังไม่มีวัคซีนส�าหรับการรักษาโควิด-19  

2. ด้านความรู้สึกที่มีต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์
ใหม่ที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนชนิดใดสามารถท�าการรักษาได้ส�าเร็จ (Mangalakumari et al, 2020)  มีเพียง
การใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อเช้ือไวรัส อาทิ ยารักษาโรคมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในการรักษา (Surapat &             
Lekpitthaya, 2020) ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของบุคคลย่อมมีความเส่ียงใน 
การติดเชื้อจากบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กัน (DMH, 2020) เนื่องจากโควิด-19 มีการแพร่ระบาดจากคนสู่คน ไม่
ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคคล หรือผ่านละอองการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้การด�าเนิน
ชีวิตตามปกติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุคคลมีความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกังวลและความ
ไม ่ปลอดภัย ตลอดจนส ่ งผลให ้ บุคคลเกิดความเค รียดเกี่ ยวกับผลกระทบทางด ้ านการเงิน                                                     
(Ngambutsabongsophin & Sirarojjananan, 2020) ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ค่าใช้จ่าย
เพื่อการช�าระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายในการรักษาหากติดเชื้อโควิด-19

3. ด้านการด�าเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงการด�าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของคนไทยจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ อาทิ การใช้บริการขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า และการเดินทางไป
ยังสถานที่ที่มีความแออัด ทั้งนี้ บุคคลจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีการด�าเนินชีวิตให้
เป็นแบบปกติใหม่ (Bangkokbiznews, 2020) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                  
โควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาเพื่อ

เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว (Alvandi & Dellazenda, 2020) ซึ่งภาพ

ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลและส่งผลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการเดินทางท่อง

เที่ยว (Rizky, Kusdi, & Yusri, 2017; Chaulagain, Wiitala, & Fu, 2019) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาพลักษณ์ในด้านสาธารณสุขมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก ที่อาจจะส่งผลให้

นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมากยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

ผลกระทบท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบริการ ที่จะต้องหยุดด�าเนินการในการประกอบธุรกิจในช่วงของการเร่ิมต้นการแพร่ระบาดของ             

โควิด-19 โดยส่งผลให้พนักงานที่ประกอบอาชีพในสายงานท่องเที่ยวและบริการขาดรายได้และไม่มีงานท�า 

เนื่องจากบางส่วนถูกยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะที่ประชาชนทั่วไปในแต่ละพ้ืนที่จ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวและ

ปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังการผ่อนปรน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ ท�าให้มีการรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ

มากย่ิงขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้การท่องเท่ียวของประเทศฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังส่งผลให้ระบบ

เศรษฐกิจภายในประเทศดียิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มา

จากหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจและการตัดสินใจในการเดินทาง อาทิ การบอกต่อ ความเชื่อม่ันใน

แหล่งท่องเที่ยว การรับรู้ และภาพลักษณ์ (Chi, Huang, & Nguyen, 2020; Cho, Chiu, & Tan, 2020) 

นอกจากนี้ Promsivapallop and Kannaovakun (2017) ได้ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลในทางลบต่อความตั้งใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเกิดจากการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทาง ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยวมีความตั้งใจใน

การเดินทางท่องเที่ยวน้อยลง การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นปัจจัยหลักในช่วงปัจจุบันท่ีประชาชน

พิจารณาก่อนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆ ดังนั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ             

โควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย การเกิดข้ึนของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความรู้สึกกังวลที่มีต่อการแพร่

ระบาดของโควิด-19 และ การด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจจะส่งผลให้ความตั้งใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดตรังไปยังต่างจังหวัดลดน้อยลง ดังสมมติฐานการวิจัยดังต่อ

ไปนี้

H
1
: ผลกระทบจากการเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการเดิน

ทางท่องเที่ยว

H
2
: ผลกระทบต่อความรู้สึกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการ

เดินทางท่องเที่ยว

H
3
: ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลเชิงลบต่อความตั้งใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยว
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วิธีดำาเนินการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุ่งเน้นการศึกษาและตรวจสอบอิทธิพลของผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด โดยประชากร

ของงานวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งจากการส�ารวจประชากรจากทะเบียนปี พ.ศ. 2562 

พบว่ามีจ�านวนทั้งสิ้น 643,164 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างแบบโควตา จ�าแนกจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของแต่ละอ�าเภอ

 กลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตรังทั้ง 10 อ�าเภอ โดยใช้

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามแนวคิดของ Etikan and Bala (2017) ซึ่ง

เป็นการสุมตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น แต่อาศัยสัดส่วนของจ�านวนประชากรที่สามารถจ�าแนกได้ 

รวมทั้งใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญโดยอยู่บนพื้นฐานจ�านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากสัดส่วนใน

แต่ละอ�าเภอของจังหวัดตรัง ทั้งนี้ เมื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในอ�าเภอหนึ่งครบตามสัดส่วนที่

ก�าหนดไว้แล้วผู้วิจัยจะด�าเนินการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในอ�าเภอถัดไปจนครบทั้ง 10 อ�าเภอ นอกจาก

นี้ ผู้วิจัยค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมี

ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน ซึ่งสัดส่วนกลุ ่มตัวอย่างของแต่ละอ�าเภอสามารถจ�าแนกได้ดังนี้               

1)อ�าเภอเมืองตรัง จ�านวน 98 คน 2)อ�าเภอกันตัง จ�านวน54คน 3)อ�าเภอย่านตาขาว จ�านวน 40 คน              

4)อ�าเภอปะเหลียน จ�านวน 42 คน 5)อ�าเภอสิเกา จ�านวน 24 คน 6)อ�าเภอห้วยยอด จ�านวน 59 คน                      

7)อ�าเภอวังวิเศษ จ�านวน 26 คน 8)อ�าเภอนาโยง จ�านวน 28 คน 9)อ�าเภอรัษฎา จ�านวน 18 คน และ                  

10)อ�าเภอหาดส�าราญ จ�านวน 11 คน โดยเริ่มด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใน

ประเทศ

 มาตรวัดของแบบสอบถาม

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ตัวแปรอิสระ) เป็นข้อค�าถามที่มุ่งเน้นความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย 

การเกิดขึ้นของการแพร่ระบาด (3 ข้อค�าถาม) ความรู้สึกกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 (3 ข้อ

ค�าถาม) การด�าเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (3 ข้อค�าถาม) พัฒนาข้อค�าถาม

มาจากงานวิจัยก่อน (Taylor, Landry, Paluszek, Rachor, & Asmundson, 2020) โดยใช้มาตรวัดเรียง

อันดับแบบ Likert Scale 5 ระดับ (Chyung, Roberts, Swanson, & Hankinson, 2017) จากระดับ 1 

(น้อยที่สุด) จนถึงระดับ 5 (มากที่สุด) โดยผู้วิจัยด�าเนินการค�านวณหาค่าเฉลี่ยส�าหรับตัวแปรแต่ละตัว เพื่อ

ปรับลักษณะของข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด (ตัวแปรตาม) เป็นข้อค�าถามที่มุ่งเน้นความคิด

เห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใน

เขตพื้นที่จังหวัดตรัง (3 ข้อค�าถาม) พัฒนาข้อค�าถามมาจากงานวิจัยก่อน (Abubakar & Ilkan, 2016) โดยใช้

มาตรวัดเรียงอันดับแบบ Likert Scale 5 ระดับ จากระดับ 1 (น้อยที่สุด) จนถึงระดับ 5 (มากที่สุด) โดยผู้วิจัย
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ด�าเนินการค�านวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อปรับลักษณะของข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 การทดสอบเครื่องมือแบบสอบถาม

ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยด�าเนินการทดสอบความเท่ียงตรง                 

(Validity Test) และความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม โดยการจัดท�า Pilot-test จ�านวน 

30 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและ

สามารถน�าผลการวิจัยไปเผยแพร่ต่อไป ตามแนวคิดของ Mohajan (2017) ที่ระบุว่า แบบสอบถามที่ดีควรมี

การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนความถูกต้องของ

แนวคิดในการศึกษา ส�าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผลการทดสอบความเที่ยงตรงแสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามมี

ความเที่ยงตรงอยู่ในระดับที่ดี จากค่าสถิติไคเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (KMO) เท่ากับ 0.82 ซึ่งมากกว่า 0.50 

ตามข้อเสนอแนะจาก Carlson and Herdman (2012) และค่า Bartlett’s test of sphericity ที่มีนัย

ส�าคัญระดับ 0.000 เป็นการแสดงถึงคุณภาพของแบบสอบถามที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อระบุและสร้างกลุ่ม

ตัวแปรด้วยการหมุนแกนแบบ Varimax ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งค่าไอแกน (Eigen   

Value) อยู่ระหว่าง 0.678 – 0.833 ต่อจากนั้น ผู้วิจัยด�าเนินการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม

โดยการค�านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ตามแนวคิดของ 

Taherdoost (2016) ซึ่งแต่ละตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคไม่ต�่ากว่า 0.7 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

จากวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 2 ข้อ ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) อาทิ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 

นอกจากนี้ ในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยที่ใช้วิธีก�าลังสองน้อยสุด (Ordinary 

Least Square Regression) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ            

โควิด-19 และความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 – 3 (H
1
 – H

3
) ซึ่งผู้วิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัย 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 58.5 และเพศชายร้อยละ 41.5 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 32.3 รองลงมามีอายุ

ระหว่าง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 27.5) อายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 22.0) อายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 12.3) อายุสูง

กว่า 60 ปี (ร้อยละ 4.5) และต�่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 1.5) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

63.5 รองลงมาคือ ต�่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 26.8) และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.7 เมื่อพิจารณารายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา
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คือ 30,001 – 45,000 บาท (ร้อยละ 29.3) 45,001 – 60,000 บาท (ร้อยละ 15.5) สูงกว่า 60,000 บาท 

(ร้อยละ 10.5) และต�่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 6.0

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในจังหวัดตรังมีความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ การด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความรู้สึกกังวลต่อการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ดังแสดงในตารางที่ 1)

ส�าหรับการตรวจสอบอิทธิพลของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อความตั้งใจ

ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดของประชาชนในจังหวัดตรัง สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 (H
1
) พบว่า 

การเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวไปยังต่าง

จังหวัดของประชาชนในจังหวัดตรังอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.9 (ß = -.427;  

p = .000) ดังนั้นจึงสามารถยอมรับ H
1
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น 

จะยิ่งส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดตรังมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง 

ตาราง 1 การจัดอันดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตรังในประเด็น ผลกระทบจากการแพร ่

  ระบาดของโควิด-19 

อันดับ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตรัง S.D. ระดับความคิดเห็น

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.15 .450 มาก

[1] การเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.25 .574 มากที่สุด

2 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน 4.27 .650 มากที่สุด

1 ยังไม่มีวัคซีนรักษาของโควิด-19 4.28 .705 มากที่สุด

3 ยังคงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 4.21 .762 มากที่สุด

[3] ความรู้สึกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.09 .598 มาก

6 ความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 4.11 .740 มาก

8 ความกังวลใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.09 .723 มาก

9 ความกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพในกรณีติดเชื้อโควิด-19 4.05 .767 มาก

[2] การด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 4.12 .562 มาก

5 เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ในการด�าเนินชีวิต 4.12 .730 มาก

7 มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขของประเทศ 4.10 .720 มาก

4 การปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ 4.15 .716 มาก

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 (H
2
) พบว่า ความรู้สึกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลเชิงลบ

ต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวไปยังต่างจังหวัดของประชาชนในจังหวัดตรังอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.9 (ß = -.469; p = .000) ดังนั้น จึงสามารถยอมรับ H
2  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

เมื่อประชาชนมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความตั้งใจของ

คนในจังหวัดตรังเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดลดน้อยลง
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 (H
3
) พบว่า ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.9 (ß = -.525; p = .000) ดังนั้น จึงสามารถยอมรับ H
3  

ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น 

ส่งผลให้ความต้ังใจของประชาชนในจังหวัดตรังเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดลดน้อยลง ทั้งน้ี ไม่มี

ตัวแปรควบคุมใดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ดังภาพที่ 1

รูปที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดตรัง ซึ่ง อาจส่ง

ผลต่อประชาชนหลายบริบท อาทิ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความกังวลใจที่มีต่อการแพร่ระบาด การว่างงาน

ของประชาชนในหลายภาคส่วน และพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิต (Bui, Button, & Picciotti, 2020; Cho, 

2020; Tropea & De Rango, 2020) ส�าหรับการเกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในจังหวัดตรังเป็นอันดับที่หน่ึง โดยเฉพาะอย่างการที่ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาการติดเชื้อ                      

โควิด-19 และยังคงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในปัจจุบัน รองลงมาคือ ผลกระทบที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต

ของประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ การปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งต้อง

ระวังต่อความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19 ล�าดับถัดไปคือ ความรู้สึกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ซึ่งเป็นผลกระทบท่ีส่งผลต่อสภาพจิตใจของประชาชนในสถานการณ์ที่ยังคงสัมผัสได้ถึงความเสี่ยงและความ

ไม่ปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Roy, Tripathy, Kar, Sharma, Verma and 

Kaushal (2020) ได้สรุปถึงระดับความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประชาชนในประเทศ

อินเดียที่อยู่ในระดับมาก รวมทั้งความวิตกกังวลจนท�าให้การนอนหลับยากเพิ่มสูงขึ้น

บทบาทของผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนในบริบทของการท่อง

เที่ยว เมื่อประชาชนได้รับผลกระทบจากจากโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น อาทิ การเกิดขึ้นของการแพร่ระบาด 

ความรู้สึกที่มีต่อการแพร่ระบาด และการด�าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาด จะส่งผลให้ความตั้งใจในการ

เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Luo 

and Lam (2020) ที่ระบุถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีผลให้ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง 

เป็นการสะท้อนผลกระทบที่มีต่อภาคการท่องเท่ียวและบริการอย่างเห็นได้ชัด รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวและ

ชุมชน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bae and Chang (2020) ที่ระบุถึงรูปแบบและพฤติกรรม
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การเดินทางท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของโควิด-19 โดยท�าให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่

จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวแบบกลางแจ้งและเป็นพื้นที่กว้าง มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่

เป็นที่แคบหรือแออัด โดยเรียกรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้ว่า “Untact Tourism”

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

ผลการวิจัยฉบับนี้มุ่งหวังการสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนาและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและ

บริการโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องผลกระทบจากโควิด-19 และความตั้งใจในการ

เดินทางท่องเท่ียวของประชาชนในจังหวัดตรัง โดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการก�าหนด

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการส่ือสารและรณรงค์เพื่อ

เสริมสร้างความเข้าใจและรูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เพื่อให้การด�าเนินชีวิตของประชาชนสามารถด�าเนินไปด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การเงิน

และสุขภาพที่ดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงความ

พร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว รวมท้ังมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเดินทางมาเยือนแหล่งท่อง

เที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจ�ากัดจ�านวนนักท่องเที่ยว

ต่อวันตามแหล่งท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลในระบบระหว่างแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือ

ระดับภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังสนับสนุนแนวคิดเชิงวิชาการที่จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา

และพัฒนาสังคมต่อไป โดยควรมีการศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ในบริบทอื่นๆ ที่มีผลต่อความต้ังใจใน

การเดินทางท่องเที่ยว อาทิ ผลกระทบในด้านการเงิน ผลกระทบทางด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ�ากัด

บางส่วนในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท�าได้ค่อนข้างยาก 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างไม่กระจายตัวเท่าที่ควร แม้จะมีการ

แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนก็ตาม และ 2)เนื่องจากเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

จึงท�าให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบริบทของประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย
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ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร
European Tourists’ Expectation and Satisfaction towards the Perceived Value 

of Thai Food in Bangkok

ภาณุมาศ เกตุแก้ว1* ณเดช พิมพ์พิพัฒน1 ติลา เลาหวิรภาพ1 พนิตนันท์ เวชศาสตร์1 ขนิษฐา เนียมเกิด1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหาร

ไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า นักท่อง

เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 2,501 - 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจาก

ประเทศรัสเซียมากที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อการ

รับรู้คุณค่าอาหารไทยซ่ึงมากกว่าความคาดหวังต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่านัก

ท่องเที่ยวชาวยุโรปท่ีเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่า

อาหารไทยทั้งในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ( =4.13, =3.91) ด้านการรับรู้คุณภาพ ( =4.29, 

=4.05) และด้านการรับรู้การเสียสละ ( =4.41, =4.18)

คำาสำาคัญ : ความคาดหวัง ความพึงพอใจ การรับรู้คุณค่า อาหารไทย นักท่องเที่ยวชาวยุโรป

Abstract

The objective of this research was to compare European Tourists’ expectation and 

satisfaction towards the Perceived Value of Thai Food. The sample was 400 European  

gastronomy tourists in Bangkok and was analyzed using the descriptive statistics. The results 

of this research revealed that the majority of tourists was male aged 25-34 years. They were 

company employees with an average income of 2,501 - 3,500 USD per month, mostly  

single, held a bachelor degree, and the majority of tourists came from Russia.

1 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  School of Tourism and Services, University of the Thai Chamber of Commerce

  * Email: panumart.ked@gmail.com
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The Comparison European Tourists’ expectation and satisfaction towards the  

Perceived Value of Thai Food in Bangkok found that average of satisfaction to Thai food 

Perceived Value more than average of expectation to Thai food Perceived Value in all  

dimension. It shows European gastronomy tourists’satisfaction to Perceived Value of Thai 

Food in Perceived Brand Image ( =4.13, =3.91), Perceived Quality ( =4.29, =4.05) and 

Perceived Sacrifice ( =4.41, =4.18).  

Keywords: Expectation, Satisfaction, Perceived Value, Thai Food, European Tourists

บทนำา

อาหารถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของประสบการณ์การท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง

ความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอาหารในปัจจุบันถือ

ได้ว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน

ทางมายังจุดหมายปลายทาง อันจะส่งผลท�าให้การท่องเที่ยวเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลของการท่อง

เที่ยวเชิงอาหารเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการท่องเที่ยวเชิง

อาหารก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ภัทรพร พันธุรี, 2558) ทั้งนี้ จาก

รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของโลก โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  

(UNWTO, 2012) ได้แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถสร้างรายได้มูลค่าสูงถึง 1.5 แสนล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.1 ล้านล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

อาหารมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติที่มีการใช้จ่ายด้านอาหารมากที่สุด (ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)

ส�าหรับประเทศไทยพบว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารรวม 4.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

20 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 1.74 ล้านบาท และนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติ 2.82 ล้านบาท (ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)นอกจากนี้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า พฤติกรรมการใช้เงินด้านอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวเกือบทุกประเทศ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 นักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านอาหารและเครื่องดื่มต่อวัน

สูงที่สุดคือนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย รองลงมาคือนักท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป (กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา, 2562) และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว

ต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มชื่นชอบอาหารริมทาง (Street Food) และอาหารท้องถิ่น  

(Local Food) โดยการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาทิเช่น โครงการ Amazing Thai 

Taste เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ภาคเกษตร และสร้างภาพ

ลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวมายังจุดหมายปลาย

ทาง โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสรสชาติอาหารท้อง

ถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น 
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นอกจากนี้แล้ว อาหารไทยกบัการท่องเทีย่ว ถอืว่าเป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่าง

มาก เพราะประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อาหารไทยถือเป็น

อาหารยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากจะเดินทางมาลิ้มลอง อีกทั้งอาหารไทยยังเป็นสื่อในการ

จูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวผ่านการแชร์ในสือ่สงัคมออนไลน์ (พรรณ ีสวนเพลง, 2559) ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าอาหารไทย

เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงเชิดหน้าชูตาประเทศ เป็นผลเนื่องมาจากเอกลักษณ์ และคุณสมบัติของอาหารไทย ซึ่ง

สิ่งนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาอาหารไทยเพ่ือน�ามาใช้ในการท่องเท่ียว รวมถึงใช้เป็นตัวช่วยในการท�าการ

ตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์ อีกทั้งในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังมีเทคโนโลยีเข้า

มามีส่วนในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการกระตุน้

ให้นกัท่องเท่ียวอยากท่ีจะมาสมัผัสประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิอาหาร ในประเทศไทยมากขึน้ (พมิพ์ระว ี โรจน์รุง่

สตัย์, 2554)

อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวเชิงอาหารของไทยก็ยังคงมีโอกาสและข้อจ�ากัดต่างๆ เพราะ

ประเทศไทยมีต้นทุนเป็นที่รู้จักของโลกในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหาร แต่ยังขาดการสร้างการรับรู้คุณค่า

ให้กับอาหารไทย รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงให้เป็นมูลค่าและความส�าคัญของการท่องเที่ยว เชิงอาหารในแง่

การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) 

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าอาหารไทย มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร กล่าวคือ ประการที่หนึ่งการสร้างการรับรู้คุณค่าให้กับสินค้าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าที่มีชื่อ

เสียง เป็นลักษณะที่แสดงถึงการยอมรับสินค้า การจัดสรรพื้นที่ในการวางสินค้าคุณค่าที่รับรู้ และคุณภาพที่

รับรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างให้กับสินค้า และมีผลก่อให้เกิดถึงพฤติกรรมต่อสินค้านั้น 

(Schiffman and Kanuk, 1994) ประการที่สอง การสร้างการรับรู้คุณค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็น

อีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้มาสู่ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการ

ตลาดมากขึ้น แต่ละประเทศมีการสร้างเอกลักษณ์ ใส่เร่ืองราวลงในอาหารประจ�าชาติซ่ึงแสดงออกให้นัก

ท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงคุณค่า และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง เพื่อดึงความโดดเด่นทางด้าน

เอกลักษณ์อาหารไทยออกสู่สายตาของนักท่องเที่ยวให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์

เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาลิ้มลองอาหารไทยอีกครั้ง (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2555) ประการที่สาม การสร้างการรับรู้คุณค่าช่วยในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

รวมทั้งในปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงอาหารยังมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวอยากที่จะมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง

อาหาร ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและการกลับมาท่องเที่ยวซ�้า (เบญจมาภรณ์ ช�านาญฉา, 

2561)

ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการ

ใช้จ่ายสูง และเป็นภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทีเ่ดนิทางเข้าประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 มนีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตจิ�านวน 39,916,251 คน ซ่ึงในจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจ�านวน 6,712,091 คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านอาหาร

และเครื่องดื่มมากถึง 108,298.73 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปนับเป็นตลาดนักท่อง

เที่ยวขนาดใหญ่อันดับท่ีสองรองมาจากเอเชีย ที่สามารถท�ารายได้เข้าประเทศเป็นจ�านวนมากและมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการ

รับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการ

รับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ในการน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไป

ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในมิติต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารของ

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้เพิ่มขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเท่ียว

ชาวยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผน

หรือก�าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทาง

ท่องเที่ยวเชิงอาหารต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ค�าว่า “การท่องเท่ียวเชิงอาหาร” ในภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น Gastronomy  

Tourism, Food Tourism, Culinary Tourism, Tasting Tourism, Gourmet tourism หรือ Food  

Travel เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุด

หมายปลายทางต่างๆ ในวันหยุดพร้อมลิ้มลองอาหารรสเลิศตามแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีโอกาสได้เข้าไป

เยี่ยมชมแหล่งผลิตอาหาร เทศกาลงานอาหาร เรียนรู้วิธีการประกอบการ และมีส่วนร่วมในการรับประทาน

อาหารท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านอาหารที่มีคุณค่า ที่จะ

ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากจะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง (Lee, Pack-

er and Scott, 2015; Gheorghe, Tudorache and Nistoreanu, 2014; Hall, 2013) ทั้งนี้ ประเภทของ

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยสามารถแบ่งนักท่อง

เที่ยวเชิงอาหารได้ 2 ประเภท คือ 1) นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเพื่อรับประทานอาหารเป็น

หลัก มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อลิ้มลองอาหารต่างถิ่นหรือสถานที่ที่มีอาหารรสเลิศ เช่น การชิม

อาหารพื้นเมือง การเลือกชมและซื้อสินค้าเกี่ยวกับอาหารในย่านต่างๆ เช่น ย่านอาหารริมทาง ถนนคนเดิน 

ตลาดน�้า เป็นต้น 2) นักท่องเที่ยวที่ไม่มีแรงจูงในการท่องเที่ยวเพื่อรับประทานอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้า

ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร แต่ไม่ได้มีความตั้งใจในการรับประทานอาหาร เช่น การเรียนรู้การท�า

อาหารท้องถิ่น การเยี่ยมชมตลาดหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ผลิตท้องถิ่น การไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนม ชม

สวนผลไม้ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์อาหารจากท้องถิ่นได้ (Boyne et 

al., 2013; Gendzheva, 2014; Smith and Costello, 2009) อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะ

ต้องให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจ�าที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้คุณค่าของอาหาร เกิดความ

พึงพอใจและอยากกลับมาท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางอีกครั้ง
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า

การรับรู้คุณค่า คือ ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้เปรียบเทียบจากต้นทุน โดยการประเมินจาก ภาพลักษณ์

ตราสินค้า หรือคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้รับ กับเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายไปใน การครอบครองสินค้าหรือ

บริการนั้นๆ การรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิด ความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมา

ใช้บริการอีกครั้ง (Wagner & Hollenbeck, 2005; Kotler and Keller, 2009; Kumar, Dash, and  

Purwar, 2013; ธวัลพร สง่าชาวเหนือ, 2556) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การสร้างการรับรู้คุณค่า

อาหารไทยของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) การรับรู้ภาพลักษณ์

ตราสินค้า 2) การรับรู้คุณภาพสินค้าและบริการ และ 3) การรับรู้การเสียสละ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านความแปลกใหม่ ด้านทัศนคติของผู้บริโภค และด้านการยอมรับและ
ความน่าเชื่อถือ (Kapferer, 2004; วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540; Dodds et al, 1991)

2. การรับรู้ด้านคุณภาพ (Perceived Quality) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุนทรียศาสตร์ 
ด้านความแตกต่าง ด้านความเป็นเอกลักษณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสุขลักษณะและความ
ปลอดภัย (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1990; Yoo and Donthu, 2001)

3. การรับรู้การเสียสละ (Perceived Sacrifice) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความคุ้มค่าเงิน ราคา
ที่เหมาะสม การรับรู้เวลาและความพยายาม และการรับรู้ความเสี่ยงและต้นทุนทางจิตใจ (Dodds et al, 
1991; Broekhuizen, 2006)

แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว เป็นความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และความคาดการณ์ของนักท่อง

เที่ยว โดยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาจมีความแตกต่างกันข้ึนอยู ่กับปัจจัยส่วนบุคคล ภูมิหลัง 

ประสบการณ์ และความสนใจ ซึ่งคาดหวังของนักท่องเที่ยวน�าไปสู่ความพึงพอใจหรือความไม่ พึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว โดยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เป็นทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นหลังจากการเดินทาง

ท่องเที่ยวที่ได้รับการเปรียบเทียบคุณภาพของการบริการของนักท่องเที่ยว โดยได้รับการบริการเกินความ

คาดหวังส่วนบุคคลที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยว และการเกิดความประทับใจระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยว ซี่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ยุโรปต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทย (เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร, 2553; รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558)

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดิน

ทางท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากสถิตินกัท่องเทีย่ว
ชาวยุโรปทีเ่ดินทางท่องเทีย่วในกรงุเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 เป็นจ�านวน 1,324,347 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรการค�านวณขนาดตวัอย่างตาม
หลกัสถติขิอง Krejcie and Morgan (1970) ท�าให้ได้ขนาดกลุม่ตัวอย่างเท่ากบั 384 คน แต่เพื่อลดความคลาด
เคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีวัตถุประสงค์ในการท่อง
เที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 400 ชุด
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2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเจาะจงเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพม
หานคร ซึ่งแหล่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งอาหารยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติ ประกอบไปด้วย 1) ย่านถนนคนเดินร้านอาหารริมทาง (Street food) ได้แก่ย่านถนนเยาวราช ย่าน
ถนนข้าวสาร ย่านตลาดราชวัตร และย่านเจริญกรุง 2) ภัตตาคารและร้านอาหารไทยที่มีการบริการอาหาร
ไทยและคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย 3) โรงเรียนสอนท�าอาหารไทย (Thai Cooking Class Academy) 
แหล่งเรียนรู้การท�าอาหารไทยจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทย

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ
ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และภูมิล�าเนา ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
การรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ประกอบด้วย การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า การรับ
รู้คุณภาพ และการรับรู้การเสียสละ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทั่วไปเป็นค�าถามแบบปลายเปิด โดยการวิจัย
ครั้งนี้ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นมาตรวัดของแบบสอบถาม ซึ่งได้ก�าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนไว้ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation S.D.) 

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีเดินทางท่องเท่ียวเชิง

อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศชาย จ�านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 และเพศหญิง จ�านวน 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 ด้านอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จ�านวน 158 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ด้านสถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�านวน 260 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.00 ด้านระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 2,501-3,500 US$ จ�านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ด้านอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ�านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ส�าหรับภูมิล�าเนาของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ประเทศรัสเซีย จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมา ได้แก่ ประเทศอังกฤษ จ�านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.25 ประเทศเยอรมัน จ�านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 15.75 ประเทศอติาล ีจ�านวน 51 คน คดิ
เป็นร้อยละ 12.75 ประเทศสเปน จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล�าดับ

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่อง
เที่ยวชาวยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาว 

    ยุโรป ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image)

การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

(Perceived Brand Image)

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยS.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านคุณลักษณะ 3.96 0.79 มาก 4.22 0.74 มากที่สุด 0.26

2. ด้านคุณประโยชน์ 3.84 0.88 มาก 4.09 0.84 มาก 0.25

3. ด้านความแปลกใหม่ 3.79 0.89 มาก 4.35 0.88 มากที่สุด 0.56

4. ด้านทัศนคติของผู้บริโภค 3.82 0.90 มาก 3.97 0.97 มาก 0.15

5. ด้านการยอมรับและความน่าเชื่อถือ 4.12 0.92 มาก 4.02 0.95 มาก -0.10

รวม 3.91 0.68 มาก 4.13 0.89 มาก 0.27

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความคาดหวังต่อการ

รับรู้คุณค่าอาหารไทยในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการรับรู้คุณค่า

อาหารไทยอยู ่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�าดับได้ดังนี้ ด้านการยอมรับและความน่าเชื่อถือ  

( x = 4.12) ด้านคุณลักษณะ ( x = 3.96) ด้านคุณประโยชน์ ( x = 3.84) ด้านทัศนคติของผู้บริโภค 

( x = 3.82) และด้านความแปลกใหม่ ( x = 3.79) ตามล�าดับ ส่วนความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหาร

ไทยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( x = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยใน

ระดับมากที่สุด คือ ด้านความแปลกใหม่ ( x = 4.35) และด้านคุณลักษณะ ( x = 4.22) ส่วนความพึงพอใจ

ต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์ ( x = 4.09) ด้านการยอมรับและความ

น่าเชื่อถือ ( x = 4.02) และด้านทัศนคติของผู้บริโภค ( x = 3.97) ตามล�าดับ โดยแสดงรายละเอียดตาม

แผนภูมิเรดาร์ ดังนี้

รูปที่ 1 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image) จะเห็นได้ว่ามีระดับความพึงพอใจมากกว่าความ คาด

หวัง ซึ่งแสดงว่านักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทย ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ (0.26) ด้านคุณ
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ประโยชน์ (0.25) ด้านความแปลกใหม่ (0.56) และด้านทัศนคติของผู้บริโภค (0.15) ส่วนด้านการยอมรับ

และความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ซึ่งแสดงว่านักท่องเที่ยว ไม่พึงพอใจต่อ

การรับรู้คุณค่าอาหารไทยในด้านการยอมรับและความน่าเชื่อถือ (-0.10)
2.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

ด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาว 

    ยุโรป ด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality)

การรับรู้คุณภาพ

(Perceived Quality)

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยS.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านสุนทรียศาสตร์ 4.18 0.64 มาก 4.45 0.55 มากที่สุด 0.27

2. ด้านความแตกต่าง 4.09 0.75 มาก 4.47 0.56 มากที่สุด 0.38

3. ด้านความเป็นเอกลักษณ์ 3.97 0.64 มาก 4.44 0.58 มากที่สุด 0.47

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.02 0.65 มาก 4.19 0.79 มาก 0.17

5. ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย 4.01 0.65 มาก 3.88 0.79 มาก -0.13

รวม 4.05 0.50 มาก 4.29 0.62 มากที่สุด 0.24

จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความคาดหวังต่อการ

รับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยเรียงล�าดับได้ดังนี้ ด้านสุนทรียศาสตร์ ( x = 4.18) ด้านความแตกต่าง ( x = 4.09) ด้านคุณภาพ

การให้บริการ ( x = 4.02) ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย ( x = 4.01) และด้านความเป็นเอกลักษณ์  

( x = 3.97) ตามล�าดับ ส่วนความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived 

Quality) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านความแตกต่าง ( x = 4.47) ด้านสุนทรียศาสตร์ ( x = 4.45) และ

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ ( x = 4.44) ส่วนความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ  

( x = 4.19) และด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย ( x = 3.88) ตามล�าดับ โดยแสดงรายละเอียดตาม

แผนภูมิเรดาร์ ดังนี้
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รูปที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู้คุณภาพ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้าน การรับ

รู้คุณภาพ (Perceived Quality) จะเห็นได้ว่ามีระดับความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวัง ซึ่งแสดงว่านัก

ท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทย ดังนี้ ด้านสุนทรียศาสตร์ (0.27) ด้านความแตกต่าง (0.38) 

ด้านความเป็นเอกลักษณ์ (0.47) และด้านคุณภาพการให้บริการ (0.17) ส่วนด้านสุขลักษณะและความ

ปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าความคาดหวัง ซึ่งแสดงว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่า

อาหารไทยในด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย (-0.13)
2.3 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

ด้านการรับรู้การเสียสละ (Perceived Sacrifice) รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาว 

    ยุโรป ด้านการรับรู้การเสียสละ (Perceived Sacrifice)

ด้านการรับรู้การเสียสละ  

(Perceived Sacrifice)

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยS.D. ระดับ S.D. ระดับ

1. ด้านความคุ้มค่าเงิน 4.25 0.83 มากที่สุด 4.54 0.79 มากที่สุด 0.29

2. ด้านความเหมาะสมของราคา 4.44 0.87 มากที่สุด 4.49 0.91 มากที่สุด 0.05

3. ด้านความคุ้มค่าเวลาและความ

พยายาม

4.19 0.85 มาก 4.46 0.93 มากที่สุด 0.27

4. ด้านต้นทุนจิตใจและความเสี่ยง 3.85 3.89 มาก 4.15 0.81 มาก 0.30

รวม 4.18 3.68 มาก 4.41 0.72 มากที่สุด 0.23

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความคาดหวังต่อการ

รับรู ้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู ้การเสียสละ (Perceived Sacrifice) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( x = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าเงิน ( x = 4.25) และด้านความเหมาะสมของราคา ( x = 4.44) ส่วน

ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในระดับมาก ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าเวลาและความพยายาม  

( x = 4.19) และด้านต้นทุนจิตใจและความเสี่ยง ( x = 3.85) ตามล�าดับ ส�าหรับความพึงพอใจต่อการรับรู้

อาหารไทยด้านการรับรู้การเสียสละ (Perceived Sacrifice) พบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าเงิน ( x = 4.54) ด้านความเหมาะสมของราคา ( x = 4.49) และด้านความคุ้มค่า

เวลาและความพยายาม ( x = 4.46) ตามล�าดับ ส่วนด้านต้นทุนจิตใจและความเสี่ยง มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.15) โดยแสดงรายละเอียดตามแผนภูมิเรดาร์ ดังนี้
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รูปที่ 3 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านด้านการรับรู้การเสียสละ

ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยด้านการรับรู้

การเสียสละ (Perceived Sacrifice) จะเห็นได้ว่ามีระดับความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังในทุกด้าน ซึ่ง

แสดงว่านักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทย ดังนี้ ด้านความคุ้มค่าเงิน (0.29) ด้านความ

เหมาะสมของราคา (0.05) ด้านความคุ้มค่าเวลาและความพยายาม (0.27) และด้านต้นทุนจิตใจและความ

เสี่ยง (0.30)   

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปท่ีเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของศวิตา นพเกตุ 
(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ใช้บริการเดย์สปา ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุระหว่าง 25-34 ปี อีกทั้งยังพบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,501 - 3,500 US$ ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของอัศวิน แสงพิกุล (2552) ที่ได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบแรง
จูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเท่ียวชาวเอเชียและยุโรป โดยผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 2,501 - 3,500 
US$ และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน นอกจากนี้ ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่อง
เที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 5 อันดับแรกมาจากประเทศรัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี และ
สเปน ตามล�าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของศวิตา นพเกตุ (2559) ที่พบว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวจ�าแนกตาม
ประเทศในทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร เยอรมัน สเปน และฝรั่งเศส 
ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการส�ารวจสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562) ที่ระบุว่า
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท่ีเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีการใช้จ่ายสูงในด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 
อันดับแรก ได้แก่ รัสเซีย อังกฤษ และเยอรมัน ตามล�าดับ

2. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่อง
เที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยภาพรวม ความพึงพอใจต่อ
การรับรู้คุณค่าอาหารไทยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าความคาดหวังต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในทุกด้าน แสดงให้
เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการรับรู้อาหารไทยทั้งในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านการ
รับรู้คุณภาพ และด้านการรับรู้การเสียสละ อธิบายได้ว่า ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อช่วงเวลาแห่ง
ความเป็นจริงต่างๆ ของการเดินทางท่องเที่ยวเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของนักท่อง
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เที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจริง (Wong and Wan, 2013) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Murphy et al. (2011) ที่กล่าวว่าประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับจริงคือการรับ
รู้ของนักท่องเที่ยวต่อช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงต่างๆ ถ้าประสบการณ์ที่ได้รับมีปริมาณเท่ากับหรือสูงกว่าที่
คาดหวังไว้ หมายความว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ แต่ถ้าประสบการณ์ที่ได้รับน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ก็
หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจ

2.1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่า
อาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่า
อาหารไทยในด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านความแปลกใหม่ และด้านทัศนคติของผู้บริโภค อธิบาย
ได้ว่า อาหารไทยมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และแตกต่างจากอาหารของชาติอื่น อีกทั้งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี โดยอาหารไทยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งวิธีการปรุง 
การตกแต่งอาหาร และรสชาติ มีคุณประโยชน์ทั้งในด้านประโยชน์จากการรับประทานอาหาร และประโยชน์
ในด้านประสบการณ์ที่ได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของประหยัด สายวิเชียร (2557) ที่กล่าวถึงเอกลักษณ์ของ
อาหารไทยว่าสามารถสร้างคุณค่า และประสบการณ์แก่ผู้รับประทานอาหารไทยได้ อีกทั้งยังมีคุณค่าที่เป็น
ประโยชน์ทั้งคุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าด้านสรรพคุณของเครื่องปรุงอาหาร และคุณค่าทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ อาหารไทยยังสามารถสร้างความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว ตลอดจนอาหารไทย
ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kapferer 
(2004) ที่ระบุว่าตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ต้องสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากตราสินค้า
อื่น สร้างความแปลกใหม่ และท�าให้ผู้บริโภคสามารถจินตนาการเกี่ยวกับสินค้าได้ จะเป็นพื้นฐานของตราสิน
ค้าที่มีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ในขณะที่นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจ
ต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในด้านการยอมรับและความน่าเชื่อถือ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนัก
ท่องเที่ยวยังคงให้ความส�าคัญกับการรับรองมาตรฐานของอาหารไทย และความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร 
สอดคล้องกับพรรณี สวนเพลง และคณะ (2559) ที่ระบุถึงข้อจ�ากัดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยว่า
ยังขาดการส่งเสริมร้านอาหารให้ได้มาตรฐานและและเป็นที่รู้จัก เพราะการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารนัก
ท่องเที่ยวย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความแตกต่าง ตลอดจนต้องการเดิน
ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐานในการรับรอง โดยเฉพาะการเดินทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียง และมีการรับรองมาตรฐานของอาหารหรือร้านอาหาร จะ
ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ในภาพลักษณ์ของอาหารไทยและเกิดการกลับมาเที่ยวซ�้าได้ 

2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่า
อาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับ
รู้คุณภาพ (Perceived Quality) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในด้าน
สุนทรียศาสตร์ ด้านความแตกต่าง ด้านความเป็นเอกลักษณ์ และด้านคุณภาพการให้บริการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาพลักษณ์อาหารไทย การรับรู้คุณภาพอาหาร
ไทยและแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีการรับรู้คุณภาพอาหารไทยอยู่ในระดับมากทั้งในด้านความแตกต่าง ด้านสุนทรียศาสตร์ และ
ด้านความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นแก่นแท้ นอกจากนี้ Ryu, et al (2012) กล่าวถึงคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าไว้ว่า คุณภาพการบริการที่ดีจะช่วยส่งเสริมการรับรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยจะเกิดการ
รับรู้ถึงมาตรฐานการบริการที่ดี เกิดความรู้สึกคุ้มค่า และท�าให้ลูกค้าอยากเข้าไปใช้บริการ จึงกล่าวได้ว่าหาก
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สถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่มีคุณภาพการบริการที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้คุณค่าอาหารไทยจาก
นักท่องเที่ยว และส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส�าหรับการรับรู้คุณค่าอาหารไทยใน
ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปไม่พึงพอใจในประเด็นดังกล่าว สอดคล้อง
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) ที่ได้ศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
สายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในด้านอาหารไทย นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้านความถูก
สุขลักษณะของอาหาร ซึ่งยังมองว่าบางส่วนไม่ถูกสุขลักษณะ อันเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรระแวดระวังเมื่อ
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

2.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่า
อาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้
การเสียสละ (Perceived Sacrifice) พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยในทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านความเหมาะสมของราคา ด้านความคุ้มค่าเวลาและความพยายาม และ
ด้านต้นทุนจิตใจและความเสี่ยง อธิบายได้ว่า ในมุมมองของนักท่องเที่ยวอาหารไทยมีคุณภาพทั้งด้าน
เอกลักษณ์ ความแปลกใหม่ การตกแต่ง และรสชาติซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย อีกทั้งมีราคาที่เหมาะสม ไม่
แพงเมื่อเทียบกับอาหารของชาติอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยชนก ฉิมบ้านไร่ และรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพอาหารพื้นเมืองและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้น
เมืองจังหวัดน่าน ผลการวิจัยระบุว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ และพึงพอใจในระดับมากในด้านราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ นอกจากนี้ อาหารไทยยัง
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ นักท่องเท่ียวจึงรับรู้ว่าการรับประทานอาหารไทยหรือท�ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
จะท�าให้ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ไม่มีความวิตกกังวล แม้ต้องจ่ายสินค้าและบริการใน
ราคาที่แพงหากคุณภาพดี และไม่รู้สึกเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ในการท�ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Broekhuizen, 2006) ดังนั้น การสร้างจุดยืนให้กับอาหารไทยทั้งด้านรสชาติและคุณภาพถือเป็นสิ่งจ�าเป็น
โดยจะต้องมีการบริหารจัดการความคุ้มค่าของอาหารไทยทั้งคุณค่าที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้นัก
ท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ถึงความคุ้มค่าและยินดีที่จะสละทั้งเงิน และเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

บทสรุป

จากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่

เดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความ พึงพอใจต่อการ

รับรู้คุณค่าอาหารไทยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Perceived Brand Image) ด้าน

การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) และด้านการรับรู้การเสียสละ (Perceived Sacrifice) เนื่องจาก

อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นท�าให้เป็นที่นิยมของนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้มาลิ้มลอง ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่ม

ขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษายังพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณค่าอาหารไทย 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปยังไม่พึงพอใจในการรับรู ้คุณค่าด้านการยอมรับและความน่าเชื่อถือ และด้าน

สุขลักษณะและความปลอดภัย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าว เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะท�าให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการกลับ
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นักท่องเที่ยว 3 ภาษากับการใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี
Using Restaurant Service of 3-languagesUusage Tourists in Pattani Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว 3 ภาษา อันได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย ภาษามลายู 

และภาษาอังกฤษ ที่ใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มีอิทธิต่อ

การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยว 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยทางการตลาดของร้าน

อาหาร ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร ปัจจัยภาพลักษณ์ของร้านอาหาร และปัจจัยความพึง

พอใจในผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่

ใช้ภาษามาลายู และนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จ�านวน 384 ตัวอย่าง โดยมีนักท่องเที่ยวที่

ใช้ภาษาไทย จ�านวน 238 คน นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู จ�านวน 86 คน และนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษา

อังกฤษ จ�านวน 46 คน

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่มภาษา มีปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้ารอาหารแตกต่างกัน 

ตามปัจจัยความพึงพอใจ ดังนี้ นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร มีปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ได้แก่ ความหลากหลายของเมนูอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 พนักงาน

มีความเป็นมิตรในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 นิยมทานอาหารในร้านที่มีเครือข่ายเป็นที่น่าเชื่อถือ ค่า

เฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 และความพึงพอใจต่อราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ส�าหรับนักท่อง

เที่ยวที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เลือกใช้บริการร้านอาหารตามปัจจัยต่อไปนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ได้แก่ รสชาติอาหารที่อร่อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 พนักงานมีความสามารถ

ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 การนิยมทานอาหารในร้านที่มีเครือข่าย

เป็นที่น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 และความพึงพอใจต่อรสชาติของอาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 39.3 และ

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เลือกใช้บริการร้านอาหารตามปัจจัยต่อไปนี้ ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ได้แก่ ความสดสะอาดของอาหาร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ร้าน

อาหารมีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 รสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารเป็น

เอกลักษณ์สามารถสื่อถึงร้านอาหารได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 และความพึงพอใจต่อรสชาติของตัวผลิตภัณฑ์

ของทางร้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02  

คำาสำาคัญ : นักท่องเที่ยวต่างชาติ  ภาษาสื่อสาร  การบริการ  และธุรกิจร้านอาหาร

1 นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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Abstract 

This research is a survey research. The objectives of this research are (1) to study 

consumer behavior of 3-language usage tourists who used the service of restaurant (2) to 

study the satisfaction of 3-language usage tourists toward restaurant businesses in Pattani 

Province. The samples in this study are 384 of 3-language usage tourists: Thai-speaking  

tourists, Melayu-speaking tourists, and English-speaking tourists. The research findings were 

the factors that influence the decision to use the restaurant for Thai-speaking tourists are 

the variety of dishes with a mean of 4.02, the staff is friendly (mean=3.92), restaurants with 

a reliable network (mean=3.82), and the satisfaction with reasonable prices of the product 

(mean=3.86). Melayu-speaking tourists was found that the factors that influence  

the decision to use the restaurant are the delicious food (mean=3.16), the staff’s ability to 

communicate accurately with tourists (mean=3.93), restaurants with a reliable network 

(mean=3.88), and satisfaction with the taste of the products or food (mean=3.93).  

English-speaking foreign tourists was found that the factors influence the decision to use the 

restaurant are a fresh and clean food (mean=4.13), enough staff to provide the service 

(mean=4.04), the taste and appearance of the food that is unique and can convey the res-

taurant’s image (mean=3.91), and satisfaction with the taste of the products or food 

(mean=4.02).

Keywords:  Foreign tourists, communicative language, service, and restaurant business

บทนำา

จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา 

วัฒนธรรม และอาหาร ประชากรมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ทั้งในรูปของเครือญาติที่เดินทางเข้าออก

จังหวัดปัตตานี มีสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่มีผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจาก

หลากหลายประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี เพราะสามจังหวัดชายแดนใต้อุดมไปด้วยสถานที่

ท่องเที่ยวสวยๆ และเสน่ห์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตคนในพื้นที่ไม่นับรวมการเคยเป็นพื้นที่เคย

มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ (ดลยา สุเวชเวธิน, 2561) ซึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคืออาหารที่มี

การผสมผสานและแตกต่าง ดังที่ ธนวรรณ นาคินทร์. (บรรณาธิการ, 2556). กล่าวว่า อาหารพื้นบ้านภาคใต้

มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สืบเนื่องจากดินแดนภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการค้า การเดินเรือ 

ของพ่อค้าจากอินเดีย จีน และชวาในอดีต ท�าให้วิถีวัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งเป็นต้น

ต�ารับในการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการกินของชาวใต้เป็นอย่างมาก ในปี 2559 

ก่อนสถานการณ์โควิด-19 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาจังหวัดปัตตานีประมาณ 

47,000 คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดปัตตานี, ม.ป.ป.) นั่นก็หมายถึงนักท่องเที่ยวมาใช้บริการร้าน

อาหารในจังหวัดปัตตานีด้วยเช่นกัน จากความหลากหลายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติ ผู้วิจัยแบ่งประเภทของกลุ่มนักท่องเที่ยวตามลักษณะการใช้ภาษาเป็นเกณฑ์ มี 3 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่อง
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เที่ยวที่ใช้ภาษาไทย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามาเลย์ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น กลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กลุ่มประเทศอาหรับ ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา เป็นต้น  

ธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปัตตานีเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจในจังหวัด

ปัตตานี การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวจะท�าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้าง

ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งยังมีความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าหรือใช้บริการของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของ

ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส�าคัญจะช่วยในการพัฒนาการบริการของธุรกิจร้านอาหารให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ผู้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้ละเอียด จะช่วยให้ผู้บริหารวางแผนการตลาดได้

อย่างแม่นย�า ดังที่ ราช ศิริวัฒน์, 2560 กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้

ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเมื่อเรา

ทราบพฤติกรรมผู้บริโภค ท�าให้วางแผนการขายได้ตรงตามเป้าหมาย ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น

มีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมตามยุคสมัย (คณิต สุขรัตน์ และดุสิต อธินุวัฒน์, 2562) ซึ่งผู้บริโภคใน

บริบทนี้ก็คือนักท่องเที่ยว

ธุรกิจร้านอาหารมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นธุรกิจที่สร้างราย

ได้ให้แก่จังหวัดและประเทศเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และ

การรับประทานอาหารในจังหวัดปัตตานี ภาษาที่ใช้สื่อสารของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จึงถือเป็นลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งเช่นกัน นับเป็นประเด็นทางการตลาดการท่อง

เที่ยวที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาแตกต่างกันต่อ

การใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู และ

นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยศึกษาผ่านมีปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มี

อิทธิต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยว 4 ปัจจัย คือ 1). ปัจจัยทางการตลาดของร้านอาหาร  

2). ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร 3). ปัจจัยภาพลักษณ์ของร้านอาหาร และ  4). ความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นภูมิรู ้ให้แก่ผู้วิจัย เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการให้บริการร้านอาหารในจังหวัด

ปัตตานี ทั้งยังเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการวางแผนต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 

ในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยว 3 ภาษาในจังหวัดปัตตานี อัน

ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู และ
นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวทั้ง 3 
ภาษา โดยมี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยทางการตลาดของร้านอาหาร ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้าน
อาหาร  ปัจจัยภาพลักษณ์ของร้านอาหาร และปัจจัยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหาร 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 3 ภาษา ที่มีต่อ 4 ปัจจัยของธุรกิจร้านอาหาร ประกอบ
ด้วย ปัจจัยทางการตลาดของร้านอาหาร ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร ปัจจัยภาพลักษณ์ของ
ร้านอาหาร และปัจจัยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหาร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยว 3 ภาษาในจังหวัดปัตตานี 

ประกอบด้วย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู และ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน�าผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการตลาดและเพิ่มสมรรถนะการให้บริการของธุรกิจร้านอาหารได้

2. ได้ทราบถึงปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของนักท่อง
เที่ยว ทั้งปัจจัยทางการตลาดของร้านอาหาร ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร ปัจจัยภาพลักษณ์
ของร้านอาหาร และปัจจัยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อาหาร  

3. ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการท่ีให้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตานีในการ
วางแผนต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing 

consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบ
ถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค�าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่าเหมาะสม ค�าถามที่ใช้เพื่อค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6 Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who? What? 
Why?, Who?, When?, Where? และ How? (ปริญ ลักษิตานนท์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์ และ
องอาจ ปทะวานิช, 2541) เพื่อค้นหาค�าตอบ 7 ประการหรือ 7Os (occupants, objective, organization, 
occasions, outlets และ operations) (ชัยพร ใคร้ทอง, 2550)

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของ
บุคคลจากที่หนึ่งไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2550 
:บทน�า) ส่วน ฐิรชญา มณีเนตร, 2552 กล่าวว่า นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางจากถิ่นพ�านักที่อาศัยไปยัง
สถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป ด้วยความสมัครใจและมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ที่จุดหมายปลายทาง ในขณะที่ ศุภาวิณี โลหะ
ประเสริฐ และวัชระ ขาวสังข์ (2556) อธิบายเพิ่มเติมว่านักท่องเที่ยวถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของ
การท่องเที่ยว การท่องเท่ียวเป็นนันทนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่มีการเดินทางเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยการเดินทางจากที่หนึ่งที่อยู่อาศัยไปยังอีกที่หนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพื่อการไปชมสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ 
การเดินทางไปศึกษาหา การเดินทางไปประชุมเพื่อการประกอบธุรกิจ การเดินทางเพื่อไปร่วมกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ข้อค�านึงอย่างหนึ่งของค�าจ�ากัดความนี้คือ การไม่ได้ไปแสวงหารายได้ระหว่างเดินทางไป  จะเห็นได้
ว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ซึ่งมีการพัฒนามาจากรูปแบบการเดินทางเพื่อ
การด�ารงชีพ การแสวงหาอาณานิคม การเดินทางเพื่อการพักผ่อน ดังนั้นกิจการด้านการท่องเที่ยวจึงมีการ
ขยายตัวเป็นธุรกิจและเติบโตเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
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การท่องเท่ียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นพื้นที่ภายใต้บริบทความรุนแรง ท่ามกลาง

สถานการณ์ความรุนแรงที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมา

เที่ยวอยู่อย่างไม่ขาดสายจนสามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว เมื่อมองถึงกลยุทธ์การสื่อสารท่องเที่ยว

พบว่ามีการใช้สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล และสื่อออนไลน์เป็นหลัก โดยเนื้อหาสารส่วนใหญ่จะมีทั้งภาพและ

ข้อความเก่ียวกับความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงอัต

ลักษณ์ของชุมชน สินค้าพื้นเมือง วิถีชีวิต บรรยากาศของเมือง ตลอดจนอาหารท้องถิ่นและ เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแม้จะอยู่ภายใต้

สถานการณ์ความรุนแรง  
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ประชากรศาสตร์ ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์(Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็น
เกณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับความนิยมที่มักใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค การแบ่งตลาด เนื่องจากตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส�าคัญที่ช่วยบ่งชี้ตลาด เป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวชี้วัดด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีความง่าย ชัดเจน และสะดวกต่อการตัดกลุ่ม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) ลักษณะทาง
ด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของ
แต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมา จากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั้นเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558)

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจซื้อ ฉัตยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2546) 
ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคจ�าแนกออกเป็น 2 คือ (1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความจ�าเป็น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้ และการเรียนรู้ และ (2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดล้อม

5. แนวคิดเกี่ยวกับความสำาคัญของความพึงพอใจในการบริการ อัจฉรา (2545) ได้กล่าวถึงเป้า
หมายสูงสุดของความส�าเร็จในการด�าเนินงานบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อ
ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการบริการการเป็นประจ�า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้จะน�ามาซึ่งความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันทาง การตลาด เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลให้
สังคม ส่วนรวมมีคุณภาพที่ดี จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส�าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

6. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ในปี 2561 ท�ารายได้ถึง 2,007,503 ล้านล้านบาท และพบว่ามูลค่า
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ใช้จ่ายในด้านค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นล�าดับที่ 3 รอง
จากที่พักและการคมนาคมขนส่ง สอดคล้องกับการมีชื่อเสียงของอาหารไทยในระดับโลก ประกอบกับการ
สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองหลักและเมืองรองของภาครัฐและเอกชน 
ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) มีวิธีการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลอย่าง

มีระเบียบด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ และผู้วิจัยลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีเพื่อเก็บแบบสอบถามด้วย

ตนเองด้วยอีกทางหนึ่ง มีการตรวจสอบแบบสอบถามโดยชาวต่างชาติ (Sam Vorster; อาจารย์ต่างชาติใน

จังหวัดตรัง) ประชากรละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้บริโภค 3 ภาษา คือ นักท่อง

เที่ยวที่ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามาเลย์ และนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ที่เคยใช้บริการที่ร้าน

อาหารในจังหวัดปัตตานี ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้วิธีการค�านวณตัวอย่างจากสูตรการหา

ขนาดตัวอย่างของ Cochran’s formula of sample size โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ

ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ผลการค�านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน โดยมีนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย 

จ�านวน 238 คน นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู จ�านวน 86 คน และนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ จ�านวน 46 

คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง

จากจ�านวนประชากร (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) โดยแบ่งประชากรตามภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 3 

ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ และก�าหนดจ�านวนตัวอย่างตามจ�านวนประชากรที่ใช้

ภาษาสื่อสารต่างกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบตรวจ

รายการ(Checklist) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน จุดประสงค์ในการมา ภูมิล�าเนา(ทวีป) และ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ตอนที่ 2 : เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย ข้อมูล

เกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์การเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี

ตอนที่ 3 : เป็นค�าถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความพึงพอใจของร้านอาหารที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป น�า

ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ทั้งค่าร้อยละ (Percentage) ของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 

และในส่วนที่ 2 และหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของแบบสอบถาม

ในส่วนที่ 3  

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เฉพาะตามลักษณะการใช้ภาษา

ลักษณะการทางประชากรศาสตร์เฉพาะตามบริบทนี้คือภาษาที่ใช้สื่อสารของนักท่องเที่ยว ซึ่งมี 3 

กลุ่มภาษา พบว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมีจ�านวนมากที่สุด ร้อยละ 65.63 ชี้ให้เห็น

ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของที่พักในจังหวัดปัตตานีเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

โดยหมายรวมถึงนักท่องเท่ียวท่ีเป็นท้ังนักศึกษาและนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มาเที่ยวในจังหวัดปัตตานี  

รองลงมาคือ จ�านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามาลายูในการสื่อสาร ร้อยละ 22.40 ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวใช้

ภาษามลายูที่มาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์มีจ�านวนไม่น้อยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด

ปัตตานี ทั้งที่เป็นนักศึกษา นักท่องเที่ยว รวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดที่ย้ายไปอยู่ที่อื่น และกลุ่มนักท่อง

เที่ยวมีจ�านวนน้อยที่สุดคือนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ร้อยละ 11.98 ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่า 

การท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีของนักท่องเที่ยวท่ีใช้ภาษาอังกฤษมีจ�านวนน้อยอันเนื่องสถานการณ์การแพร่

ระบาด Covid-19 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร ์

2.1 ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พบว่า เป็นคนไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เดินทางมาจังหวัดปัตตานเีฉลี่ยจ�านวน 1-2 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท  

2.2 ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร พบว่า มาจากประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เดินทางมาจังหวัดปัตตานีเฉลี่ย
มากกว่า 6 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท 

2.3 ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พบว่า มาจากประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก 
อาทิ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีภูมิล�าเนาในทวีปเอเชีย เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 19-29 ปี เดินทางมาจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยจ�านวน 1-2 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมีราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน 160.27-320.55 USD  
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3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี ของนักท่องเที่ยวที่
ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่ภาษามลายู และนักท่องเที่ยวที่ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

    (ตารางค่าเฉลี่ย)

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ภาษาที่ใช้สื่อสารของนักท่องเที่ยว

ค่าเฉลีย่ของ 

นทท.ภ.ไทย

ค่าเฉลี่ยของ 

นทท.ภ.มลายู

ค่าเฉลี่ยของ 

นทท.ภอังกฤษ

1.ปัจจัยทางการตลาดของร้านอาหาร

1.1 รสชาติอาหารถูกปาก  3.87 4.16 4.07

1.2 ความสดของอาหารและความสะอาดของอาหาร 3.85 4.05 4.13

1.3 ความหลากหลายของเมนูอาหาร 4.02 4.12 4.04

1.4 อาหารราคาถูกกว่าร้านอาหารประเภทเดียวกัน 3.88 4.05 3.98

1.5 ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับประทาน 3.94 4.13 4.11

1.6 ที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอ 3.69 3.76 3.74

1.7 สถานที่ปลอดภัย 3.85 3.94 3.96

1.8 มีการท�าบัตรลด แจก ให้กับลูกค้าประจ�า 3.51 3.59 3.59

1.9 มีการท�าบัตรสมาชิกเพี่่อให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ 3.56 3.60 3.46

2.ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร

2.1 มีการบริการอาหารที่รวดเร็ว สะดวกไม่ต้องรอนาน 3.82 3.85 3.85

2.2ร้านอาหารมีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ 3.88 3.90 4.04

2.3 พนักงานเอาใจใส่และมีความกระตือรือร้นในการท�างาน 3.84 3.90 3.93

2.4 พนักงานมีความเป็นมิตรในการให้บริการ 3.92 3.87 4.00

2.5 พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูก

ต้อง

3.87 3.93 3.91

3.ปัจจัยภาพลักษณ์ของร้านอาหาร

3.1ชื่อร้านอาหารสามารถจดจ�าได้้ง่าย 3.79 3.86 3.85

3.2 สัญลักษณ์ของทางร้านสามารถสื่อถึงร้านค้าได้โดยตรง 3.80 3.80 3.78

3.3 รสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงร้านอาหาร

ได้ 

3.81 3.84 3.91

3.4 การให้บริการมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างการจดจ�าได้ 3.77 3.73 3.76

3.5 การตกแต่งร้านอาหารและการแต่งตัวของพนักงานเป็นเอกลักษณ์

ที่สื่อถึงร้านได้ 

3.80 3.80 3.83

3.6 ท่านนิยมทานอาหารในร้านที่มีเครือข่ายเป็นที่น่าเชื่อถือ 3.82 3.88 3.89
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ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ภาษาที่ใช้สื่อสารของนักท่องเที่ยว

ค่าเฉลีย่ของ 

นทท.ภ.ไทย

ค่าเฉลี่ยของ 

นทท.ภ.มลายู

ค่าเฉลี่ยของ 

นทท.ภอังกฤษ

4.ความพึงพอใจอาหารในร้านอาหาร

4.1 ความพึงพอใจต่อรูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ของทางร้าน 3.82 3.92 3.91

4.2 ความพึงพอใจต่อรสชาติของตัวผลิตภัณฑ์ของทางร้าน 3.80 3.93 4.02

4.3 ความพึงพอใจในการให้บริการและรับข้อมูลของทางร้าน 3.81 3.79 3.96

4.4 ความพึงพอใจต่อราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3.86 3.85 4.00

4.5 ความพึงพอใจต่อการท�าการตลาดของทางร้าน 3.81 3.81 3.74

จากตารางค่าเฉลี่ยท่ีแสดงปัจจัยด้านความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

อาหารของของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู และนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร สรุปได้ดังนี ้ 
1. ปัจจัยทางการตลาดของร้านอาหาร ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของนัก

ท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทยมากที่สุด คือ ร้านอาหารมีการน�าเสนอความหลากหลายของเมนูอาหาร ส�าหรับนัก
ท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ รสชาติอาหารถูกปาก และส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความสดของอาหารและความสะอาดของอาหาร  

2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่อง
เที่ยวที่ใช้ภาษาไทยมากที่สุด คือ ร้านอาหารมีพนักงานมีความเป็นมิตรในการให้บริการ ส�าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ใช้ภาษามลายู ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง  
และส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ร้านอาหารมีพนักงานเพียงพอในการ
ให้บริการ  

3. ปัจจัยภาพลักษณ์ของร้านอาหาร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้
ภาษาไทยและภาษามลายูมากที่สุด คือ ร้านอาหารมีเครือข่ายเป็นที่น่าเชื่อถือ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษา
อังกฤษปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ รสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงร้านอาหารได้  

4. ความพึงพอใจอาหารในร้านอาหาร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้
ภาษาไทยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู และ
นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อรสชาติของตัวผลิตภัณฑ์อาหาร 
มากที่สุด 
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การสรุปและอภิปรายรายผล
1. ปัจจัยที่พึงพอใจส่งผลต่อความการใช้บริการของร้านอาหารของนักท่องเท่ียวท่ีใช้ในการส่ือสาร

ต่างกัน

1.1 ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยที่ร้านอาหารมีการน�าเสนอความหลากหลายของเมนูอาหาร มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยนิยมรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายของเมนูอาหาร ซ่ึงเป็นพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารของคนไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู ชื่นชอบอาหารที่รสชาติถูกปากและอร่อย สะท้อนให้เห็นว่านัก

ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับรสชาติของอาหารเป็นหลัก  

ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีใช้ภาษาอังกฤษ ให้ความส�าคัญกับความสดและความสะอาดของอาหาร 

แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ให้ความส�าคัญกับสุขลักษณะในการบริโภคอาหาร ความปลอดภัยในการ

บริโภค ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ความส�าคัญในเรื่องสุขภาพเป็นอย่าง

มาก 
1.2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยที่พนักงานมีความเป็นมิตรในการให้บริการ แสดงให้

เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยชื่นชอบการบริการที่เป็นมิตร เป็นกันเอง ใส่ใจลูกค้า ซึ่งสะท้อนนิสัยพื้นฐานของ
ไทย  

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู สนใจในพนักงานมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้

อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต้องการความชัดเจน รวดเร็วและให้เกิดความผิดพลาดใน

การสื่อสารน้อยที่สุด   

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ ให้ความส�าคัญกับร้านอาหารมีพนักงานเพียงพอในการให้

บริการ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับการบริการโดยบุคคล ชื่นชอบที่จะได้รับความ

ใส่ใจเป็นพิเศษ อาจเนื่องจากความกังวลกับความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ใช้ภาษาแตกต่างกัน  
1.3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยที่ร้านอาหารมีเครือข่ายเป็นที่น่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทยและนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายู แสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มนี้ต้องการความมั่นใจ และนิยมใช้บริการร้านอาหารที่เป็นที่นิยม เป็นที่ยอมรับ
ของคนในสังคม ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยโดยทั่วไปของผู้คนในสังคมไทย 

แต่ปัจจัยที่รสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารเป็นเอกลักษณ์สามารถส่ือถึงร้านอาหาร มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า ต้องการบริโภคอาหารที่มีความ

พิเศษ รสชาติโดดเด่น มีความแตกต่างที่สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นนิสัยโดยทั่วไปของชาวต่างชาติ ที่

ต้องการความแปลกใหม่ สอดคล้องกับ ธีรศักดิ์ จินดาบถ (2555) ที่พบว่า การที่ร้านค้าจะสามารถแข่งขันกับ

คู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ�าเป็นจะต้องมีการจัดการน�าเสนอภาพลักษณ์ของร้านค้าที่แตกต่างหรือ

โดดเด่นกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เช่น การแสดงถึงภาพลักษณ์ของอาหารที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่น

ต่าง ๆ หรือการแสดงภาพลักษณ์ของระบบคุณภาพในการให้บริการ เป็นต้น
1.4 ความพึงพอใจอาหาร ความพึงพอใจต่อราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนีต้ระหนักคุณค่าของเงิน
ที่ใช้ไป ซึ่งต้องได้การตอบกลับที่คุ้มค่า และยังสะท้อนถึงรายได้ของประชากรไทยด้วย 



389

ในขณะที่ความพึงพอใจต่อรสชาติของตัวผลิตภัณฑ์ของทางร้าน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายูและนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า นัก

ท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญรสชาติอาหาร ความประทับใจ และความพึงพอใจในรสชาติอาหารเป็น

หลัก ต้องการบริโภคอาหารที่อร่อยและถูกปาก  

ปัจจัยด้านการใช้ภาษาสื่อสารของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านการใช้ภาษาสื่อสารของนักท่องเที่ยว ถือเป็นช่องทางความพิเศษที่อาจส่งผลในความคาด

หวังการมาใช้บริการของนักท่องเท่ียวในภาพรวม ทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาไทย นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษา

มลายู และนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2.1 ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีด้วยเหตุท่ีมีพนักงานสามารถใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับความคิด
เห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71* แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าพนักงานสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็น
ปัจจัยทางด้านภาษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูงเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น

2.2 ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร พบว่า มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีด้วยปัจจัยทางด้านภาษาด้วยเหตุที่มีการใช้ภาษามลายูในเมนูอาหารในโรงแรม 
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81* แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าการใช้ภาษา
มลายูในเมนูร้านอาหารในโรงแรมเป็นปัจจัยทางด้านภาษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสูง เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น

2.3 ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซ่ึงเป็นชาวต่างชาติที่มาจากทั่วทุกมุม
โลก ทั้ง เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา เป็นต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารนี้มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดปัตตานีด้วยปัจจัยทางด้านภาษาด้วยเหตุที่ผู ้
ประกอบการสามารถใช้อังกฤษได้ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73* แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าผู้ประกอบการสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยทางด้านภาษาท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจสูงเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น

*ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดก�าหนดคะแนนเต็ม 5

ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารท่ีเป็นนักท่องเที่ยว

เท่านั้น ซึ่งการศึกษาในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาประเด็นเกี่ยวกับผู้บริโภคในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

การท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีเพิ่มเติมได้ในอนาคต หรืออาจจะใช้แนวคิดอื่นในการศึกษาตามแต่

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับแวดวงวิชาการทางการท่องเที่ยวต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้  

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปัตตานีสามารถน�าผลการศึกษาของงานวิจัยช้ินนี้ไป

วางแผนการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และภาครัฐ

และภาคเอกชน สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น

หรือชุมชนตนเอง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาเมืองปัตตานีให้พึ่งพาตนเองด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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การประยุกต์ใช้ LINE Application ส�าหรับระบบจองคิวออนไลน์ : 

กรณีศึกษาวัชรพงศ์คลินิกกายภาพบ�าบัด
Appling LINE Application for Online Reservation System:

A Case Study of Watcharapong Physio Clinic

ภาคภูมิ แก้วประพาฬ1* หยาดฝน คงศรี1 จิรวัฒน์ จิตบุญ1 อัจฉรา หลีระพงศ์1

Pakpoom Kaewpraphal1* Yardphon Kongsri1 Jirawat Jitboon1 Atchara Leeraphong1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการระบบการจองคิวออนไลน์และแจ้ง

เตือนผ่าน LINE Application 2) ออกแบบและพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน  

LINE Application 3) ประเมินความพึงพอใจของเจ้าของคลินิกและผู้ใช้ต่อระบบการจองออนไลน์และแจ้ง

เตือนผ่าน LINE Application โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา 

และความต ้องการระบบการจองคิวออนไลน ์ โดยการสัมภาษณ ์  2)  การวิ เคราะห ์  ออกแบบ 

และพัฒนาระบบ โดยการใช้ภาษา PHP, ฐานข้อมูล MySQL และ LINE Messaging API และ  

3) การประเมินความพึงพอใจระบบการจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน Line Application  

โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก จัดการรายการนัดหมาย และ

การแจ้งเตือนการนัดหมายผ่าน LINE Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้โดยรวมในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.02) ทั้งนี้ ระบบช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้บริการคลินิกในการจองคิวผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสามารถรับ

ข้อความผลการจอง เช่น การยืนยันการจอง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการจอง ด้วยการแจ้งเตือน

ผ่าน LINE Application ได้

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบการจองคิว, การจองคิวออนไลน์, จองคิวและการแจ้งเตือนผ่านไลน์

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus

  * Email: 6050110125@psu.ac.th
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Abstract

This research aims to 1) study problems and needs of online reservation system and 

notification through LINE application, 2) design and develop online reservation system and 

notification through LINE application, and 3) evaluate clinic owners and clients’ satisfaction 

of online reservation system and notification through LINE application. The study was          

divided into three phases: 1) data collection concerning problems and needs of online           

reservation system through interview, 2) analysis, design and simple and convenient, such 

as use the Google Analytics and the Facebook Analytics tool for development of online 

reservation system and notification through LINE application using PHP, MySQL database 

and LINE Messaging API, and 3) evaluation with satisfaction the developed online                      

reservation system and notification through LINE application using an online questionnaire. 

Results indicated that the developed system could manage information regarding online 

reservation, such as users’ profile, reservation details and notification of appointments 

through LINE application. The results of verification of overall clinic users’ satisfaction were 

at the highest level (  = 4.54, S.D. = 0.02). The developed system could facilitate clinic 

clients in reserving appointment through the web site by using computers, tablets, and 

smart phones, and could receive reservation results and notification via LINE application.

Keywords: System development, Reservation system, Online reservation,  

      Reservation and notification with LINE Application

บทน�า

วัชรพงศ์คลินิกกายภาพบ�าบัด เป็นคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค

เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูกและข้อ โรคทางระบบประสาท และความผิดปกติต่าง ๆ  ที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

ด้วยวิธีกายภาพบ�าบัดเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ ปัจจุบันการเข้ารับบริการที่คลินิก ลูกค้าจะต้องมีการนัด

หมายกับทางคลิกนิกล่วงหน้า โดยลูกค้าจะท�าการติดต่อเพื่อจองคิว ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรือไลน์ส่วนตัว

ของเจ้าของคลินิก จากนั้นเจ้าของคลินิกจะจดบันทึกรายละเอียดการจอง เช่น ชื่อ เวลา เบอร์โทร และราย

ละเอียดอื่น ๆ ลงบนกระดาษ ท�าให้มีความยุ่งยากในการเรียกดูและแก้ไขข้อมูล นอกจากนี้ เมื่อมีลูกค้าโทร

มานัดหมายเพื่อจองคิวในแต่ละครั้ง ทางคลินิกจ�าเป็นต้องตรวจสอบบัตรนัดในกระดาษทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจ

ว่า เวลาที่จะนัดหมายไม่ได้เป็นเวลาเดียวกันกับลูกค้าท่านอื่น ซึ่งท�าให้เสียเวลาในการค้นหาและตรวจสอบ

ข้อมูล บางครั้งมีความผิดพลาดในการจองคิว เนื่องจากเกิดการซ�้าซ้อนของการจดบันทึกการจัดคิว ท�าให้

ลูกค้ามาพร้อมกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าอีกคนไม่ได้รับบริการตรงตามเวลาที่ลูกค้าได้จองคิวไว้ ส่งผลให้ลูกค้า

เกิดปัญหาไม่พอใจ ขาดความสะดวก เสียเวลาและสูญเสียรายได้ หรือบางครั้งลูกค้ามาไม่ตรงตามเวลาที่นัด

หมายไว้ หรือมาช้าเพราะจ�าเวลานัดผิด ท�าให้ทางคลินิกต้องโทรตามหรือโทรแจ้งเตือนการนัดหมายก่อน

เวลานัดหมาย ด้วยเหตุนี้ทางคลินิกจึงมีความต้องการระบบการจองคิว เพื่อช่วยจัดการการจองคิว จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจองคิวให้เป็นระบบ ลดขั้นตอนการด�าเนินงานที่ซับซ้อน ลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
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ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการโทรตามเมื่อลูกค้าไม่มาตามนัด และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน ท�าให้สามารถจองคิวและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในการติดต่อ

สื่อสารเพื่อการจองคิวกับทางร้านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงได้ท�าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP มา

ช่วยจัดการการจองคิวและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้

ข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้น มีการใช้ JavaScript และ Bootstrap เพื่อเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ให้ทันสมัย มีการ

ออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Front-End Framework เน้นการออกแบบที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้เพื่อช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้ดียิ่งข้ึนทางผู้วิจัยได้ประยุกต์เอา LINE Application มาใช้ในระบบการ

จองเพื่อใช้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจอง ช่วยให้เจ้าของคลินิกให้สามารถประหยัดเวลาในการโทรแจ้ง

เตือนการนัดหมาย ลดค่าใช้จ่ายในการโทรตามลูกค้า และช่วยเสริมให้ระบบการจองคิวมีความทันสมัยและ

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาระบบงานเดิมและความต้องการระบบการจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน 

LINE Application

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE 
Application

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ช่วยจัดการการจองคิวและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ 

2. ช่วยลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย

3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการจองคิว 

4. อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบจองคิว

5. สามารถแก้ปัญหาลูกค้าจ�าเวลานัดผิดโดยระบบแจ้งเตือนจะช่วยให้ลูกค้ามาตรงตามนัดมากขึ้น
ส่งผลให้การรักษามีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ศิวพร เพชรวิลัย และนันทนา ศรีพรมทอง (2561) ได้

ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบการจองคิวและจัดการร้านท�าผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์” โดยท�าการพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP บนระบบฐานข้อมูล MySQL โดยน�าเอาทฤษฎี First In First Out (FIFO) มา

ใช้ในการจัดการคิวให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเข้าใช้บริการร้านท�าผม ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถรองรับ

การแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้ สามารถช่วยลดข้ันตอนการด�าเนินงานท่ีซ�้าซ้อน สร้าง

ความสะดวกในการเข้าใช้บริการของลูกค้าในการจองคิวและลดข้อผิดพลาดในการจองคิวของลูกค้า ระบบ

ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจองคิวได้อย่างถูกต้อง ทั้งช่วยให้การท�างานของพนักงาน
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สะดวกขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการท�างาน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

ประภัสสร ศรีเผด็จ, จิตรพงษ์ เจริญจิตร, ปิยะณัฐ สังข์เจริญ, นพรัตน์ อังคณานนท์, และสงกรานต์ 

วิชิตพงษ์ (2559) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาการจอง

คิวร้านสัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจองคิวให้แก่ร้านสัก (Tattoo Studio) โดยการ

พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถจองคิวสักและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่ให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูล เนื่องจากระบบมีความง่ายต่อการใช้งานและสามารถตอบ

สนองต่อไลฟ์สไตล์ในการใช้บริการผ่านมือถือในยุคปัจจุบัน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในกรณีท่ีต้องการน�า

งานวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อไป คือการพัฒนาในเรื่องของช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของ

ร้าน ด้วยการแชทคุยกันแบบเรียลไทม์คล้ายกับโปรแกรมไลน์ ซ่ึงจะสามารถให้ความสะดวกในการติดต่อ

ระหว่างผู้ใช้งาน และเจ้าของร้าน โดยที่ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับเจ้าของร้านได้โดยตรงเพื่อยืนยันการจอง

คิวผ่านโปรแกรมแชทนั้น 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวท�าให้ได้ข้อสรุปว่า ระบบจองคิวออนไลน์ควรมีความสามารถ

ในการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

และสามารถแสดงผลการจัดการการจองผ่านโปรแกรมแชทเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้

ใช้บริการ และเจ้าของร้าน ซึ่งทางผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรมเว็บ

แอพพลิเคชันเชื่อมกับโปรแกรมแชท ได้แก่ ไลน์แอปพลิเคชัน และ เทคโนโลยี API (Application Program-

ming Interface) ดังนี้ 
1. ไลน์ คือแอปพลิเคชัน (Application) ส�าหรับการสื่อสารยอดนิยม เนื่องจากมีความสามารถ

หลากหลาย และท�างานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Tengsamut, 2559) จากข้อมูลเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 ระบุว่าในไทยมีผู้
ใช้งานไลน์เป็นจ�านวนมากกว่า 47 ล้านคน และมีค่าเฉลี่ยการใช้งานมากถึง 63 นาทีต่อคนต่อวัน (ลงทุน
แมน, 2563) นอกจากที่ไลน์จะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้มากที่สุด ยังมี LINE OA ที่สร้างขึ้นมา
ส�าหรับธุรกิจเพื่อดูแลลูกค้าบนช่องทางไลน์ (STEPS Academy, 2562) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อ หรือ
อัพเดทข่าวสารไปยังลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ไลน์จึงเป็นแอปพลิเคชันที่มีความน่าสนใจ 
ในการน�ามาใช้ในการติดต่อหรือส่งข้อความแจ้งเตือนกับลูกค้า

2. API หรือ Application Programming Interface คือตัวกลางท่ีท�าให้โปรแกรมประยุกต์สามา
รถเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ (Adminb, 2563) การประยุกต์ใช้ LINE Application กับระบบจอง
คิวออนไลน์ สามารถท�าได้โดยใช้ LINE Messaging API ซึ่งเป็นตัวกลางที่เอาไว้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์             
(Server) ของผู้พัฒนาเข้ากับห้องแชทไลน์ของผู้ใช้ ท�าให้ผู้พัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อความแล
ะโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านห้องแชทไลน์ได้ (สรุปงาน LINE Developer Day 2016 ฉบับนักพัฒนา เมื่อ LINE กลาย
เป็น “แพลตฟอร์มเปิด”, 2559) โดยการส่งข้อความแจ้งเตือนการจองคิวผ่านไลน์ จะช่วยอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. วิธีการศึกษา/วิธีการด�าเนินงาน

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application 

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองคิวออนไลน์โดยการ
สัมภาษณ์

ในข้ันตอนแรกจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองคิว

ออนไลน์ โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง คือ เจ้าของคลินิก ภายในจังหวัดตรัง ซึ่งในแบบสัมภาษณ์จะมีค�าถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจองคิวที่คลินิกพบ

- ขั้นตอนการด�าเนินการจองคิวกับทางคลินิก ข้อมูลที่ต้องใช้ส�าหรับการจองคิว และข้อมูลที่

เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

- ความต้องการระบบจองคิวออนไลน์

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ท�าให้ทราบถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการจองคิว อย่างเช่น การที่

เจ้าของคลินิกจดบันทึกรายละเอียดการจองลงบนกระดาษ ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการเรียกดูและแก้ไข

ข้อมูล และเมื่อมีการนัดหมายกับลูกค้าในแต่ละครั้ง ทางคลินิกจ�าเป็นต้องกลับไปตรวจสอบรายละเอียดการ

จองที่จดอยู่บนกระดาษ เพ่ือไม่ให้เวลานัดหมายซ�้าซ้อนกันกับลูกค้าท่านอื่น ซึ่งท�าให้เสียเวลาในการค้นหา

และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างมาก และในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเนื่องจากเวลานัดหมายที่ซ�้าซ้อน

กัน ท�าให้ลูกค้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้รับบริการตามเวลาที่นัด

หมายไว้ ท�าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ

1.2 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยการใช้ภาษา PHP, ฐาข้อมูล MySQL และ  
LINE Messaging API 

ในขั้นตอนนี้จะน�าผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการจองคิว ขั้นตอนการ

ด�าเนินการจองคิว และความต้องการระบบจองคิวออนไลน์ที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์เป็นโครงสร้างข้อมูล

เพื่อใช้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล และกระบวนการท�างานของระบบ ด้วยการสร้าง

แบบจ�าลองความสัมพันธ์เอนทิตี (E-R Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) จาก

นั้นท�าการพัฒนาระบบตามผลที่ได้จากการออกแบบระบบงาน โดยการใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL 

และ LINE Messaging API 
1.3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ร ะ บ บ ก า ร จ อ ง คิ ว อ อ น ไ ล น ์ แ ล ะ แ จ ้ ง เ ตื อ น

ผ่าน LINE Application โดยใช้แบบสอบถาม

หลังจากที่ระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ได้มีการส�ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน

ระบบที่ได้พัฒนาโดยใช้แบบ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ เจ้าของคลินิก และผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งเจ้าของ

คลินิกจะประเมินระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ทั่วไปจะประเมินระบบในส่วนของผู้ใช้ หลังจากนั้น
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จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลความพึงพอใจที่ได้โดยงานวิจัยนี้

สามารถสรุประเบียบวิธีวิจัยตามข้ันตอนพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Develop-

ment Life Cycle: SDLC) ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนวิธีการด�าเนินการวิจัย

2. เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application และ

แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราวัดเจตคติแบบ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert, 1967) โดยมีเกณฑ์การ

ให้คะแนนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (5 - Point Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Applica-

tion แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มเจ้าของคลินิก ซึ่งเป็นคนดูแลในส่วนของการนัดหมายกับลูกค้า

- กลุ่มผู้ใช้ทั่วไปซ่ึงเป็นบุคคลที่เคยใช้บริการการจองก่อนเข้ารับการรักษาโรคกับคลินิกต่าง ๆ ใน

จังหวัดตรัง

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกน�ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมตารางท�าการ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลค่าเฉลี่ยทางสถิติใช้การค�านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 

0.8 ซึ่งอ้างอิงจาก ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ (2539, น. 15) โดยใช้สูตร
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่าสุด) / จ�านวนชั้น

ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (5-1) / 5 = 0.8

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application และ

แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราวัดเจตคติแบบ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert, 1967) โดยเกณฑ์การ

แปลผลจากค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเป็นดังนี้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  ความหมาย

4.21 - 5.00   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

3.41 - 4.20   มีระดับความพึงพอใจมาก

2.61 - 3.40   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

1.81 - 2.60   มีระดับความพึงพอใจน้อย

1.00 - 1.80   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบ

จากการสัมภาษณ์เจ้าของคลินิกพบว่าปัจจุบันการจองคิวของทางร้าน มีปัญหาดังนี้
1. การจองคิวมีความยุ่งยากในการเรียกดูและแก้ไขข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังเก็บอยู่ในรูป

แบบกระดาษ ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกท�าลาย 

2. การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังท�าได้ยาก และทางคลินิกจ�าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาที่
จะนัดหมายกับลูกค้าจะไม่ทับซ้อนกันกับเวลานัดหมายของลูกค้าท่านอื่น 

ทั้งนี้ทางคลินิกมีความต้องการระบบจองคิวออนไลน์ จ�าแนกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหา โดยมีขอบเขตระบบ ได้แก่ 

การจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ และการจัดการข้อมูลการนัดหมาย เช่น การอนุมัติ/
ยกเลิกการจอง

2. ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการด�าเนินการกับรายการนัดหมาย และเมื่อใกล้ถึงวันที่นัดหมาย เพื่อ
ช่วยให้การนัดหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application

เมื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้น ได้มีการน�าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาออกแบบและพัฒนา

เป็นระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application โดยระบบมีการแบ่งการท�างานออกเป็น 2 

ส่วน ตามลักษณะของผู้ใช้งานระบบ โดยสามารถดูได้จากแผนภาพกระแสข้อมูล ดังรูปที่ 2 ประกอบด้วย 

ส่วนของสมาชิก และส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยแต่ละส่วนมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ส่วนของสมาชิก สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู ่ระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ท�าการจองคิว 

เปล่ียนแปลงข้อมูลการจองคิว ยกเลิกการจองคิว และรับการแจ้งเตือนเมื่อรายการจองมีการเปลี่ยนแปลง 
และใกล้ถึงวันที่นัดหมาย



400

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ เพิ่มผู้ดูแลระบบ แก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ ลบผู้ดูแล
ระบบ เพิ่มสมาชิก แก้ไขข้อมูลสมาชิก เพิ่มการจองคิว เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองคิว ยกเลิกการจองคิวของ
สมาชิก และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการจองใหม่ และเมื่อรายการจองมีการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล
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ตัวอย่างหน้าจอระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application

รูปที่ 3 หน้าจองคิวออนไลน์ส�าหรับสมาชิก

ตัวอย่างในรูปท่ี 3 สมาชิกสามารถใช้ระบบการนัดหมายเพื่อท�าการจองคิวออนไลน์กับทางคลินิก

ผ่านเว็บไซต์ โดยในหน้านี้จะแสดงผลคล้ายกับปฏิทิน เมื่อสมาชิกได้เลือกวันที่แล้ว หน้าเว็บก็จะแสดงเวลาที่

สมาชิกสามารถท�าการนัดหมายได้จากทางด้านซ้าย โดยระบบจะมีการตรวจสอบว่าวันที่และเวลาที่สมาชิก

ได้เลือกถูกจองไปแล้วหรือไม่ จึงช่วยให้ไม่เกิดปัญหาการทับซ้อนกันของเวลานัดหมาย

รูปที่ 4 หน้าจองคิวออนไลน์ส�าหรับสมาชิก เมื่อท�าการจองคิวเสร็จสิ้น

ตัวอย่างในรูปที่ 4 เมื่อสมาชิกท�าการจองคิวเสร็จสิ้น หน้าเว็บจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งกับสมาชิก 

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถดูประวัติการจองคิวออนไลน์ได้
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รูปที่ 5 หน้าจัดการรายการนัดหมายส�าหรับผู้ดูแลระบบ

ตัวอย่างในรูปที่ 5 หน้านี้จะมีไว้ส�าหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลการจองคิวที่เกิดขึ้น โดยผู้ดูแล

ระบบสามารถค้นหาข้อมูลการจองคิวที่ต้องการได้จากกล่องข้อความค้นหา สามารถกดปุ่มเพื่อยืนยันการ

จองคิว แก้ไขข้อมูลการจองคิว และยกเลิกการจองคิวได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาหรือแก้ไขข้อมูล

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

รูปที่ 6 ข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับจากระบบจองคิวออนไลน์

ตัวอย่างในรูปที่ 6 เป็นตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับจากระบบจองคิวออนไลน์ ได้แก่ ข้อความ

เมื่อเพิ่มเป็นเพื่อน ข้อความโต้ตอบการสมัครรับการแจ้งเตือน ข้อความแจ้งเตือนเมื่อรายการนัดหมายได้รับ

การยืนยัน และข้อความแจ้งเตือนเมื่อรายการนัดหมายถูกยกเลิก นอกจากนี้เมื่อใกล้ถึงวันที่นัดหมาย ระบบ

จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาชิกให้ทราบถึงวันที่และเวลาที่สมาชิกได้ท�าการนัดหมายไว้ จึงมีส่วน

ช่วยให้การนัดหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Application

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE Appli-

cation โดยใช้แบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ใช้ทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลที่เคยใช้

บริการการจองคิวก่อนเข้ารับการรักษาโรคกับคลินิกต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง 2) เจ้าของคลินิก ซึ่งเป็นคนดูแลใน

ส่วนของการนัดหมายกับลูกค้า โดยมีรายละเอียดด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สัดส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน ร้อยละ

เพศ

- ชาย 14 40

- หญิง 21 60

อาชีพ

- นักเรียน/นักศึกษา 12 34.29

- บุคลากรในสถาบันการศึกษา 1 2.86

- พนักงานบริษัท/เอกชน 9 25.71

- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 2 5.71

- อื่น ๆ 11 31.43

จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูผลการประเมนิความพึงพอใจต่อระบบจองควิออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน 

LINE ในส่วนของผูใ้ช้ จากผูใ้ช้ท่ัวไปจ�านวน 35 ราย ได้ผลการประเมนิความพงึพอใจ ดังตารางที ่2 และ 3

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE ในส่วนของผู้ใช้

หัวข้อประเมิน SD

1.1 ความสามารถในการส่ง-รับข้อความการจองและการแจ้งเตือนผ่าน LINE 4.54 0.61

1.2 ผู้ใช้สามารถทราบผลการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว 4.66 0.48

1.3 ความสามารถช่วยในเรื่องการนัดหมาย 4.57 0.50

1.4 ความสามารถช่วยเตือนความจ�า 4.66 0.54

1.5 ความรวดเร็วในการท�างานของโปรแกรม 4.66 0.48

1.6 ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.51 0.56

2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.51 0.61

2.2 การแบ่งเมนูของระบบสามารถใช้งานได้ง่าย 4.49 0.56

2.3 รูปแบบการจัดระเบียบหน้าจอง่ายต่อความเข้าใจ 4.54 0.61

2.4 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.40 0.65

3.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพเพียงใด 4.60 0.55

3.2 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บแอพพลิเคชั่นระบบนัดหมาย 4.51 0.70

ภาพรวม 4.54 0.06

จากตารางที่  2 พบว่า ผู ้ ใช ้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่ สุด (  = 4.54,  

S.D. = 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจต่อระบบจองคิวออนไลน์และ 

แจ ้ง เตือนผ ่าน LINE ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสามารถเรียงล�า ดับ 3 ล�า ดับจากมากไปน ้อย คือ  

1) ผู ้ใช้สามารถทราบผลการนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว (  = 4.66, S.D. = 0.48) 2) ความรวดเร็ว 

ในการท�างานของโปรแกรม (  = 4.66, S.D. = 0.48) และ 3) ความสามารถช่วยเตือนความจ�า  
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(  = 4.66, S.D. = 0.54) ตามล�าดับ ทั้งนี้ สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจ

น้อยที่สุดในหัวข้อประเมินนี้

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมแต่ละด้านต่อระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน  

    LINE ในส่วนของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของคลินิก

รายการที่ประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม (5) SD การแปลผล

1. ด้านประสิทธิภาพการท�างาน 4.59 0.06 พึงพอใจมากที่สุด

2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.49 0.06 พึงพอใจมากที่สุด

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ 4.53 0.08 พึงพอใจมากที่สุด

เฉลี่ย 4.54 0.02 พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าจากการส�ารวจ 35 ราย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54,          

S.D = 0.02) และพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการท�างาน (  = 4.59, S.D = 0.06) ด้านการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบ (  = 4.49, S.D = 0.06) และสุดท้ายความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ           

(  = 4.53, S.D = 0.08)

ผลการวิจัยพบว่า จากการส�ารวจผู้ใช้ทั่วไปจ�านวน 35 ราย ความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไปต่อระบบ

จองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE ในส่วนของผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อระบบในด้านประสิทธิภาพการ

ท�างาน ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ และความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด และจากการส�ารวจความพึงพอใจต่อระบบจองคิวออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน LINE ในส่วนของผู้ดูแล

ระบบจากคลินิก 3 แห่ง มีความพึงพอใจต่อระบบในด้านประสิทธิภาพการท�างาน ด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบ และความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

บทสรุป

การประยุกต์ใช้ LINE Application ส�าหรับระบบจองคิวออนไลน์ กรณีศึกษาวัชรพงศ์คลินิก

กายภาพบ�าบัด เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการการจองคิว และจัดเก็บข้อมูลการจองคิวอย่างเป็นระบบ 

โดยมีการประยุกต์ใช้ไลน์ส�าหรับส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าและผู้ดูแลระบบ ซ่ึงระบบนี้สามารถส่ง

ข้อความแจ้งเตือนไปยังไลน์ของผู้ดูแลระบบเมื่อมีรายการนัดหมายใหม่ เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิกรายการนัดหมาย สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังไลน์ของลูกค้าเมื่อรายการนัดหมายได้รับการ

อนุมัติ เมื่อรายการนัดหมายถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความไปยังไลน์ของ

ลูกค้าเมื่อใกล้ถึงวันที่นัดหมาย เพื่อแก้ปัญหาลูกค้าจ�าเวลานัดผิดโดยระบบแจ้งเตือนจะช่วยให้ลูกค้ามาตรง

ตามนัดมากขึ้นส่งผลให้การรักษามีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบจองคิวออนไลน์

เป็นระบบที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านการเรียกดูและแก้ไขข้อมูลให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลการจองคิวไว้ในฐานข้อมูล ท�าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย และยัง

ช่วยลดความผิดพลาดจากการนัดหมายซ�้าซ้อนกันได้อีกด้วย 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไปและเจ้าของคลินิกพบว่า

ด้านประสิทธิภาพการท�างาน จากการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจองคิว ซึ่งเดิมใช้การ 

จดบันทึกข้อมูลการจองคิวลงบนกระดาษ ที่มักจะท�าให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า ทั้งยังมีโอกาสที่จะเกิด



405

ความผิดพลาดจากการจดบันทึกเวลานัดหมายซ�้าซ้อนกัน ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้ารับการรักษาตรงตาม

เวลาที่นัดหมายกันไว้ได้ ซึ่งท�าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ ระบบใหม่นี้ช่วยลดขั้นตอนการด�าเนินงานที่        

ซับซ้อน ลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน จึงมีส่วนในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า จากผลการส�ารวจความพึงพอใจ

หลังจากการทดลองใช้ระบบจองคิวออนไลน์พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน

ประสิทธิภาพการท�างานอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ เนื่องจากมีการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย และ

การจัดรูปแบบเว็บไซต์มีความทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจท่ีได้จากความพึงพอใจท่ีพบว่า  

ในภาพรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดระเบียบหน้าจอง่ายต่อความเข้าใจ  

อยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ ซึ่งจากการที่ระบบจองคิวออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น ได้มีการน�า 

LINE Application มาประยุกต์ใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าตลอดระยะเวลาการด�าเนินการ         

นัดหมาย คือ ตั้งแต่ลูกค้าท�าการนัดหมาย คลินิกยืนยันการนัดหมาย ไปจนกระทั่งใกล้ถึงวันที่นัดหมาย ท�าให้

การจองคิวมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีส่วนช่วยลดโอกาสที่ลูกค้าจะมาไม่ตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงจากผลการส�ารวจความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต ่อระบบจองคิวออนไลน์และแจ ้งเตือนผ่าน LINE Application  

อยู่ในระดับมากที่สุด
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สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ ่

สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านวังวัว
Public Relations Media for Promoting Wisdom of Bamboo Weaving  

improving the quality of life of Ban Wang Wua Community
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Siwaporn Nakudom1*

บทคัดย่อ

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้าน

วังวัว มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ 

ชุมชนบ้านวังวัว 2) ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

วิธีการสนทนากลุ่ม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า         

สื่อประชาสัมพันธ์สามารถน�าไปใช้งานได้จริง สามารถสร้างกลไกทางการตลาดด้วยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือองค์กร เนื่องจากสามารถถ่ายทอดสิ่งที่

น�าเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และเผยแพร่ภูมิปัญญา โดยผลความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อประชาสัมพันธ์มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

ส�าหรับข้อเสนอแนะ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเทคโนโลยี

เสมือนจริง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา 2) ด้านการถ่ายทอดความรู้ จัดแหล่ง

เรียนรู้หรือนิทรรศการเพื่อเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควรส่งเสริม

ให้เกิดช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น และ 4) 

ด้านการบริหารจัดการ ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้

คำาสำาคัญ:  ภูมิปัญญาท้องถิ่น, จักสานไม้ไผ่, สื่อประชาสัมพันธ์

Abstract

The purposes of this research were to 1) design and development public relations 

media and evaluate the content and the satisfaction of users. Data were analyzed using in-

depth interview and focus group discussion and purposive sampling with 9 people. The 

results of the research revealed that the public relations media could be used for practical 

purposes, able to create marketing mechanisms with effective advertising and public rela-

tions, cause a good image for the product or organization. This is because it can convey 

what is presented naturally with quality at a very good level can be considered as promot-
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ing cultural tourism and disseminate wisdom The satisfaction with the public relations me-

dia was at a high level of satisfaction.

Suggestions are as follows: public relations should organize public relations media 

in the form of virtual technology so that those who are interested can go and see for them-

selves anytime, anywhere. Regarding knowledge transfer, learning resources or exhibitions 

should be organized to disseminate or pass on knowledge to the community. For distribu-

tion channels, it should promote a variety of distribution channels to help stimulate sales 

and increase the community’s income. There must be continuity of managing development 

of products and packaging.

Keywords: Local Wisdom, Bamboo Weaving, Public Relations Media

บทนำา

ภูมิปัญญาชาวบ้านจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งของมนุษย์มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ 

เช่น ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีการกล่าวถึงและมีความส�าคัญมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งสิ่งดังกล่าว

สั่งสมงอกงามข้ึนมาจากความรอบรู้ประสบการณ์ผนวกด้วยความเฉียบคมในการหยั่งรู้อย่างลุ่มลึกเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่าขึ้นอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมของตนโดยได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

(ชวน เพชรแก้ว, 2547) จากการทบทวนของผู้วิจัย สามารถสรุปความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ว่าเป็น

ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษาสังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา

และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง

ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดเป็นพ้ืนฐาน

ขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด�าเนินชีวิต

ของคนเราภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหา

เพื่อศึกษาและน�ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักเกิดการยอมรับ ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539)

ภูมิปัญญามีความส�าคัญต่อชาวบ้านครอบครัวและชุมชนกล่าวคือ 1) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจ�าวันของตนเอง และชุมชนตลอดมา 2) เป็น

มรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของกลุ่มคน 3) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มี

คุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 4) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 5) เป็นแนวทางน�าไปสู่การปรับตัวของชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบพึ่งตนเองของชุมชน และ 6) ช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกับประชาชน (สมจิต 

พรหมเทพ, 2543)
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บ้านวังวัว ต�าบลนาพรุ อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ชาว

บ้านมีอาชีพท�านา หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะท�าการผลิตเครื่องมือในการจับสัตว์น�้าเพื่อใช้ยังชีพน�ามา

จักสานด้วยไม้ไผ่ มัดด้วยหวาย ตกแต่งด้วยย่านลิเภา ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการประดับสถานที่ต่าง ๆ ได้ เช่น 

ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคแรกจะมีการจ�าหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

จ�าหน่ายตามเทศกาล จ�าหน่ายตามตลาด มีพ่อค้ามาส่งและรับซื้อถึงที่ และมีการจ�าหน่ายทั้งปลีกและส่ง แต่

ในปัจจุบันพบว่าการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นในลักษณะบอกต่อแบบปากต่อปาก ท�าให้เข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้การตลาดเป็นไปได้อย่างล่าช้าและไม่แพร่หลาย อีกทั้งยังส่งผลต่อยอดจ�าหน่ายที่

ลดลง นอกจากนี้ยังขาดการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข ้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและองค์กรไม่มีความหลากหลาย

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการรับรู้สินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อม

ทั้งเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงของผู้บริโภคให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง เพ่ือให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของชุมชน โดยพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของป้าย

ไวนิลและแผ่นพับ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว

2. ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาการ
จักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว

การทบทวนวรรณกรรม

1.  หลักการและกระบวนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

สื่อที่ใช ้ในการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช ้ในการน�าข่าวสาร เรื่องราวจากองค์กร

หรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่อจ�าแนกได้หลายประเภท หลายหลักเกณฑ์ แต่การก�าหนดประเภทของสื่อ

การประชาสัมพันธ์ จะต้องค�านึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและ

ศักยภาพเพื่ออนาคต โดยสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์มีความส�าคัญในด้านการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้

แก่ประชาชนรับทราบ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังเป็นการสร้างความนิยมและ

ภาพพจน์ที่ดีขององค์กร (ส�านักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์, 2563)

การวางแผนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ การจัดล�าดับข้ันตอนในการผลิตส่ือเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ก่อนลงมือปฏิบัติการผลิต 
ทั้งในรูปการก�าหนดเนื้อหา ระยะเวลา ก�าลังผู้ผลิต วัสดุอุปกรณ์การผลิตตลอดถึงงบประมาณในการผลิต 
ทั้งนี้เพื่อการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลผลิตคุ้มค่า ทั้งด้าน
การลงทุนลงแรง และการน�าเผยแพร่โดยมีส่ิงท่ีต้องก�าหนดเป็นข้ันตอนอันดับแรกของการผลิตส่ือเพ่ือการ
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ประชาสัมพันธ์ท่ีจะสามารส่งผลให้การผลิตประสบผลส�าเร็จ หรือเกิดความล้มเหลวได้แผนการผลิตที่ดีจะ
ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปกระบวนการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์มีสิ่งที่ต้องก�าหนด 5 ประการด้วยกัน คือ ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตส่ือ ก�าหนดกลุ่ม         
เป้าหมายในการผลิตสื่อ ก�าหนดหัวข้อเรื่องในการผลิตส่ือ ก�าหนดระยะเวลาในการผลิตส่ือ และก�าหนด        
งบประมาณในการผลิตสื่อซึ่งทุกกระบวนการเป็นส่ิงส�าคัญที่ผู้บริหารผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์จะต้อง
ตระหนักถึง (อนุวรรตน์ กระจันทร์, 2556)

2.  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

สื่อมัลติมีเดียเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ใน

การออกแบบและใช้งานเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยี                  

อุปกรณ์น�าเข้าและแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยีในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และเทคนิควิธีการน�าเสนอข้อมูล ลักษณะของ        

สื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับสื่อชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ และการปฏิสัมพันธ์ โดย

บทบาทของสื่อมัลติมีเดียในด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างกลไกทางการตลาดด้วยการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือองค์กร เนื่องจากสามารถถ่ายทอดสิ่งที่

น�าเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยการใช้สื่อหลายชนิดผสมกัน (หัสนัย ริยาพันธ์, 2554)

ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาจกระท�าได้หลายวิธี สื่อ

ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นตัวกลางในการน�าข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 

เพ่ือให้กลุ ่มเป้าหมายได้รู ้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น องค์กรจึงต้องให้ความส�าคัญกับ                   

สื่อประชาสัมพันธ์ เพราะถ้าไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าหมายแล้ว ก็จะส่งผลให้การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่ประสบผลส�าเร็จ (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 

2553)

3.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

สังคมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ท�าให้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานด้านการด�ารงชีวิตได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีท�าให้ระบบการผลิต

สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ�านวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส�าคัญต่อ          

ชาวบ้านครอบครัวชุมชนและสังคมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตอันยาวนานจนกลาย

เป็นวิถีชีวิตประจ�าวันของตนเองและชุมชนตลอดมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีคุณค่ายิ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ของการด�ารงชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นแนวทางน�าไปสู่การปรับตัวของ

ชุมชนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนและช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

กับประชาชน (สมจิต พรหมเทพ, 2543) นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการ

พัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองการพัฒนาเพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการพัฒนาที่ผสมผสานองค์ความรู้

สากลบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้นนี้ และยังท�าให้ชุมชน

และชาติผ่านพ้นวิกฤตและด�ารงความเป็นชาติหรือชุมชนไว้ได้ (กฤตณภัต บุญยัษเฐียร, 2548)

หากจะกล่าวถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ      

ท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นนั้น สามารถแบ่งความส�าคัญออกเป็นหลายด้าน ได้แก่ 1) 
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ด้านระบบฐานข้อมูลท้องถ่ิน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร การชลประทาน 

การสาธารณสุข การพาณิชย์ หรือการท�าอุตสาหกรรมในครัวเรือน 2) ด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสารสนเทศ ท�าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย และ 3) ด้าน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในท้องถ่ินแบบสองทาง เนื่องจากเทคโนโลยีมีความสามารถในการรับและส่ง

ข้อมูลหรือสารสนเทศถึงกันได้ ท�าให้เกิดการร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นและสามารถน�าไปขยายผลสู่ชุมชน

หรือท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป (ปริญญา ฉายะพงษ์, 2544)

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองหลักการและ

กระบวนการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
ชุมชนบ้านวังวัว ส�าหรับเป็นข้อมูลจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ จากนั้นท�าการลงพื้นที่เพื่อท�าการศึกษาบริบท
เกี่ยวกับกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสังเกตการณ์และท�าการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม รวบรวมข้อมูลจากการสนทนา เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
9 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการท�างานกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว

3. ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริม
ภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว จากนั้นน�าแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ในค�าถามแต่ละข้อ และท�าการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
ฉบับสมบูรณ์

4. ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ จากนั้นน�าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าการพิจารณาตรวจสอบตามรายการแบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ                
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว

5. ขั้นตอนที่ 5 ท�าการวิเคราะห์และสรุปผลจากแบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ โดยใช้            
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท�าการปรับแก้สื่อประชาสัมพันธ์ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

6. ขั้นตอนที่ 6 น�าสื่อประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่ และให้ผู ้รับชมประเมินความพึงพอใจของ                 
สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายปิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคล และตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่ม
จักสานไม้ไผ่ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก ใช้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนบ้าน
วังวัว จ�านวน 30 คน 

7. ขั้นตอนที่ 7 ท�าการวิเคราะห์และสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากการสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ ตลอดจนศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สังเกตการณ์ และจากงานวิจัยต่าง ๆ จึงได้รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัยน่าสนใจ มีความ
เป็นเอกลักษณ์ และมีความดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดีท�าให้เกิดความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว มีขั้น
ตอนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.1  ขั้นตอนการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านวังวัว

1.2  ขั้นตอนการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการผลิตสื่อจากการที่ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์คณะ
กรรมการท�างานโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มนั้น ท�าให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
เฉพาะขึ้น 

1.3  ขั้นตอนการก�าหนดหัวข้อเรื่องในการผลิตสื่อจะแสดงถึงชื่อกลุ่ม ประวัติความเป็นมา 
กระบวนการผลิตการใช้ประโยชน์ สถานที่จัดจ�าหน่าย และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

1.4  ขั้นตอนการก�าหนดระยะเวลาในการผลิตสื่อ ใช้ระยะเวลาในการผลิตสื่อ 15 วัน
1.5  ขั้นตอนการก�าหนดงบประมาณในการผลิตสื่อ เนื่องจากกลุ่มจักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านวัง

วัวเป็นกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ผู้วิจัยจึงพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องงบประมาณของ
ชุมชน โดยพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของป้ายไวนิลและแผ่นพับ ซึ่งจะมีค่า
ใช้จ่ายที่ไม่สูง

จากขั้นตอนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถแสดงผลการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านวังวัว ได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผ่นป้ายไวนิลของกลุ่มจักสานไม้ไผ่
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รูปที่ 2 แผ่นพับของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ (ด้านหน้า)

รูปที่ 3 แผ่นพับของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ (ด้านหลัง)
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2. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสาน
ไม้ไผ่

สื่อประชาสัมพันธ์ สามารถน�าไปใช้งานได้จริงหลังผ่านกระบวนการสร้างแบบประเมินด้าน

ความตรงของเนื้อหา หลักการออกแบบได้มีการค�านึงถึงบุคลิกภาพขององค์กร ผู้บริโภคหรือผู้รับข่าวสาร 

หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ในด้านองค์ประกอบ สิ่งพิมพ์เน้นการใช้ภาพประกอบ เพราะภาพสามารถดึงดูด

ความสนใจผู้อ่านได้สูง (เพ็ญศรี จุลกาญจน์และชวิศ น้อยหัวหาด, 2559 ; วิษณุ สุวรรณเพิ่ม, 2540) ผลการ

ประเมินคุณภาพของส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่พบว่าคุณภาพ

ด้านป้ายไวนิลอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.48, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) และเมื่อพิจารณาคุณภาพ

ด้านแผ่นพับอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.59, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) เมื่อน�าค่าเฉลี่ยมารวมกัน

ทั้งหมดพบว่าคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่อยู่ในระดับดี

มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่

เรื่องที่ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปลผล

ป้ายไวนิล

ด้านการใช้งาน

1. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม

2. สีตัวอักษรและข้อความมีความเหมาะสม

3. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น

4.33

4.67

4.67

0.47

0.47

0.47

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ด้านความสวยงาม

1. สวยงาม แปลกตา

2. ดึงดูดความน่าสนใจ

3. ข้อความมีความสวยงามอ่านได้ชัดเจน

4.33

4.33

4.33

0.47

0.47

0.47

ดี

ดี

ดี

ด้านคุณค่าประโยชน์

1. สื่อข้อมูลและประวัติความเป็นมาของกลุ่มได้เป็นอย่าง

ดี

2. สร้างความน่าสนใจและความน่าจดจ�า

3. ดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

4.33

4.67

4.67

0.47

0.47

0.47

ดี

ดีมาก

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านป้ายไวนิล 4.48 0.47 ดี
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ตารางที่ 1 คุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ (ต่อ)

เรื่องที่ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปลผล

แผ่นพับ

ด้านการใช้งาน

1. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม

2. สีตัวอักษรและข้อความมีความเหมาะสม

3. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น

4.67

4.67

4.33

0.47

0.47

0.47

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ด้านความสวยงาม

1. สวยงาม แปลกตา

2. ดึงดูดความน่าสนใจ

3. ข้อความมีความสวยงามอ่านได้ชัดเจน

4.67

4.67

4.67

0.47

0.47

0.47

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ด้านคุณค่าประโยชน์

1. สื่อข้อมูลและประวัติความเป็นมาของกลุ่มได้เป็นอย่างดี

2. สร้างความน่าสนใจและความน่าจดจ�า

3. ดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

4.33

4.67

4.67

0.47

0.47

0.47

ดี

ดีมาก

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านแผ่นพับ 4.59 0.47 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.54 0.47 ดีมาก

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของป้ายไวนิลได้ว่า 

เมื่อพิจารณาคุณภาพในระดับดีมาก พบว่า 1) ด้านการใช้งาน สีตัวอักษรและข้อความมีความเหมาะสมภาพ

ประกอบสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น และ 2) ด้านคุณค่าประโยชน์ สร้างความน่าสนใจและความ

น่าจดจ�า และดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี และผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของ

แผ่นพับ เมื่อพิจารณาคุณภาพในระดับดีมาก พบว่า 1) ด้านการใช้งาน ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความ

เหมาะสมสีตัวอักษรและข้อความมีความเหมาะสม 2) ด้านความสวยงาม สวยงาม แปลกตา ดึงดูดความน่า

สนใจ ข้อความมีความสวยงามอ่านได้ชัดเจนและ 3) ด้านคุณค่าประโยชน์ สร้างความน่าสนใจและความน่า

จดจ�า และดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่ม

จักสานไม้ไผ่ 

ด้านความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า มีความเป็นเอกภาพ โดยการจัดวางองค์ประกอบ

ทั้งหมดของข้อความ ขนาดตัวอักษร สี และภาพประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถสะท้อนเรื่อง

ราวเป็นหนึ่งเดียว ท�าให้เกิดผลต่อผู้อ่านหรือดูไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล ้องกับความต้องการ

และวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยมีการใช้รูปแบบตัวอักษรไม่มากเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดความหลากหลาย

หรือท�าให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบแยกออกจากกันมากเกินไป นอกจากนี้ในด้านความสวยงามและ

ด้านคุณค่าประโยชน์เน้นเพื่อให้เกิดการจูงใจในการซ้ือ โดยชี้แนะให้เห็นว่าสินค้านี้ให้ประโยชน์คุ้มค่าอย่างไร 

ดูโปร่งตา ไม่รกไปด้วยข้อความ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสาน

ไม้ไผ่แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพรับราชการ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,000 ถึง 

20,000 บาท และตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่ม

จักสานไม้ไผ่ความพึงพอใจด้านป้ายไวนิล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.69) 

และความพึงพอใจด้านป้ายแผ่นพับ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.45, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) เมื่อ

น�าค่าเฉลี่ยมารวมกันทั้งหมดพบว่าความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มจักสานไม้ไผ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) สามารถแสดงราย

ละเอียดได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่

เรื่องที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แปลผล

ป้ายไวนิล

ด้านการใช้งาน

1. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม

2. สีตัวอักษรและข้อความมีความเหมาะสม

3. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น

4.53

4.33

4.47

0.63

0.76

0.68

มากที่สุด

มาก

มาก

ด้านความสวยงาม

1. สวยงาม แปลกตา

2. ดึงดูดความน่าสนใจ

3. ข้อความมีความสวยงามอ่านได้ชัดเจน

4.53

4.47

4.20

0.63

0.63

0.81

มากที่สุด

มาก

มาก

เรื่องที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

ด้านคุณค่าประโยชน์

1. สื่อข้อมูลและประวัติความเป็นมาของกลุ่มได้เป็นอย่าง

ดี

2. สร้างความน่าสนใจและความน่าจดจ�า

3. ดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

4.40

4.53

4.53

0.67

0.68

0.73

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านป้ายไวนิล 4.43 0.69 มาก

ด้านการใช้งาน

1. ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม

2. สีตัวอักษรและข้อความมีความเหมาะสม

3. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น

4.30

4.50

4.50

0.70

0.57

0.63

มาก

มาก

มาก
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เรื่องที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

ด้านความสวยงาม

1. สวยงาม แปลกตา

2. ดึงดูดความน่าสนใจ

3. ข้อความมีความสวยงามอ่านได้ชัดเจน

4.30

4.47

4.50

0.75

0.68

0.68

มาก

มาก

มาก

ด้านคุณค่าประโยชน์

1. สื่อข้อมูลและประวัติความเป็นมาของกลุ่มได้เป็นอย่าง

ดี

2. สร้างความน่าสนใจและความน่าจดจ�า

3. ดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

4.37

4.53

4.57

0.72

0.68

0.68

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ยรวมด้านแผ่นพับ 4.45 0.68 มาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.44 0.68 มาก

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านป้ายไวนิล

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า 1) ด้านการใช้งาน ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความ

เหมาะสม 2) ด้านความสวยงาม สวยงามแปลกตา และ 3) ด้านคุณค่าประโยชน์ สร้างความน่าสนใจและ

ความน่าจดจ�า และดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

ส�าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านแผ่นเมื่อพิจารณาความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า 1) 

ด้านคุณค่าประโยชน์ สร้างความน่าสนใจและความน่าจดจ�า และดึงดูดในการให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

(Augmented Reality: AR) เพื่อง่ายต่อการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูด้วย
ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา 

2. ข้อเสนอแนะด้านการถ่ายทอดความรู ้ จัดแหล่งเรียนรู ้หรือนิทรรศการเพื่อเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีช่วย เช่น การท�าวิดีทัศน์ โดยอธิบายขั้นตอนการหา
วัตถุดิบและการน�ามาใช้ การสานลายต่าง ๆ การท�ารูปทรงต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน สามารถน�าไปปฏิบัติตาม
ได้  

3. ข้อเสนอแนะด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควรส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลาก
หลาย เช่น การขายสินค้าผ่านหน้าร้านหรือจ้างพนักงานที่มีความสามารถทางด้านการขายออกไปติดต่อกลุ่ม
เป้าหมายโดยตรง ขายผ่านคนกลาง หรือตัวแทนจ�าหน่าย นอกจากนี้อาจจ�าหน่ายในรูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เพจเฟ็ซบุ๊ค หรือไลน์ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและให้ชุมชนเกิดรายได้
เพิ่มขึ้น

4. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ให้
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการระบบฐานข้อมูลงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 2) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ 3) การประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแบ่งศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมปัญหาของระบบและความต้องการระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ระบบใหม่โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การศึกษาจากโปรแกรมเดิม และการสังเกตการณ์ 2) ขั้น

ตอนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทรัพยากรท้องถิ่น โดยใช้ภาษา PHP และฐาน

ข้อมูล MySQL และ 3) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตุการณ์ ผลจากการศึกษา ออกแบบและพัฒนา คือ  

ไดร้ะบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน 

ประกอบด้วย ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน และ ฟังก์ชันตั้งค่ารหัสผ่าน 2) ระบบสร้างแฟ้มงานชุมชน 

ประกอบด้วย ฟังก์ชันแก้ไขใบงาน ฟังก์ชันพิมพ์ใบงาน ฟังก์ชันค้นหาทะเบียนข้อมูล ฟังก์ชันพิมพ์ทะเบียน

ข้อมูล 3) ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ฟังก์ชันเพิ่มผู้ใช้งาน ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ฟังก์ชัน

ลบผู้ใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุดในด้านระบบ

จัดการผู้ใช้งาน ความสามารถในการเพิ่ม แก้ไข และพิมพ์ข้อมูลใบงานได้ ด้านการออกแบบส่วนต่อประสาน

กับผู้ใช้ และเอกสารคู่มือ ในอนาคตระบบสามารถด�าเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป คือการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง 

การบ�ารุงรักษา และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาระบบ เว็บแอปพลิเคชัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2 อาจารย์ที่ปรึกษา

  * Corresponding author. Email: banyen.s@psu.ac.th
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Abstract

This study aims to 1) investigate problems and requirements of local resource data-

base system, 2) design and develop local resource database system and 3) evaluate user 

satisfaction. The study was divided into 3 phases 1) collection of data about problem of 

system and need of new local resource database system by document analysis, interview, 

interface analysis, and observation survey 2) analysis and develop local resource database 

system by PHP language and MySQL database 3) estimate user satisfaction to local resource 

database system by questionnaire, interview and observation. The results of this                          

development study are compose of the local resource database system and satisfaction            

assessment. The system consists of three subsystems: 1) authentication system include   

authentication function and password setting 2) the core of local resource database system 

includes creating, editing, reporting, and searching functions and 3) user management sys-

tem includes adding, editing, and deleting functions. The result of user satisfaction assess-

ment shows that the most satisfaction is user management system, add edit and print work 

sheet, user interface and user manual. In the future, the system can proceed to the next 

phases that are installation, supporting, maintenance, further development to disseminate 

to third parties to search and gather the information

Keyword: system development, web application, Plant Genetic Conservation project,  

     local resource work 

บทน�า

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันสืบเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และท�าให้ตระหนักถึงความส�าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ 

ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น�าผลประโยชน์มาถึงประชาชน

ชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท�าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถส่ือถึงกันได้ทั่วประเทศ 

(องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน, 2563) ปัจจุบันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มีการด�าเนินงานใน 8 

กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการด�าเนินงาน โดยกรอบการด�าเนินงาน 3 กรอบประกอบด้วย 1) กรอบการเรียน

รู้ทรัพยากร ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ถึง กิจกรรมที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมส�ารวจและ

เก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 2) กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 

4 ถึงกิจกรรมที่ 6 คือ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรม

วางแผนพัฒนาทรัพยากร และ 3) กรอบการสร้างจิตส�านึก ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 7 และกิจกรรมที่ 8 ได้แก่ 

กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.)
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควน (อบต.บ้านควน) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังอยู่ที่  

ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ได้มีการด�าเนินโครงการ อพ.สธ. ทั้งในด้านบริหารจัดการ ด้านการด�าเนินงาน 

และด้านผลการด�าเนินงาน โดยมีกิจกรรมที่ 5 คือกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ที่เป็นเหตุผลให้เกิดการ

ศึกษาน้ีข้ึน กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เป็นกิจกรรมภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช จัดอยู่ในด้านผลการด�าเนินงาน โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา

ระบบส�าหรับจัดเก็บข้อมูลทรัพยากร โดยโปรแกรมสามารถในการบันทึก แก้ไข สืบค้นข้อมูล จัดท�าทะเบียน

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของโครงการ อพ.สธ. และออกแบบให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านควนได้รับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นผ่านเว็บ

2. อ�านวยความสะดวกในการน�าข้อมูล สารสนเทศไปเผยแพร่และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. ลดต้นทุนการใช้วัสดุส�านักงาน

4. ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดของการจัดการงานด้านเอกสาร

การทบทวนวรรณกรรม

ปัจจุบันการจัดท�าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรของ อบต.บ้านควน ท�าโดยการรวบรวมข้อมูลซึ่งส�ารวจจาก

ทีมงานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านควน และเครือข่ายในชุมชน เช่น คุณครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน 

หรืออาสาสมัคร โดยทีมงานท�าการส�ารวจ และบันทึกข้อมูลลงแบบส�ารวจ น�าส่งให้ อบต.บ้านควน และน�า

เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  เป็นระบบที่เผยแพร่ให้ อบต. ใช้งานทั่วประเทศ มีการให้บัญชีผู้ใช้

งานแก่แต่ละหน่วยงาน ผู้ใช้งานระบบมีสิทธิ์ป้อนข้อมูลเข้าระบบ สามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่มีข้อจ�ากัดใน

การค้นหาข้อมูล ท�าให้ไม่สามารถการแก้ไขข้อมูลได้ ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user 

interface) ที่ใช้งานยากไม่สวยงาม และฟังก์ชันการท�างานต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ไม่ครบ

ถ้วน ท�าให้ในการปฏิบัติงานจริง ผู้ใช้งานเลือกบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดบ้าง ไมโคร

ซอฟต์เอ็กเซลบ้าง เพื่อให้สามารถแก้ไข และจัดท�าทะเบียนข้อมูลได้ (ธนานนท์  ศรนารายณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 

18 มิถุนายน 2563) 

เว็บแอพพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถท�างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ

อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Mont 

Digital Ltd, 2019) ซึ่งเหมาะกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน คือ ต้องการให้ระบบสามารถเผยแพร่ให้ อบต. 

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานได้ทั่วประเทศ ส�าหรับภาษาการโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 
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ภาษา PHP ยังเป็นภาษาท่ีนิยมใช้กันอย่างมากส�าหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Kapiswe, 2019) 

เนื่องจากโปรแกรมภาษา PHP เป็นภาษาที่เขียนง่าย มีกลุ่มผู้พัฒนาขนาดใหญ่ และโปรแกรมขนาดใหญ่ที่

มีชื่อเสียง เช่น Wordpress, Joomla และ Facebook ล้วนพัฒนามาจากภาษา PHP นอกจากนั้นความเร็ว

ของการท�างานยังสามารถรองรับงานขนาดใหญ่ได้ และประเด็นที่ส�าคัญคือ มีผู้ให้บริการ Hosting ในไทย

ร้อยละ 99 เป็น PHP (Sirichai, 2018) ทางผู้ศึกษาจึงเลือกใช้เทคโลโลยีเว็บแอพพลิเคชัน และภาษา PHP ใน

การพัฒนาระบบ 

ทางผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบตามหลักวงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life       

Cycle : SDLC) เนื่องจากมีขั้นตอนการท�างานอย่างเป็นล�าดับ เข้าใจง่าย และในมีผลลัพธ์จากแต่ละขั้นตอน

เพ่ือส่งต่อให้ขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน (บานเย็น แซ่หลี, 2563) และท�าการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบ

จ�าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ER-diagram) เนื่องจาก

เป็นแบบจ�าลองที่เข้าใจง่าย และเป็นที่นิยมใช้งานมีการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล 

(บานเย็น แซ่หลี, 2563)

วิธีด�าเนินการวิจัย

ศึกษาขั้นตอนการท�างานของระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สังเกตการใช้งานเว็บแอป

พลิเคชันของระบบเดิม  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระบบใหม่ แบ่งการศึกษาออก

เป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่นระบบใหม่ ขั้นตอนนี้ใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านควน และการสังเกต
การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเดิม

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระบบ
ใหม่ ในขั้นตอนนี้จะน�าผลสรุปที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการใช้งานระบบของ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านควน มาวิเคราะห์ออกแบบระบบโดยใช้ แผนภูมิล�าดับชั้นกระบวนการ (process 
hierarchy chart)  และผังงาน (flow chart) ออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่
างเอนทิตี (ER-diagram) และพัฒนาระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษาการโปรแกรม PHP โดยโปรแกรม
ท�างานบนสิ่งแวดล้อมของชุดซอฟต์แวร์ XAMPP เวอร์ชัน 7.4.10

3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินระบบใหม่ โดย
การให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ สังเกตการทดลองใช้งาน ส�ารวจความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระบบใหม่ ตามขั้น

ตอนที่ได้ก�าหนดไว้ตามล�าดับ ซึ่งสามารถน�าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลจากการศึกษาเอกสาร ความต้องการ และสังเกตการท�างานของระบบ พบว่า การ

ส�ารวจและจัดเก็บเป็นงานประจ�าที่ท�าทุกปี โดยส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งขอบเขตพื้นที่ของ

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ปกปักทรัพยากร และทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนโดย

สังเขป 3 ขั้นตอนคือ 1) มอบหมายแบบฟอร์มให้เครือข่ายของชุมชน เช่น คุณครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
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อาสาสมัคร เป็นผู้ที่ส�ารวจและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 2) เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านควน น�าข้อมูลที่ต้องจัด

ท�าทะเบียน มาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล และ 3) พิมพ์และตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

พรรณพืชเพื่อน�าส่งไปยังส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสูงขึ้นไปตามล�าดับ 

แบบฟอร์มของโครงการ อพ.สธ. เรียกว่า “ใบงาน” ประกอบด้วย 9 ใบงาน แต่ละใบงานมีหน้าที่จัด

เก็บข้อมูลหนึ่งเรื่อง ข ้อมูลที่จัดเก็บจึงประกอบด้วย 1) ใบงานที่  1 เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น  

2)  ใบงานที่ 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 3)  ใบงานที่ 3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 4)  

ใบงานที่ 4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 5)  ใบงานที่ 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน

ท้องถิ่น 6)  ใบงานที่ 6 เก็บการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 7)  ใบงานที่ 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ

ชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น 8)  ใบงานที่ 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น และ 9)  ใบงานที่ 9 เก็บข้อมูลแหล่ง

ทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.)

จากการสังเกต และทดลองใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่พัฒนาโดยศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่เผยแพร่ให้ อบต. ใช้งานทั่วประเทศ ร่วมกับผู้ใช้งาน 

พบว่า ระบบสามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ ท�าให้ไม่สามารถดึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ใน

ระบบมาแสดงผล แก้ไข และลบข้อมูลได้ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ใช้งานได้ยากไม่สวยงาม และฟังก์ชันการ

ท�างานต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ไม่ครบถ้วน ท�าให้ในการปฏิบัติงานจริง ผู้ใช้งานเลือกการ

บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดบ้าง ไมโครซอฟต์เอ็กเซลบ้าง เพื่อให้สามารถแก้ไข และจัดท�า

ทะเบียนข้อมูลได้ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้นได้น�าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้น�ามาท�าการออกแบบ และพัฒนาระบบ 

ดังนี้

ระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระบบย่อยดังรูปที่ 1 ได้แก่ 1) ระบบ

ตรวจสอบผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน และ ฟังก์ชันตั้งค่ารหัสผ่าน 2) ระบบ

สร้างแฟ้มงานชุมชน ประกอบด้วย ฟังก์ชันแก้ไขใบงาน ฟังก์ชันพิมพ์ใบงาน ฟังก์ชันค้นหาทะเบียนข้อมูล 

ฟังก์ชันพิมพ์ทะเบียนข้อมูล  และ 3) ระบบจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ฟังก์ชันเพิ่มผู้ใช้งาน ฟังก์ชันแก้ไข

ข้อมูลผู้ใช้งาน ฟังก์ชันลบผู้ใช้งาน 
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รูปที่ 1 แผนภูมิล�าดับชั้นกระบวนการ

ผู้ใช้งานของระบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ

โครงการ อพ.สธ. มีหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานระบบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

อพ.สธ. ทั่วประเทศ การใช้งานระบบต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน และสามารถใช้งานระบบ

จัดการข้อมูลผู้ใช้ ท�าการ เพิ่ม และแก้ไขและลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้ และ 2) ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วย

งานต่าง ๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานแล้ว สามารถใช้งานระบบและสร้างแฟ้มงานชุมชนได้

การออกแบบฐานข้อมูล ได้ออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถรองรับการใช้งานจากหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการ อพ.สธ. จากทั่วประเทศ และสามารถสืบค้นจัดท�ารายงานรายปี ได้ผลดังแผนภาพ ER-Diagram ใน

รูปที่ 2 ER-Diagram ฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
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รูปท่ี 2 แสดงแผนภาพแบบจ�าลองโครงสร้างฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 

22 รีเลชัน แบ่งเป็น รีเลชันที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร คือ Organizations, Members และ Villages รีเล

ชันที่เก็บข้อมูลใบงาน คือ รีเลชัน Report1 ถึง Report 9 เก็บข้อมูลใบงานที่ 1 ถึงใบงานที่ 9 ตามล�าดับ โดย

มีรีเลชันที่เก็บรายละเอียดภายในแต่ละใบงาน ได้แก่ Schools ข้อมูลโรงเรียนของใบงานที่ 1 รีเลชัน          

Garden_plants, Field_Crops, Industries แทนข้อมูลพืชผักสวนครัว หมวดหมู่และโรงงานของใบงานที่ 2 

รีเลชัน Water resources เป็นข้อมูลทรัพยากรน�้าในใบงานที่ 3 รีเลชัน Plants เก็บข้อมูลพันธุ์พืชในใบงาน

ที่ 5 ตาราง รีเลชัน Animals แทนข้อมูลสัตว์ในใบงานที่ 6 รีเลชัน Biological แทนข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ

ในใบงานที่ 7 รีเลชัน Culture ข้อมูลวัฒนธรรมของใบงานที่ 8 และ รีเลชัน Ancient ข้อมูลโบราณ สถาน

ของใบงานที่ 9 

การท�างานของระบบจัดการข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีล�าดับขั้นตอนการท�างานดังรูปที่ 3 

โดยข้อมูลในส่วนนี้จะแยกตามแต่ละหน่วยงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกการท�างานเป็น “สร้างแฟ้มงาน” หรือ 

“ค้นหาทะเบียนพรรณพืช” ได้ โดยหากเป็นการจัดท�าข้อมูลงานฐานทรัพยากรประจ�าปี การบันทึกข้อมูลใน

แต่ละปีเร่ิมต้นด้วยการสร้างแฟ้มงาน ระบบจะท�าการสร้างใบงานเปล่าขึ้นมาในระบบ ให้ผู้ใช้งานท�าการ

แก้ไข ลบ และพิมพ์ใบงาน โดยมีตัวอย่างจอภาพการท�างานดังรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 6

รูปที่ 3 ผังงาน
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รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอ ระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน  

รูปที่ 4 เป็นตัวอย่างหน้าจอการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อเข้าใช้งานระบบ หากผู้ใช้งานลืมรหัส

ผ่าน สามารถกดลิงค์ “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อท�าการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอ ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

รูปที่ 5 เป็นการแสดงหน้าจัดการผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. หรือผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้

ดูแลระบบผ่านการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ สามารถจัดการผู้ใช้งาน ทั้งการเพิ่มผู้ใช้งาน ลบผู้ใช้งาน ก�าหนด

หน้าที่ของผู้ใช้งาน เป็นต้น
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รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอ ข้อมูลใบงานที่ 1

รูปที่ 6 เป็นการแสดงหน้าจอ ข้อมูลใบงานที่ 1 ผู้ใช้งานระบบสามารถ ดูข้อมูลในใบงาน แก้ไขใบ

งานและพิมพ์ใบงานได้ 

ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบ้านควน โดยการอบรมผู้ใช้งาน สังเกตการทดลองใช้งาน การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 

เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านควน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบ ผลพบว่า หลังจากแนะน�าการใช้งานจากทีมงาน ผู้ใช้

งานทดลองใช้งานสามารถใช้งานหน้าจอต่าง ๆ  ได้โดยมีค�าถาม และปัญหาในช่วงเริ่มต้น เพียง 2 ค�าถามเกี่ยว

กับการใช้งานเท่านั้น และการตอบแบบส�ารวจในเรื่องความพึงพอใจในด้านความสามารถของโปรแกรม 

(Functionality) ในการจัดการเพิ่ม และแก้ไข ใบงาน ทั้ง 9 ใบงาน การพิมพ์รายงาน การค้นหาทะเบียน 

การพิมพ์ทะเบียน และการจัดการผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจรวมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.85 คะแนน ความพึงพอใจ

ในด้านการออกแบบส่วนประสานต่อกับผู้ใช้งาน รวมเฉลี่ย 5 คะแนน และ ความพึงพอใจด้านเอกสารคู่มือ

การใช้งาน รวมเฉลี่ย 5 คะแนน และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในด้านส่วน

ติดต่อผู้ใช้งานเนื่องจาก ใช้งานง่าย ขนาดอักษรอ่านง่าย สบายตา การออกแบบสวยงามเป็นระเบียบ เข้าใจ

ได้ง่าย คู่มือการใช้งานไม่ซับซ้อน อ่านง่าย มีภาพประกอบชัดเจน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในส่วนที่สามารถ

จัดท�ารายงานและจัดรูปแบบเป็นไฟล์ .pdf ได้อย่างสวยงาม แต่อยากให้เพิ่มความสามารถในการส่งออก 

ข้อมูลเป็นไฟล์โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล และให้เพิ่มความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากบุคคล
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ภายนอก โดยบุคคลภายนอกจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้เพียงบางส่วน

สรุปและอภิปรายผล

ผลการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลังจากได้ศึกษา วิเคราะห์ 

ออกแบบ พัฒนา ทดสอบและน�าไปให้ผู ้ใช้งานได้ทดลองใช้งานระบบ พบว่าระบบท�างานได้ตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหาข้อมูลได้ สามารถพิมพ์รายงาน และจัดท�าทะเบียนข้อมูลใน

รูปแบบไฟล์ .pdf ได้ตามแบบฟอร์มของโครงการ อพ.สธ. สามารถแก้ปัญหาที่มีในระบบเดิม และสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งในด้านความสามารถของโปรแกรม ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และเอกสารคู่มือผู้ใช้งาน

ทางระบบยังขาดการพัฒนาฟังก์ชันการลบข้อมูลใบงาน เนื่องจากทางผู้ศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาการ

ด�าเนินงานในส่วนงานดังกล่าวไม่เพียงพอ ซึ่งต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล และความส�าคัญของ

ข้อมูลท่ีจะถูกลบไปจากระบบ รวมท้ังผู้ใช้งานได้ให้ความคิดเห็นว่า โดยทั่วไปการจัดเก็บข้อมูลงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่นจะมีการจัดเก็บข้อมูลครบทุกใบงาน ดังนั้นฟังก์ชัน ลบใบงาน จึงยังไม่จ�าเป็นต่อการใช้งาน

มากนัก 

ผลจากการการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พบว่าผู้ใช้

ระบบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านต่าง ๆ คือ 1) ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งวางแผนรองรับผู้

ใช้งานจากหลาย ๆ หน่วยงานได้ 2) ความสามารถในการเพิ่ม แก้ไข และพิมพ์ข้อมูลใบงาน ได้ 3) ด้านการ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และ 4) เอกสารคู่มือผู้ใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในด้านความสามารถในการ

ค้นหาทะเบียน และพิมพ์ทะเบียนต่าง ๆ อยู่ในระดับรองลง คือ ระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้งานให้ความคิดเห็น

ว่า แม้ว่าระบบจะยังไม่สามารถลบข้อมูลใบงานออกจากระบบได้ แต่ระบบหลักได้แก่ การเพิ่ม แก้ไข การ

สืบค้นข้อมูลใบงาน เพียงพอต่อการใช้งาน และด�าเนินงานขององค์กร การพิมพ์ข้อมูลใบงานสามารถแก้

ปัญหาความผิดพลาดของการจัดการเอกสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ความสามารถในการพิมพ์ทะเบียน

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นแบบทะเบียนของโครงการ อพ.สธ. ได้ ช่วยลดเวลาในการจัดทะเบียนข้อมูลของ

เจ้าหน้าที่ได้มาก ทั้งนี้ในอนาคตทางผู้ใช้งานยังมีความประสงค์อยากให้ระบบสามารถเปิดให้บุคคลภายนอก

สามารถสืบค้นข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลบางส่วนได้   

ข้อเสนอแนะ

จากค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ใช้ที่ได้ทดลองใช้ พบว่าถ้าสามารถน�าข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้

ในระบบมาสรุปหรือออกรายงานต่าง ๆ ที่สามารถน�ามาใช้ประกอบการดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ หรือต่อย

อดการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับชุมชน รวมทั้งควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการ

ใช้งานจากบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูล ส�าหรับส่วนของ

ระบบที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาชิ้นนี้ ควรทดลองใช้งาน โดยน�าขึ้นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host) และ

ขยายขอบเขตการทดลองใช้งานโดยคัดเลือกหน่วยงานเป็นโครงการน�าร่อง จะช่วยให้ได้รับความคิดเห็น 

และความต้องการที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถน�ามาพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ขึ้น 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา 2) เพื่อประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา โดยได้ด�าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ   

(Software Development Life Cycle : SDLC) และประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 350 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็นจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการใช้งานจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจในด้านเน้ือหามากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 รองลงมาคือความพึงพอใจในด้านการ

ออกแบบ และด้านการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 และ 3.38 ตามล�าดับ ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถแก้ไขและ

จัดการเกี่ยวกับระบบกิจกรรมนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ได้รับแนวทางในการจัดการกิจกรรมชมรมและสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรม สามารถน�าไปต่อยอดและพัฒนาระบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

คำาสำาคัญ : การพัฒนาระบบ, ระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา, การออกแบบเว็บไซต์

Abstract

This research is 1) to develop a student club management system 2) to assess the 

satisfaction of users of the student club management system. By conducting the system 

development cycle (Software Development Life Cycle (SDLC)) and evaluating the system’s 

efficiency using an assessment of satisfaction questionnaire. The sample consisted of 350 

people. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. 

The research results found that the assessment of student satisfaction in terms of use of 

the students of Phuket Rajabhat University was at a high level with an average of 3.56, with 

the respondents satisfying in content. Were at a high level with an average of 3.71, followed 

by design satisfaction. Furthermore, aspects of use the mean values   were 3.59 and 3.38, 

respectively. Benefits of the study is that editing and managing process about the student 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  Faculty of Management Sciences Phuket Rajabhat University

  * Email: s6013805113@pkru.ac.th 
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activity system would be better as guidelines for management club activities and can be 

applied in activities can be further developed and developed to guide the development of 

various university systems.

Keywords: System Development, Student Club Management System, Web Design

บทนำา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่มีระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษาที่เข้ามาช่วยในการ

ท�างานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การสมัครเข้าชมรม การจัดการ

กิจกรรม การออกรายงาน ท�าให้เพิ่มภาระแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมเปิดโลกกิจกรรมส่งผลให้เสียเวลาใน

การเรียน และจ�าเป็นต้องงดบางคาบวิชาในการเรียนการสอนออกไป นอกจากนั้นยังมีโอกาสเสียความรู้หรือ

ประโยชน์ในส่วนนั้นไป

หากมีการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท�างาน ในด้านการเก็บข้อมูล การสมัครเข้าชมรม การ

จัดการกิจกรรม การออกรายงาน ก็จะช่วยให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกง่ายต่อการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา 

ท�าให้การท�างานรวดเร็วยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างมีระเบียบไม่ต้องเสียเวลาสมัครเข้าร่วม

เปิดโลกกิจกรรมและชมรม ในบางคร้ังวิธีที่ใช้ในปัจจุบันก่อให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด ทั้งเรื่องการ

จัดการชมรมในด้านต่าง ๆ จึงท�าให้นักศึกษาเกิดความไม่พึงพอใจและไม่ได้รับความสะดวกในการจัดการของ

ชมรมต่าง ๆ และอาจจะส่งผลให้ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมได้ในอนาคต เนื่องจากเสียเวลาในการเรียนการ

สอนของบางวิชา เมื่อทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้น�าระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษามาช่วยในการ

จัดการเกี่ยวกับทุกชมรมภายในมหาวิทยาลัย ผลที่ตามมาคือ ช่วยให้กองพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยมี

การจัดการชมรมได้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ

ทางกองพัฒนานักศึกษามีความประสงค์ที่จะน�าระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษาเข้ามาช่วยใน

การจัดการด้านต่าง ๆ ดังน้ันทางคณะผู้จัดท�าจึงมีความประสงค์ที่จะจัดท�าระบบบริหารจัดการชมรม

นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการท�างานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และท�าให ้เกิดความพึงพอใจ ท้ัง

นักศึกษา อาจารย์ ชมรม และกองพัฒนานักศึกษา เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยลง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

ประโยชน์ได้รับจากการวิจัย
1. กองพัฒนานักศึกษาสามารถ น�าระบบการจัดการชมรมนักศึกษามาใช้ในการจัดการกิจกรรม

ต่าง ๆ ของแต่ละชมรมได้

2. ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

การทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ โดยสรุปการใช้แนวคิดและ
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ทฤษฎีในการวิจัย ดังนี้

การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาดและช่วยลดความเส่ียงท่ีจะท�าให้เว็บ

ประสบความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูลอย่างเหมาะสม 

กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์คือการก�าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ก�าหนดกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งการจะให้

ได้มาซึ่งข้อมูล ผู้พัฒนาต้องเรียนรู้ผู้ใช้ หรือจ�าลองสถานการณ์ ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถออกแบบ

เนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ก�าหนดเป้าหมาย

ของเว็บไซต์ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการก�าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้แน่ชัดเสียก่อน เพื่อ

จะได้ออกแบบการใช้งานได้ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าการท�าเว็บไซต์มี               

จุดมุ่งหมายเพื่อบริการข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เว็บไซต์แต่ละแห่งก็

จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกันออกไป (ศรีไพร วรรณสินธุ์, 2554)  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเคราะห์เว็บไซต์อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นระเบียบและเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนมีความสม�่าเสมอตลอดเว็บไซต์ ได้

กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบเนื้อหาข่าวที่ดีว่าในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้น เนื้อหาที่มีประโยชน์น่าเชื่อถือ 

ถือเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดในเว็บไซต์ ในข่าวที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันมีการใช้ค�าศัพท์ท่ีมีความหมายเหมือนกัน มี

การใช้ค�าขยายเพื่อให้ข้อความกระชับแต่ยังคงสามารถสื่อถึงเนื้อหาในข่าวได้ (บุญมา พรหมสาขา                               

ณ สกลนคร, 2560)

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 

ดังนี้
1. พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ตาม

ความต้องการผู้ใช้งานระบบ (แอดมินผู้ดูแลระบบ แอดมินชมรม นักศึกษา)

2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานระบบ จ�านวน 350 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
สุ ่มตามสะดวกของผู ้วิจัย (กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและบุคลากรภายใน              
กองพัฒนานักศึกษา) และใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส�าหรับการวัดระดับความส�าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์การในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจดังนี้

คะแนนเฉลี่ย    4.50 - 5.00    แสดงถึงความพึงพอใจมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย    3.50 - 4.49    แสดงถึงความพึงพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ย    2.50 - 3.49    แสดงถึงความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย    1.50 - 2.49    แสดงถึงความพึงพอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 1.49    แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการดำาเนินวิจัย

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
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1. ก�าหนดปัญหา (Problem Definition) จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ไม่มีระบบจัดการชมรมออนไลน์เข้ามาช่วยในการท�างานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การสมัครเข้าชมรม การจัดการกิจกรรม การออกรายงาน จึงท�าให้
การท�างานเป็นไปอย่างล่าช้าในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เมื่อต้องการออกรายงานต่าง ๆ จะต้องจัดท�าเอกสาร
ต่างไปให้กองพัฒนานักศึกษา และบ่อยครั้งสูญหายและเอกสารเสียหายตามอายุการตามใช้งาน ท�าให้มี
ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จึงมีความจ�าเป็นต้องมีระบบจัดการชมรมออนไลน์มหามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. การวิเคราะห์ (Analysis) น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้เพื่อน�าไปสู่การออกแบบฟังก์ชันงานของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา ซ่ึงสามารถจัดกลุ่ม
ฟังก์ชันของระบบงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ฟังก์ชันส�าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานคือเจ้าหน้าที่ของกอง
พัฒนานักศึกษาที่ท�าหน้าที่ดูแลเรื่องชมรมนักศึกษา 2) ฟังก์ชันส�าหรับผู้ดูแลชมรม ผู้ใช้งานคือนักศึกษาที่
เป็นสมาชิกชมรมและได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบชมรม และ 3) ฟังก์ชันส�าหรับนักศึกษา ผู้ใช้งานระบบคือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3. ออกแบบโปรแกรม (Design) ของเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา สามารถเขียน
เป็นแผนผังต่าง ๆ ได้ดังนี้  

3.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา แสดงได้ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนผังบริบทของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

จากรูปที่ 1 แสดงแผนผังบริบทของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่

แสดงถึงขอบเขตของระบบงานในระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา  จะมีผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ 3 ระดับ คือ 

1. แอดมินหลัก (ผู้ดูแลระบบ)  2. แอดมินชมรม และ 3. นักศึกษา 
4. พัฒนาโปรแกรม (Development) พัฒนาโปรแกรมโดยการน�าผลที่ได้จากการออกแบบ

โปรแกรม (Design) สร้างฐานข้อมูลโดยมายเอสคิวแอล (My SQL Database) และสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface) เชื่อมต่อผู้ใช้กับฐานข้อมูล ซึ่งได้ผลลัพธ์การพัฒนาโปรแกรมเป็นดังรูปต่อไปนี้
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รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

รูปที่ 3 แสดงหน้าล็อคอินของผู้ใช้งานทั่วไปของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา
 

รูปที่ 4 แสดงหน้าสมัครสมาชิกของผู้ใช้งานทั่วไป(นักศึกษา)ของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าหลักของผู้ใช้งานระดับแอดมิน(ผู้ดูแลระบบ)ของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา
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รูปที่ 6 แสดงรายงานชมรมทั้งหมดของผู้ใช้งานระดับแอดมิน(ผู้ดูแลระบบ)ของระบบบริหารจัดการชมรม

นักศึกษา

.

รูปที่ 7 แสดงหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานระดับแอดมิน(ผู้ดูแลระบบ)ของระบบบริหารจัดการชมรม

นักศึกษา

รูปที่ 8 แสดงหน้าหลักของผู้ใช้งานระดับแอดมินชมรมของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา
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รูปที่ 9 แสดงหน้าการจัดการกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้งานระดับแอดมินชมรมของระบบบริหารจัดการชมรม

นักศึกษา

รูปที่ 10 แสดงหน้าหลักของผู้ใช้งานทั่วไปของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

รูปที่ 11 แสดงหน้ากิจกรรมทั้งหมดของชมรมของผู้ใช้งานทั่วไปของระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา

5. ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) ท�าการทดสอบ
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรม จากนั้น ทดสอบการท�างาน
ของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด แล้วท�าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในรูปแบบ ของการ
ท�างานตามล�าดับ
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การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้งานระบบ จ�านวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามความ

พึงพอใจในการประเมิน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถาม ในการเข้าใช้งานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านเนื้อหา 3.71 0.34 มาก

2. ด้านการออกแบบ

3. ด้านการใช้งาน

3.59

3.38

0.38

0.38

มาก

ปานกลาง

รวม 3.56 0.32 รวม

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ด้านเนื้อหามากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ และด้าน

การใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 และ 3.38 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถาม ในการเข้าใช้งานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านเนื้อหา

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษาด้านเนื้อหา S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ

3. การจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ

4. ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้

5. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน

3.77

3.67

3.68

3.67

3.77

0.543

0.586

0.612

0.586

0.577

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.71 0.34 มาก

จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความต้องการด้านเนื้อหา

รวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ และ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน มากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.77 และ 3.77 รองลงมาคือ การจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.68 และล�าดับสุดท้ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ และ 

ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 และ 3.67 ตามล�าดับ 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน 

    การเข้าใช้งานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านการออกแบบ

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษาด้านการออกแบบ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน

2.การจัดรูปแบบภายในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน

3.การใช้รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่าย

4.หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ

3.33

3.77

3.51

3.73

0.528

0.633

0.539

0.673

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

รวม 3.59 0.376 มาก

จากตารางท่ี 3  แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความต้องการด้านการ

ออกแบบรวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 โดยผู้ตอบแบบสอบถามการจัดรูปแบบภายในเว็บไซต์ง่ายต่อ

การใช้งาน มากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย 

น่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 และล�าดับสุดท้ายการใช้รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่าย และ 

ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 และ 3.33 ตามล�าดับ

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน 

    การเข้าใช้งานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านการใช้งาน

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานของนักศึกษาด้านด้านการใช้งาน S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์

2.มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

3.ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละหน้า

4.เมนูต่างๆภายในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย

3.56

3.51

3.21

3.23

0.562

0.575

0.500

0.660

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

รวม 3.38 0.385 ปานกลาง

จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความต้องการด้านการใช้

งาน ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 โดยผู้ตอบแบบสอบถามความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน

เว็บไซต์มากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 รองลงมาคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.51 และล�าดับสุดท้ายเมนูต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย และความถูกต้องและความครบถ้วน

ของข้อมูลในแต่ละหน้า โดยมีค่าเฉลี่ย 3.23 และ 3.21 ตามล�าดับ

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ใน 

    การเข้าใช้งานของผู้ดูแลชมรม

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ดูแลชมรม S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ

2.ด้านคุณภาพของเนื้อหา

3.ด้านการใช้งานของเว็บไซต์

4.ด้านการประมวลผลข้อมูล

5.ด้านประโยชน์และการน�าไปใช้

3.53

3.67

3.48

3.65

4.00

0.183

0.118

0.179

0.137

0.000

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.67 0.078 มาก
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จากตารางที่ 5  แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ดูแลชมรม

ภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการน�า

ไปใช้มากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของเนื้อหา และด้าน

การประมวลผลข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 และ 3.65 ตามล�าดับ

ตารางที่ 6 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถาม ในการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ดูแลระบบ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ

2.ด้านคุณภาพของเนื้อหา

3.ด้านการใช้งานของเว็บไซต์

4.ด้านการประมวลผลข้อมูล

5.ด้านความปลอดภัยของระบบ

3.67

3.50

3.80

3.75

3.00

0.734

0.007

0.076

0.075

0.674

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

รวม 3.74 0.748 มาก

จากตารางที่ 6  แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

ภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์

มากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือความพึงพอใจ ด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 และ 3.67 ตามล�าดับ

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 350 คน ข้อมูลพื้นฐาน ของ

นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพ โสด ศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่

ศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถสรุปผลดังนี้

ส่วนที่ 1 จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่ง

เดิมยังไม่มีเครื่องมือท่ีจะช่วยในการจัดการฐานข้อมูลทั้งหมด ระบบจัดการกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ท�าให้

การจัดเก็บข้อมูลยังต้องใช้ระบบการจดบันทึก ผู้ตอบแบบสอบถามวัดการประเมินผลเว็บไซต์ พบว่ามีความ

พึงพอใจในด้านเนื้อหาระดับมาก และมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

(2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เว็บไซต์อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นระเบียบและเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนมีความ  

สม�่าเสมอตลอดเว็บไซต์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบเนื้อหาข่าวท่ีดีว่าในการออกแบบเว็บไซต์ท่ีดีนั้น 

เนื้อหาที่มีประโยชน์น่าเชื่อถือ ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในเว็บไซต์ ในข่าวที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันมีการใช้         

ค�าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน มีการใช้ค�าขยายเพื่อให้ข้อความกระชับแต่ยังคงสามารถสื่อถึงเนื้อหาใน

ข่าวได้

ส่วนที่ 2 ระบบการจองกิจกรรม สามารถจองกิจกรรม ยกเลิกการจองกิจกรรม และแก้ไขกิจกรรม 

สามารถทราบถึงจ�านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม สามารถเพิ่มข่าวสาร แก้ไขข่าวสาร เพิ่ม

รูปภาพข่าวสาร สามารถสร้างชมรม แก้ไขชมรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด โสภาวดี โชติกลาง (2559) ได้
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ท�าการศึกษาเรื่องการใช้งานของเว็บไซต์ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานเว็บไซต์หากได้รับความปลอดภัย

ในเรื่องการใช้งานของเว็บไซต์ การสืบค้น และแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน การค้นหาเส้นทาง การ

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารและพิมพ์รายงาน และการนับสถิติ การเข้าชมเว็บไซต์ โดยการแสดงผลเว็บไซต์ อยู่

ในรูปแบบของข้อความ และ รูปภาพ โครงสร้างของเว็บไซต์

ส่วนที่ 3 ในการใช้งานระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา ระดับผู้ใช้งานทั่วไปสามารถแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัว ไม่สามารถจองกิจกรรมซ�้าได้ หากยกเลิกกิจกรรม จะไม่สามารถจองกิจกรรมนั้นได้อีก ผู้ใช้งานทั่วไป

สามารถดูชมรมที่เป็นสมาชิกได้ ไม่สามารถเลือกชมรมซ�้าได้ มีการออกแบบใช้งานที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน  ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิด สาวิตรี อมิตรพ่าย (2559) ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยความไว้วางใจ 

และปัจจัยการออกแบบเว็บไซต์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อบริการห้องพักโรงแรมโดยการจองผ่าน

ทางเว็บไซต์ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได ้ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจร้านสปามรดกไทย โดยมี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย 2)เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย และ 3)เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ร้านสปา (มรดกไทย) โดยได้ด�าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(Software Development Cycle : SDLC) โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านข้อมูลในเว็บไซต์ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.28 ระดับความพึงพอใจในด้านรูปแบบของเว็บไซต์ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ระดับ

ความพึงพอใจในด้านการใช้งาน ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.26

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ, สปา, เว็บไซต์

Abstract

This research studies the problemS and analyses the needs of the Thai heritage spa 

shop business. The objectives are 1) to develop an information system for managing a spa 

shop, 2) to assesses the effectiveness of an information system for managing a spa shop and 

3) to study the spa shop website’s satisfaction through implementing the Software Devel-

opment Cycle (SDLC) with tools to collect data. Descriptive statistics was used to analyze 

the questionnaire by distributing frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

research results were found that the level of satisfaction with information on the website 

was at the highest level with the means of 4.28. In terms of website layout, it was at the 

highest level with the means of 4.57. Regarding speed   of access to web pages, it was at the 

highest level with the mean of 4.26

Keywords: Information system development, spa, website
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บทน�า

สปาไทยเป็นบริการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีอัตราการ เจริญเติบโต

สูงและรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจนี้สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของ

คนในปัจจุบันที่มีความใส่ใจในสุขภาพและรูปลักษณ์ของ ตนเองมากขึ้น ประกอบกับสปาไทยมีเอกลักษณ์ใน

ด้าน การให้บริการที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาไทย อัธยาศัย ไมตรี และความมีใจรักการบริการของคนไทย

ท�าให้ธุรกิจ สปาของไทย ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น สปาไทยจึงมีบทบาทส�าคัญ

ต่อการ พัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใน ฐานะเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

ท�าให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุนไพรไทย การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในธุรกิจสปา รวมทั้งการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เมื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ ตามเทรนด์

นิยม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยด้วย ธุรกิจสปากับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นการผสมผสานธุรกิจการท่องเที่ยว

กับการดูแลสุขภาพไว้ด้วยกัน ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุน

สุขภาพ (Health Promotion Services) เช่น บริการร้านนวดสปา นวดแผนไทย และธุรกิจความงาม (Thai-

land, 2562)

ร้านสปามรดกไทย ตั้งอยู่ในต�าบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต เป็นร้านสปาขนาดกลาง ให้บริการด้านการ

นวดผ่อนคลาย ขัดผิว และการอบสมุนไพร หรือแม้กระทั่งการให้บริการสินค้าเกี่ยวกับสปา เป็นสินค้าจาก

ธรรมชาติ ล้วนมีสรรพคุณที่ดีต่อผู้ใช้ ผู้ด�าเนินวิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ต้องอาศัย

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการจัดการข้อมูลต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมในด้านการตลาดของธุรกิจ เพราะในปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก ธุรกิจต่าง ๆ จึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดก
ไทย

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ร้านสปา (มรดกไทย)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย
1. เว็บไซต์ได้มีฟังก์ชันส�าหรับการจองสปาของผู้ใช้งาน เพื่อลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย

2. เว็บไซต์ได้มีการน�าข้อมูลทางธุรกิจมาวิเคราะห์และน�าไปออกรายงานให้แก่เจ้าของกิจการ ได้
น�าไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

3. เป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับร้านสปา (มรดกไทย) ซึ่งตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
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การทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ โดยสรุปการใช้แนวคิดและทฤษฎี

ในการวิจัย ดังนี้

ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต (2558) ด้านความถูกต้องของเนื้อของระบบจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาก

ผลการประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านความถูกต้องของเนื้อหา รวมทั้งการน�าเสอนภาพที่เหมาะ

สมน่าสนใจอยู่ในระบบความพึ่งพอใจที่ดีมาก การใช้ข้อความที่มีความสอดคล้องกัน เนื้อหามีความชัดเจนถูก

ต้อง ช่วยแก้ไขในการลดความสงสัยในการระบบ ท�าให้ผู้ใช้งานสนใจที่เข้ามาใช้งาน

ศิริพล แสนบุษส่ง (2559) การพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระบบบริหารจัดการเน้ือหาบนเว็บไซต์การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ

หน่วยงานต่าง ๆ โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ จึงท�าให้เว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความส�าคัญซึ่ง

มีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือ

ข่ายเปิดและสามารถติดต่อเชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 

ข้อความ ภาพ และเสียงที่มีผู้น�าเสนอไว้ได้โดยผ่านรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกัน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้าน

มรดกไทย มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)

2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ผู้ใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ประเมิน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการ
วัดระดับความส�าคัญจะใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) และมีเกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านความส�าคัญดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงถึง ระดับความส�าคัญ มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงถึง ระดับความส�าคัญ มาก

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แสดงถึง ระดับความส�าคัญ ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แสดงถึง ระดับความส�าคัญ น้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แสดงถึง ระดับความส�าคัญ น้อยที่สุด
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ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทยโดยน�า

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาจนกระทั่งพัฒนาโปรแกรม ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนในการด�าเนินการ

วิจัย มีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนโครงการ

จากการศึกษาข้อมูลจากเจ้าของร้านสปาและผู้ใช้งานร้านสปา  พบว่าเมื่อลูกค้าต้องการที่จะจองเข้า

ใช้บริการร้านสปา ลูกค้าจะมีการโทรหาเจ้าของร้านหรือเข้าไปที่ร้านเพื่อท�าการจองในการเข้าใช้บริการร้านส

ป่า เนื่องจากทางร้านยังมีการใช้สมุดในการบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค�านวณเงินการจองสปาต่างๆ ของ

ลูกค้า จึงอาจจะท�าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันสมัย และระบบการท�างานที่ไม่ครอบคลุมในการจองของลูกค้า

ได้และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการค�านวณเงินของลูกค้าได้เช่นกัน
1.1 การค้นหาความต้องการของผู้ใช้ระบบ

จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้านสปา (มรดกไทย) ทราบว่า ทางเจ้าของร้านมี

ปัญหาเก่ียวกับความล่าช้าของระบบการใช้สมุดจดบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค�านวณเงินการจองคิวของ

ลูกค้า ดังนั้นเจ้าของร้านจึงมีความต้องการระบบการจองออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบคิววันและเวลา

ในการใช้บริการ รวมถึงการจัดการข้อมูลสินค้าภายในร้านได้ และสามารถที่จะออกรายงานทางธุรกิจในด้าน

ต่างๆ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ธุรกิจต่อไป

2. การวิเคราะห์

น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้เพื่อน�าไปสู่การออกแบบ

ฟังก์ชั่นงานของเว็บไซต์ของระบบการจัดการร้านสปา (มรดกไทย) ควรมีลักษณะการท�างาน การเลือกใช้

เครื่องมือในการท�าการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานท�าจากการสอบถามผู้ที่เป็นลูกค้าร้านสปา ร่วมกับ

การสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานและการศึกษาสังเกตขั้นตอนงานจากระบบงานเดิม และสรุปขั้น

ตอนในใช้บริการของลูกค้าแบบจองคิวจากหน้าร้านที่ตั้งอยู่หรือโดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ
3. การออกแบบ

การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดก

ไทย สามารถเขียนเป็นแผนผังต่างๆได้ดังนี้
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย มี  

Context Diagram ดังภาพที่ 1
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ระบบจัดการรานสปา

(มรดกไทย)

0

เจาของราน

ขอม ูลการขายบร ิการ
ขอม ูลการจองบริการ

ขอม ูลสินค าคงเหลือ
ขอม ูลยอดขายสินคา

ขอม ูลสินค าชํารุด
รายงานสร ุปยอดการขายบร ิการ

ขอม ูลสินค า
ขอม ูลบร ิการ

ขอม ูลสมาชิก

ขอม ูลตัวแทนจําหนาย
ขอม ูลแตมสะสม

ขอม ูลพนักงาน

สมาชิก

ใบเสร็จ

รายละเอียดการจองบริการ

ขอม ูลการจองบริการ

ขอม ูลสมาชิก

ชื่อผูใช

รหัสผาน

ตัวแทนจําหนาย

ใบสงของ

รายงานการจองบริการ
รายงานการสั่งซื้อสินคา

รายงานสิงคาคงเหลือแยกตามประเภท
รายงานสินคาชํา รุด

ใบสั่งของ

รายงานสร ุปยอดการขายสินค า

รูปที่ 1 Context Diagram ของการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา

จากภาพที่ 1 แสดง Context Diagram หรือแผนภาพบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึง

ขอบเขตของการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย จะมีผู้ใช้งาน

ทั้งหมดอยู่ 3 ระดับ คือ 1.เจ้าของ 2. ตัวแทนจ�าหน่าย และ 3. สมาชิกสามารถเพิ่ม,ลบ,แก้ไขข้อมูลของ

สมาชิกได้ สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ และสมาชิกสามารถดูข้อมูลต่างๆของสมาชิกได้
4. การน�าไปใช้

น�าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วไปทดลอง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้จริง ได้แก่ผู้ประกอบการ/

พนักงาน อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษาและลูกค้า/ผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อขอค�าแนะน�าและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน�าผล

ในการใช้โปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งได้

ผลลัพธ์การพัฒนาโปรแกรมเป็นดังภาพต่อไปนี้
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รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา

รูปที่ 3 แสดงหน้าการเข้าสู่ระบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา

รูปที่ 4 แสดงหน้าการสมัครสมาชิกของการพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการร้านสปา
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รูปที่ 5 แสดงหน้าหลังร้านในการจัดการข้อมูลในระบบ
5. ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาด (Testing)

ท�าการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยการเพิ่มข้อมูลเนื้อหาลงไปในโปรแกรม จาก

นั้นทดสอบการท�างานของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด แล้วท�าการปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง

ในรูปแบบของการท�างานตามล�าดับ

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจในการเว็บไซต์ร้านสปาร้านมรดกไทย สามารถแสดงได้ดังตาราง

ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ร้านสปา (มรดกไทย) ในด้านข้อมูลในเว็บไซต์

ด้านข้อมูลในเว็บไซต์ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.38 0.776 มากที่สุด

2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.19 0.918 มาก

3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.21 0.808 มากที่สุด

4. มีการจัดหมวดหมู่ในเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหา 4.36 0.823 มากที่สุด

5. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 4.30 0.859 มากที่สุด

รวม 4.28 0.837 มากที่สุด

ผลจากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านข้อมูลใน

เว็บไซต์ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้าน

เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 4.38 รองลงมาคือมีการ

จัดหมวดหมู่ในเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 4.36 และ เนื้อหากับ

ภาพมีความสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ร้านสปา (มรดกไทย) ในด้านรูปแบบของเว็บไซต์

ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.56 0.656 มากที่สุด

2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.61 0.650 มากที่สุด

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.56 0.701 มากที่สุด

4. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.54 0.717 มากที่สุด

รวม 4.57 0.681 มากที่สุด

ผลจากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านรูปแบบของ

เว็บไซต์ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านหน้า

โฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 4.61 รองลงมา

คือสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 4.56 และ การ

จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56ตาม

ล�าดับ

ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ร้านสปา (มรดกไทย) ในด้านการใช้งาน ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ

ด้านการใช้งาน ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.48 0.674 มากที่สุด

2. การให้บริการผ่านเว็บไซต์ตอบสนองต่อความต้องการ 4.56 0.715 มากที่สุด

3. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ 3.73 1.213 มาก

รวม 4.26 0.867 มากที่สุด

ผลจากตารางที่ 2.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในด้านการใช้งาน 

ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ตอบสนองต่อความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 4.56 รองลงมาคือความเร็วในการแสดงผลข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยนอ

ยู่ที่ 4.48 และ มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ตาม

ล�าดับ

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับจัดการ

ร้านสปา กรณีศึกษาร้านมรดกไทย” พบประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผล 3 ด้าน ดังนี้
1. จากผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านข้อมูลในเว็บไซต์ภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยความพึงพอใจของการจัดหมวดหมู่ในเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายต่อการค้นหามีระดับมากที่สุด รอง
ลงมาคือ เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากข้อมูล
ของเว็บไซต์จ�าเป็นอย่างมากที่จะท�าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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2. จากผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านรูปแบบของเว็บไซต์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจของหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ มีระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สีสัน ในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม และ ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับ กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ (2557) พบว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้ความสนใจในการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์ไห้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน

3. จากผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน ความรวดเร็วในการเข้าถึง
หน้าเว็บเพจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจการให้บริการผ่านเว็บไซต์ตอบสนองต่อความต้องการ
มากที่สุด รองลงมาคือความเร็วในการแสดงผลข้อมูล และ มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอ
แนะ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพล แสนบุษส่ง (2559) พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงท�าให้เห็นว่าการพัฒนาเว็บไซต์จ�าเป็นต้อง
ค�านึงในหลายๆด้าน ด้านคุณภาพและการใช้งานก็ส�าคัญเช่นกันส�าหรับผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน
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Web application development for Love Balloon Phuket
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต มีวัตถุประสงค์คือ 

1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การตามวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ใช้ Bootstrap Front-end Framework ร่วมกับภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL การประเมิน

ประสิทธิภาพของเว็บโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งาน

มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านคุณภาพของเนื้อหาค่าเฉลี่ย 4.18 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเค

ชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค�าส�าคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูล, ฟอนท์เอ็นเฟรมเวิร์ค

Abstract

Research on Web Application Development for Love Balloon Phuket Shop Its objec-

tives are 1) to design and develop a web application for Love Balloon Phuket shop 2) to 

assess the satisfaction of web application users for Love Balloon Phuket. Web design and 

development process has followed by Software Development Life Cycle (SDLC) develop-

ment tool using the Bootstrap Front-end Framework with PHP language and MySQL data-

base. A user satisfaction questionnaire is a tool. The research results showed that the re-

spondents’ use of the system by collecting data from 2 administrators and 20 system users 

found that they were most satisfied with the average content quality. 4.18 shows that the 

web application development for Love Balloon Phuket Shop helps to operate the business 

more conveniently and efficiently.

Keywords: Web Application, Database, Front-end Framework
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บทน�า

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของผู้คนได้อย่างชัดเจน เทคโนโลยี

สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยลดขั้นตอนการท�างานแบบเดิมที่ต้องจดบันทึกในรูปแบบเอกสารซึ่งจะมีความ

ยุ่งยากในการจัดเก็บเพราะในการท�างานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลสินค้าที่ต้องจด

บันทึกไว้นั้นเมื่อถึงเวลาท่ีจะต้องใช้งานก็ต้องเปิดหาข้อมูลเหล่านั้นซ้ึงจะเกิดการใช้ทรัพยากรกระดาษไป

อย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังเกิดการล่าช้าเสียเวลาในการท�างานไป ยกตัวอย่างเช่นร้านลูกโป่งเลิฟบอลลูนภูเก็ตที่

ยังมีการจดบันทึกข้อมูลแบบเดิมอยู่ ทางร้านมีการขายสินค้ามากมายและหลากหลายชนิด ในการจัดเก็บ

ข้อมูลจะต้องใช้เวลาในการจดบันทึกรายการสินค้า

ประสิทธิภาพในด้านการท�างานของเทคโนโลยีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดเก็บ

ข้อมูลได้ ท�าให้การท�างานมีความรวดเร็วและถูกต้องทั้งยังลดขั้นตอนการท�างานแบบเดิม การท�างานแบบ

เดิมนั้นการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดความถูกต้องแม่นย�า เสียเวลาในการท�างานและยัง

ยากต่อการค้นหาข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในอดีตด้วย จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง

ระบบสารสนเทศที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้นสามารถที่จะน�ามาใช้ในระบบการบริหารการจัด

การร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ตได้ทางร้านจึงน�าระบบการท�างานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศเข้ามาจัดการร้านเลิฟบอลลูกภูเก็ตขึ้นมาเพราะจะท�าให้การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลต่าง 

ๆ มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้นท�าให้ลดการซ�้าซ้อนของข้อมูล การท�างานมีความสะดวกรวดเร็วใน

การบริหารการจัดการข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปพอ

สมควร

ดังนั้นการน�าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการ

กับธุรกิจเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการท�างานทั้งสามารถเพิ่มเติมแก้ไขค้นหา ลบ และจัดเก็บข้อมูลต่าง 

ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท�าให้ธุรกิจนั้นมีการท�างานที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นรวมทั้งท�าให้ประหยัดเวลามี

ความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการท�างานเพื่อให้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นย�าไปอีกขั้น จากที่

กล่าวมาข้างต้นด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะหันมาใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต

ประโยชน์ได้รับจากการวิจัย
1. เว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ตสามารถช่วยให้เจ้าของกิจการจัดร้านข้อมูล

ภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลูกค้าร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ตมีช่องทางในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
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การทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ โดยสรุปการใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีในการวิจัย ดังนี้

ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558, หน้า 59) ได้กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ (Online marketing) หมายถึง 

การท�าการตลาดทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขายสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ และ

บริการไห้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รับทราบและเข้าใจ เพื่อสามารถสั่งซื้อสินค้า ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โซเชีย

ลมีเดีย อีมล เว็บไซต์ เป็นต้น

อนงค์นาฎ  นามชมภู (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดท�าเว็บแอปพลิเคชันแนะน�าสินค้าโอท็อปใน

จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแนะน�าสินค้าและประเมินความพึงพอใจของระบบแนะน�าสินค้า การพัฒนาเพื่อให้ได้

ระบบสารสนเทศที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าโอท็อป ใช้หลักการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล 

ผู้จัดท�าได้วิเคราะห์ออกแบบระบบและพัฒนาระบบประกอบไปด้วย แผนภาพตารางความสัมพันธ์ (E-R Di-

agram) กาออกแบบการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) มาประยุกต์และในส่วนของการติดต่อ

ระหว่างผู้ใช้กับระบบ ได้ ออกแบบระบบให้มีการท�างานในรูปแบบของ Web Browser Applications โดย

ใช้ภาษา PHP ท�างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้ได้ระบบที่สามารถเข้าถึงได้จากหลาย

ช่องทางทั้งทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้จ�านวน 50 คน มีความพึง

พอใจมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชั่น

สามารถน�าไปใช้งานได้จริง

วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ศิริวรรณ วาสุกรี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับ

การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับการวิเคราะห์ข้อสอบ

ปรนัย และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยโดยใช้

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และ ซีเอสเอส (CSS) ในการสร้างหน้าเว็บเพจ ส�าหรับในส่วนของการเขียน

โปรแกรม ผู้วิจัยใช้ภาษา พีเอชพี(PHP) ในการเขียนโปรแกรม ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของเว็ป

แอพพลิเคชันส�าหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่อยู่ที่ 4.87 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.237

วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต  การจัดการร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต

ตามวิธีการด�าเนินวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
1. พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มี

รายละเอียดขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 ขั้นตอนการก�าหนดปัญหา จากการสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเจ้าของร้านพบว่า จาก
การสัมภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเจ้าของร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต พบว่า เมื่อเวลาลูกค้าต้องการสั่งสินค้า
ลูกค้าจะมีการโทรหาเจ้าของร้าน หรือเข้าไปที่ร้านเพื่อที่จะท�าการสั่งสินค้า เนื่องจากทางร้านยังมีการใช้สมุด
จดในการบันทึกวันเดือนปีเวลาและการค�านวณเงินการของลูกค้าจึงอาจจะท�าเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง
สินค้า ดังนั้นเจ้าร้านของเลิฟบอลลูนภูเก็ตจึงมีความต้องการระบบการสั่งสินค้าออนไลน์ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการสั่งสินค้าได้
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1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้น�าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ปัญหา
และความต้องการของระบบ มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยการสร้างแผนผังบริบท (Context 
Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูลและผังการไหลของข้อมูลและ
แผนภาพ E-R (Entity Relationship Diagram) ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อน�าไปสร้างฐานข้อมูล 
ผลการออกแบบแผนผังต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

เจา้ของกิจการ

ขอ้มูลพนักงาน
ขอ้มูลสินค้า

ขอ้มูลอัตราค่าบริการจดัส่ง

ลูกคา้

ขอ้มูลการชาํระเงิน

ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลการสั�งซื �อสินค้า

ใบเสร็จ

ขอ้มูลการขายสินค้า

ขอ้มูลสินค้า

ขอ้มูลการสั�งซื �อ

ขอ้มูลลูกคา้

เว็บแอปพลิเคชนัสาํหรับรา้น

เลิฟบอลลนูภูเก็ต 

0
ขอ้มูลการชาํระเงิน

รายงานการขายสินคา้ประจําวนั/สัปหดาห/์เดือน/ปี

รายงานขอ้มูลการชาํระเงิน

รายงานสินคา้ที�ขาย

รูปที่ 1 แสดงแผนผังบริบท (Context Diagram) ของเว็บแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 1 แสดงแผนผังบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึงขอบเขตของเว็บแอปพลิเคชัน

ส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต โดยมีผู้ใช้งานระบบอยู่ 2 ระดับ คือ 1) เจ้าของร้าน 2) ลูกค้า เมื่อได้แผนภาพ

กระแสข้อมูลแล้วจึงได้ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (En-

tity-Relationship Diagram) ซึ่งเป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล และ

เป็นการน�าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่ท�าการออกแบบภายในเว็บแอปพลิเคชัน

ส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต
1.3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ในขั้นตอนนี้น�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

มาพัฒนาโปรแกรมใช้ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือในการช่วยเขียน Code และพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษา PHP ร่วมกับการใช้ Bootstrap Front-end Framework และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL)

1.4 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ผู้วิจัยท�าการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย
ตนเอง โดยการทดสอบเพิ่มข้อมูลลงไปในโปรแกรม จากนั้นทดสอบการท�างานของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
ตรวจสอบหาจุดข้อผิดพลาด และท�าการปรับปรุงแก้ไขให้เว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต
ท�างานได้อย่างถูกต้อง

1.5 น�าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง ผู้วิจัยน�าเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูน
ภูเก็ตไปทดลองใช้งานจริง โดยให้เจ้าของกิจการของเลิฟบอลลูนภูเก็ต และลูกค้าได้ทดลองใช้งานเว็บแอป
พลิเคชัน

1.6 ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 2 ระดับ คือ 1) เจ้าของกิจการ 2)ลูกค้า โดยประเมิน
จาก และผู้ใช้งานระบบ จ�านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบน โดยใช้เกณฑ์การในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงถึงระดับความพึงพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แสดงถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แสดงถึงระดับความพึงพอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แสดงถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

จากการด�าเนินการวิจัย สามารถสรุปผลการด�าเนินวิจัยตามฟังก์ชันการท�างานของเว็บแอปพลิเค

ชัน ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ใช้งานระดับลูกค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ ช�าระเงินด้วยช่อง

ทางต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ เช่น Mobile Banking (พร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร), ช�าระเงินด้วยเงินสด (กรณี

ช�าระเงินที่ร้าน) แจ้งหลักฐานการโอนผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน เลือกวิธีการส่งสินค้า

ส่วนที่ 2 ผู้ใช้งานระดับเจ้าของกิจการ สามารถจัดการข้อมูลหลักโดยการเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา

ได้ การขายสินค้าตามที่ลูกค้าซื้อผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน สามารถออกใบเสร็จให้กับลูกค้าได้สามารถตรวจ

สอบแจ้งโอนเงินและตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินจากลูกค้าได้ สามารถออกรายงานการขายสินค้าตาม

ช่วงเวลา รายการรายได้ประจ�าวันหรือตามช่วงเวลา รายงานสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าประจ�าวัน
1. ผลการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ท�าการพัฒนาระบบตามหลักการของการพัฒนาระบบ  (System 

Development Life Cycle : SDLC) ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต โดยมีขั้น
ตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือก�าหนดปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบ
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาด น�าโปรแกรมไปทดลองกับผู้ใช้จริง ผลการพัฒนาเป็น
ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักของผู้ใช้งานระดับลูกค้า
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รูปที่ 3 แสดงหมวดหมู่ของประเภทสินค้า

รูปที่ 4 หน้าแสดงสินค้าที่แยกตามหมวดหมู่

รูปที่ 5 หน้าแสดงการกรอกที่อยู่การจัดส่งสินค้า
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รูปที่ 6 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบหลังร้านในส่วนของเจ้าของกิจการ

2. วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดย ลูกค้าและเจ้าของกิจการจ�านวน 22 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
ผลที่ได้สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 1  แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเจ้าของกิจการ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ SD. ระดับความพึงพอใจ

1.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.22 0.52 พึงพอใจมากที่สุด

2.สีสันเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.18 0.59 พึงพอใจมาก

3.การจัดวางต�าแหน่งของส่วนต่างๆบนหน้าจอมีความเหมาะสม 4.09 0.68 พึงพอใจมาก

รวม 4.11 0.63 พึงพอใจมาก

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัว

อักษร อ่านได้ง่ายและสวยงามมากที่สุด ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือด้านสีสันเว็บไซต์มี

ความเหมาะสม และด้านการจัดวางต�าแหน่งของส่วนต่างๆบนหน้าจอมีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 

และ 4.09 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2  แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเจ้าของกิจการ ด้านการใช้งานของเว็บไซต์

ด้านการใช้งานของเว็บไซต์ SD. ระดับความพึงพอใจ

1.ขั้นตอนในการใช้งานระบบไม่ซับซ้อน 4.09 0.52 พึงพอใจมาก

2.เว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานง่าย 4.09 0.68 พึงพอใจมาก

3.ต�าแหน่งการจัดวางข้อความ รูปภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.04 0.65 พึงพอใจมาก

4.ระบบมีความครบถ้วนต่อการใช้งาน 4.22 0.61 พึงพอใจมากที่สุด

5.ความน่าใช้งานของระบบโดยภาพรวม 4.22 0.52 พึงพอใจมากที่สุด

รวม 4.13 0.60 พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานของเว็บไซต์ใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านระบบมีความ

ครบถ้วนในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือด้านเว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานง่าย และ



460

ด้านเว็บไซต์มีรูปแบบการใช้งานง่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 เท่ากัน

ตารางที่ 3  แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเจ้าของกิจการ ด้านคุณภาพของเนื้อหา

ด้านคุณภาพของเนื้อหา SD. ระดับความพึงพอใจ

1.ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.09 0.61 พึงพอใจมาก

2.เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.22 0.68 พึงพอใจมากที่สุด

3.ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 4.27 0.55 พึงพอใจมากที่สุด

4.การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.13 0.73 พึงพอใจมาก

รวม 4.18 0.63 พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหาพึง

พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.2 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านข้อความในเว็บไซต์ถูกต้อง

ตามหลักภาษา และไวยากรณ์ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือด้านเนื้อหามีความ

ชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจโดย

มีค่าเฉลี่ย 4.22 และ 4.13 ตามล�าดับ

ตารางที่ 4  แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเจ้าของกิจการ ด้านการประมวลผลข้อมูล

ด้านการประมวลผลข้อมูล SD. ระดับความพึงพอใจ

1.ระบบประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว 4.18 0.58 พึงพอใจมาก

2.ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบมีความถูกต้อง 4.09 0.81 พึงพอใจมาก

3.ระบบแสดงผลข้อมูลถูกต้องในทุกเบราว์เซอร์ 4.09 0.68 พึงพอใจมาก

4.ระบบมีความเสถียรระหว่างการใช้งาน 4.00 0.69 พึงพอใจมาก

รวม 4.09 0.69 พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านด้านการประมวลผล

ข้อมูลพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านระบบประมวลผล

ข้อมูลได้รวดเร็ว ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือด้านผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ

ระบบมีความถูกต้อง และด้านระบบแสดงผลข้อมูลถูกต้องในทุกเบราว์เซอร์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และ 4.09 

ตามล�าดับ

ตารางที่ 5 แสดงสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและเจ้าของกิจการ ในทุกด้าน 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเจ้าของกิจการรายด้านทุกด้าน SD. ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.16 0.60 พึงพอใจมาก 

2.ด้านการใช้งานของเว็บไซต์ 4.13 0.60 พึงพอใจมาก 

3.ด้านคุณภาพของเนื้อหา 4.18 0.63 พึงพอใจมาก 

4.ด้านการประมวลผลข้อมูล 4.09 0.69 พึงพอใจมาก 

รวม 4.14 0.63 พึงพอใจมาก 
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จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุดด้านด้ ในระดับมาก มีค่า

เฉลี่ย 4.14 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของเนื้อหาในระดับพึงพอใจมาก มีค่า

เฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ และด้านด้านการใช้งานของเว็บไซต ์โดยมีค่า

เฉลี่ย 4.16 และ 4.13 ตามล�าดับ 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต ฃสามารถอภิปรายสรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการจัดการ

ข้อมูลภายในร้าน และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าลูกค้าของร้านเลิฟบอลลูนภูเก็ต ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบ
ด้วย งานในส่วนด้านผู้ใช้งานระดับลูกค้า และงานในส่วนด้านเจ้าของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้  

• ส่วนด้านผู้ใช้งานระดับลูกค้า สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ ช�าระเงิน

ด้วยช่องทางต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ เลือกวิธีการส่งสินค้าทางร้านจัดส่งสินค้าหรือรับเอง

หน้าร้าน 

• ส่วนด้านเจ้าของกิจการ ระบบสามารถจัดการข้อมูล ช่วยให้เจ้าของกิจการท�างานได้

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเพื่อ

ที่จะสามารถจัดท�าสินค้าและส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดท�า

รายงานเพื่อการจัดการธุรกิจได้ 
2. จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบและการประเมินความพึงพอใจของเจ้าของกิจการ 

และผู้ใช้งานระบบ จ�านวน 22 คน  พบว่าของเจ้าของกิจการ และผู้ใช้งานระบบ ความพึงพอใจในด้านด้าน
คุณภาพของเนื้อหา ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการใช้งานของเว็บไซต์ในระดับมาก และล�าดับที่สาม
เป็นด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบในระดับมาก โดยเจ้าของกิจการ และผู้ใช้งานระบบ ความพึงพอใจ
ระบบในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยตัวระบบสามารถช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้ามีตัว
เลือกในการสั่งซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้น และเป็นช่องทางการติดต่อที่ง่ายระหว่างลูกค้าและเจ้าของกิจการ โดย
ลูกค้าสามารถดูรูปหรือเลือกรูปแบบลูกโป่งผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี 
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การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าชุดออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอินเทรนด์ภูเก็ต
Development of an online costume rental management system: A case study of 
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บทคัดย่อ

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำระบบจัดกำรร้ำนชุดเช่ำออนไลน์ 2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง จ�ำนวน 370 คน เครื่องมือ

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำโดยกำร

แจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบียนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอำยุเฉลี่ย 25-36 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้งำนระบบจัดกำรร้ำนอินเท

รนด์ภูเก็ต ในด้ำนด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.82 รองลงมำคือ ด้ำนกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.80 และด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนได้ตำม

ฟังก์ชันงำนอยู่ในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ยเป็น 3.77 และด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนตำมควำมต้องกำรผู้ใช้

ระบบ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.75 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ สำมำรถสรุปได้ว่ำระบบจัดกำรร้ำน

เช่ำชุดออนไลน์ สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สร้ำงควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำรสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใช้ได้จริง 

คำาสำาคัญ : กำรพัฒนำระบบ, กำรเช่ำชุดออนไลน์, เว็บไซต์

Abstract

This research is 1) to develop an online dress shop management system 2) to eval-

uate the performance of an online dress shop management system. Using a sample of 370 

people, the tool for data collection was a satisfaction questionnaire. The data were ana-

lyzed using descriptive statistics by distributing frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The research results showed that most of the customers were female with an 

average age of 25-36 years. The respondents were satisfied with the use of the Intrend 

Phuket Shop management system. In terms of ease of use in the high level, the average was 

3.82, followed by information security at the high level, the average of 3.80, and the ability 

to perform work by function at a high level. The average is 3.77 and the ability to work ac-

cording to the needs of users of the system. At the high level, with an average of 3.75 from 

the satisfaction assessment, the online dress shop management system is easy to use. Cre-
1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

  Program in Business Computer, Faculty of Management Sciences Phuket Rajabhat University

  *Email: s6013805118@pkru.ac.th
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ate convenience and speed in the service that can meet the needs of users.

Keywords: System development, Online costume rental, website

บทนำา

ในกำรร่วมงำนต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ชุดที่มีควำมสวยงำมและโดดเด่นนั้น กำรซื้อหรือตัดชุดเพื่อใช้

งำนเพียง ไม่กี่ครั้งนับเป็นกำรลงทุนที่ไม่คุ้มค่ำ ดังนั้นร้ำนบริกำรให้เช่ำชุดและเครื่องประดับจึงเป็นทำงเลือก

ที่เหมำะสมส�ำหรับลูกค้ำจ�ำนวนมำก แต่ด้วยกำรแข่งขันที่สูง แต่ละร้ำนจ�ำเป็นต้องมีกำรบริกำรที่ดี ในขณะที่

บำงร้ำน เจ้ำของร้ำนเองประสบปัญหำในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรเช่ำชุดและเครื่องประดับ ไม่ว่ำจะเป็นกำร

จองชุดล่วงหน้ำ กำรก�ำหนดวัน รับชุดและเครื่องประดับ กำรตรวจสอบชุดและเครื่องประดับที่เกินก�ำหนด

ระยะเวลำในกำรคืน กำรค้นหำจ�ำนวนชุด และเครื่องประดับที่มีให้บริกำร กำรค�ำนวณค่ำเช่ำต่ำงๆ ซึ่งปัญหำ

เหล่ำนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ

กำรมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ กำรเปิดร้ำนค้ำออนไลน์ 

เป็นกำรสร้ำงเว็บไซต์ขึ้นมำเพื่อน�ำสินค้ำของตนเองมำจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพียงเข้ำอินเทอร์เน็ตก็

สำมำรถเข้ำซื้อสินค้ำได้ง่ำย ไม่มีปัญหำเรื่องท�ำเลที่ตั้งของร้ำนค้ำ สำมำรถซื้อขำยสินค้ำได้ทุกรูปแบบ สินค้ำ

ทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก เกิดควำมสะดวกสบำย 

เนื่องจำกทำงร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ต ไม่มีเว็บไซต์ในกำรเช่ำชุดออนไลน์ จึงท�ำให้ผู้บริโภคต้องมำดู

สินค้ำด้วยตนเองที่หน้ำร้ำน ซึ่งเป็นกำรเสียเวลำพอสมควรหำกว่ำผู้บริโภคต้องกำรที่จะเช่ำชุดจำกทำงร้ำน

แต่อยู่ห่ำงจำกร้ำนมำกหรือเวลำที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดในกำรเลือกเช่ำชุด ทั้งนี้กำรที่มีเว็บไซต์ในกำรเช่ำชุด

ออนไลน์ สำมำรถเช่ำชุดได้ 24 ชั่วโมง จึงขจัดปัญหำ ข้อจ�ำกัดทำงด้ำนเวลำออกไป สำมำรถท�ำให้ข้อมูล

ข่ำวสำรต่ำง ๆ มำน�ำเสนอผ่ำน อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนำระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนอินเทรนด์

ภูเก็ต เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมผ่ำนทำงเว็บไซต์ที่จัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นอีกทำงเลือกใน

กำรตัดสินใจเช่ำชุดของผู้บริโภคเอง 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนำระบบจัดกำรร้ำนชุดเช่ำออนไลน์

2. เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ต สำมำรถน�ำระบบกำรจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์มำใช้ได้เพื่อควำมสะดวก

แก่ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 

2. สำมำรถน�ำระบบกำรจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ไปพัฒนำต่อให้ทันสมัยมำกกว่ำเดิมได้
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การทบทวนวรรณกรรม

SQL หมำยถึง ภำษำสอบถำมข้อมูล หรือภำษำจัดกำรข้อมูลอย่ำงมีโครงสร้ำง มีกำรพัฒนำ ภำษำ

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมฐำนข้อมูลที่รองรับมำกมำย เพรำะจัดกำรข้อมูลได้ง่ำย เช่น MySQL, MsSQL, 

PostgreSQLหรือ MS Access เป็นต้น ส�ำหรับโปรแกรมฐำนข้อมูลที่ได้รับควำมนิยมคือ MySQL เป็น Open 

Source ที่ใช้งำนได้ทั้งใน Linux และ Windows ใช้ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข 

และค้นหำ รวมทั้งกำรจัดเรียงข้อมูล 

ข้อดีของภำษำ SQL 
1. เป็นภำษำใช้ง่ำย 

2. ฐำนข้อมูลมีขนำดเล็ก 

3. มีควำมปลอดภัยในระดับที่ดี 

4. มีควำมต้องกำรทรัพยำกรต่ำงๆ 

5. สำมำรถประยุกต์ใช้ได้โดยง่ำย 

PHP MyAdmin Database Manager เป็นระบบบริหำรฐำนข้อมูลออนไลน์ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ 

มีเครื่องมือที่ช่วยในกำรจัดกำรที่ง่ำยและคล่องตัวใช้ส�ำหรับจัดกำร ฐำนข้อมูล สร้ำง/ลบฐำนข้อมูล สร้ำงและ

จัดกำรตำรำง เช่น เพิ่มแถบข้อมูล, ลบแถบข้อมูล, แก้ไข แถบข้อมูล หรือลบตำรำง เพิ่มหรือแก้ไข Field 

ต่ำงๆ ของข้อมูลรวมทั้งกำรประมวลผล ค�ำสั่ง SQL

สุทธิโชค ทองเกลี้ยง (2558) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับโทรศัพท์และกำร

สื่อสำรจึงท�ำให้องค์กรมีขนำดใหญ่และจ�ำนวนพนักงำนที่มำกขึ้น จึงได้มีกำรพัฒนำระบบอินทรำเน็ตเพื่อใช้

ภำยในองค์กรและหนึ่งในนั้นมีระบบกำรจองห้องประชุมที่พนักงำนและองค์กรใช้งำนอยู่นั้น ซึ่งท�ำให้เกิด

ควำมล่ำช้ำ รูปแบบหน้ำเว็บไม่สวยงำม ทันสมัย เกิดควำมผิดพลำดบำงรำยกำร จึงได้พัฒนำระบบโดย

ประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันและระบบฐำนข้อมูลเข้ำมำช่วยให้ระบบมีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC :System Development Life Cycle ) วงจรกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศ คือ กระบวนกำรทำงควำมคิด ( Logical Process) ใน กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทั้งหลำยและ

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ (กิตติ ภักดีวัฒนกุลและ พนิดำ พำณิชกุล 2546 : 7) โดยระบบที่จะพัฒนำ

ขึ้นนั้นอำจจะเริ่มด้วยกำรพัฒนำระบบใหม่หรือน�ำ ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมำพัฒนำใหม่ให้ดีขึ้น

ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลตำมวงจรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ( System Develop-

ment Life Cycle) หรือที่เรียกอย่ำงย่อว่ำ SDLC มีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ 
1. เข้ำใจปัญหำ เป็นขั้นตอนแรกที่นักวิเครำะห์ระบบจะต้องมำศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆ ของระบบ

งำน โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อท�ำควำมมเข้ำใจกับปัญหำและสำเหตุของปัญหำอย่ำงแท้จริง 

2. ศึกษำควำมเป็นไปได้ หลังจำกท�ำควำมเข้ำจใกับปัญหำแล้วก็ก�ำหนดปัญหำและ วิเครำะห์ กำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้เป็นกำรศึกษำว่ำระบบที่สร้ำงขึ้นสำมำรถที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้ ภำยใต้ทรัพยำกรหรือข้อ
ก�ำกัดที่มีอยู่หรือไม่ 

3. กำรวิเครำะห์ระบบ เป็นกำรศึกษำถึงปัญหำในระบบงำนปัจจุบัน เพื่อออกแบบ ระบบงำนใหม่
หรือปรับปรุงระบบงำนใหม่ให้ดีขึ้น 
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4. กำรออกแบบระบบ คือ กำรน�ำรำยละเอียดที่วิเครำะห์ไว้มำพัฒนำขึ้นเป็นแบบส�ำหรับ กำร
สร้ำงระบบ ในขั้นตอนกำรวิเครำะห์ต้องหำว่ำ ต้องท�ำอะไร และต้องท�ำอย่ำงไร จะเป็นกำร ออกแบบทั้งใน
ส่วนของระบบงำน ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โคยส่วนที่ออกแบบจะประกอบด้วย กำรออกแบบระบบงำน กำร
ออกแบบจอภำพ กำรออกแบบผังระบบ กำรออกแบบฐำนข้อมูล 

5. สร้ำงหรือพัฒนำระบบ ในขึ้นตอนนั้นประกอบด้วย กำรพัฒนำโปรแกรม กำรทดสอบ โปรแกรม
หน่วยย่อย กรทดสอบระบบรวม กำรแก้ข้อผิดพลำดที่พบ ตลอดจนถึงกำรจัดท�ำ เอกสำรต่ำงๆ เช่น เอกสำร 
โปรแกรม เอกสำรระบบ และคู่มือกำรฝึกอบรมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน (วำสนำ สุขกระสำนติ 2545 : 4-2) 

6. กำรปรับเปลี่ยน คือ กำรเปลี่ยนจำกระบบงำนเดิมมำใช้ระบบงำนใหม่ 

7. กำรบ�ำรุงรักษำ หลังจำกระบบใหม่ได้เริ่มด�ำเนินกำร ผู้ใช้ระบบอำจพบปัญหำที่เกิดขึ้น เนื่องจำก
ควำมไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และอำจค้นพบวิธีแก้ปัญหำนั้นเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำร ของผู้ใช้ นัก
วิเครำะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์จะต้องคอยแก้ปัญหำและเปลี่ยนแปลงระบบที่ พัฒนำขึ้นมำจนกว่ำจะ
เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ระบบมำกที่สุด

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำน 

อินเทรนด์ภูเก็ต โดยมีขั้นตอนกำรวิจัย ดังนี้ 
1. พัฒนำระบบโดยใช้วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 

2. ประเมินประสิทธิภำพของระบบโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรประเมิน สถิติที่ใช้ใน
กำรวิจัย ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมำตรฐำน ส�ำหรับกำรวัดระดับควำมส�ำคัญจะใช้
มำตรำวัดแบบประมำณค่ำ (Rating Scale) และมีเกณฑ์ กำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมส�ำคัญดังนี้

คะแนนเฉลี่ย    4.50-5.00    แสดงถึง        มำกที่สุด

คะแนนเฉลี่ย    3.50-4.49    แสดงถึง        มำก

คะแนนเฉลี่ย    2.50-3.49    แสดงถึง        ปำนกลำง

คะแนนเฉลี่ย    1.50-2.49    แสดงถึง        น้อย

คะแนนเฉลี่ย    1.00-1.49    แสดงถึง        น้อยที่สุด
3. วิเครำะห์และสรุปผล

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำรพัฒนำระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ต ผลกำรวิจัย

แต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้
1. พัฒนำระบบโดยใช้วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 ก�ำหนดปัญหำ (Problem Definition) จำกกำรสัมภำษณ์และศึกษำข้อมูลจำกร้ำนอินเท
รนด์ภูเก็ต พบว่ำเมื่อเวลำลูกค้ำต้องกำรจะจองชุดและเช่ำชุด ลูกค้ำจะเข้ำไปที่ร้ำนถำมทำงร้ำนเพื่อที่จะ
ท�ำกำรจองชุดหรือเช่ำชุด ทั้งนี้เนื่องจำกทำงร้ำนยังไม่มีเว็บไซต์จึงท�ำให้ลูกค้ำไม่ค่อยรู้จักร้ำน และ
กระบวนกำรจัดกำรภำยในร้ำนยังใช้วิธีกำรจดบันทึกวันที่ลูกค้ำมำเช่ำชุดหรือจองชุด จำกนั้นน�ำไปบันทึกลง
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โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อค�ำนวณรำยได้ที่เกิดจำกำรเช่ำชุด จึงท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และท�ำให้เกิด
ควำมผิดพลำดอันเนื่องมำจำกกำรจดบันทึกหรือกำรบันทึกข้อมูลผิดพลำดอยู่บ่อยครั้ง

1.2 กำรวิเครำะห์ (Analysis) น�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำขั้นตอนที่ 1 มำวิเครำะห์ ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ เพื่อออกแบบควำมสำมำรถของระบบทั้งหมด

1.3 ออกแบบโปรแกรม (Design) กำรออกแบบร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ต สำมำรถเขียนเป็นแผนผัง
บริบท (Context Diagram) ดังรูปที่ 1

ระบบจัดการรานเชา
ชุดออนไลน

0

ลูกคา

จํานวนเงินคาจองชุด
จํานวนเงินคาเชาช ุด

ขอม ูลการเชาชุด
ขอม ูลการจองชุด
ชื่อผูใชรหัสผาน

ขอม ูลลูกคา

ใบเสร็จรับเงินเชาชุด
ใบเสร็จรับเงินจองชุด
ใบเสร็จคาปรับ

ใบเจาหนี้ชําระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดส ินคา

ใบสั่งซื้อตัวแทน

จําหนาย

ผูดูแลระบบ

รายงานเชาชุดและยกเลิกเชาช ุด ประจําว ัน/เดือน/ป
รายงานการจองชุดและยกเลิกจองชุด ประจําว ัน/เด ือน/ป

รายงานการคืนชุดและยกเลิกเชาชุด ประจําวัน/เด ือน/ป

รายงานรายได ประจําวัน/เด ือน/ป
รายงานความเสียหายจากการเชาชุดและอุปกรณ ประจํา วัน/เดือน/ป

ชื่อผูใชรหัสผาน

ขอม ูลสมาชิก
ขอม ูลพนักงาน

ขอม ูลตัวแทนจําหนาย
ขอม ูลชุด

ขอม ูลประเภทช ุด
ขอม ูลเค ร่ืองประดับ

ขอม ูลประเภทเคร ื่องประดับ
ขอม ูลสถานะสินคา

รูปที่ 1 Context Diagram ของระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์
1.4 พัฒนำโปรแกรม (Development) พัฒนำโปรแกรมโดยกำรน�ำผลที่ได้จำกกำรออกแบบ

โปรแกรม (Design) สร้ำงฐำนข้อมูลโดยมำยเอสคิวแอล (My SQL Database) และสร้ำงส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface) เชื่อมต่อผู้ใช้กับโปรแกรมฐำนข้อมูลด้วยโปรแกรม ซึ่งได้ผลลัพธ์กำรพัฒนำโปรแกรมเป็น
ดังภำพต่อไปนี้

รูปที่ 2 หน้ำหลักของระบบกำรจัดกำรจัดกำรร้ำน Intrend ชุดเช่ำแฟนซีภูเก็ต
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รูปที่ 3 หน้ำเข้ำสู่ระบบของระบบกำรจัดกำรร้ำน Intrend ชุดเช่ำแฟนซีภูเก็ต

รูปที่ 4 หน้ำสมัครสมำชิกของระบบกำรจัดกำรร้ำน Intrend ชุดเช่ำแฟนซีภูเก็ต

รูปที่ 5 หน้ำหลักของผู้ใช้งำนระบบในร้ำนของระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์
1.5 ทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อตรวจสอบหำข้อผิดพลำด (Testing) ท�ำกำรทดสอบ

โปรแกรมที่ถูกพัฒนำขึ้นด้วยตนเองโดยกำรเพิ่มข้อมูลเนื้อหำลงไปในโปรแกรม จำกนั้นทดสอบกำรท�ำงำน
ของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบหำจุดข้อผิดพลำดแล้วท�ำกำรปรับปรุงเพ่ือควำมถูกต้องในรูปแบบของกำร
ท�ำงำนตำมล�ำดับ

2. ประเมินประสิทธิภำพของระบบโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรประเมินกลุ่มตัวอย่ำง 
จ�ำนวน 370 คน พบว่ำผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนจ�ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมใน 

    กำรเข้ำใช้งำนระบบจัดกำรร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ต

ความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบจัดการร้านอินเทรนด์ภูเก็ต S.D. ระดับความพึงพอใจ

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนตำมควำมต้องกำรผู้ใช้ระบบ 3.75 0.518 มำก

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนได้ตำมฟังก์ชันงำน 3.77 0.510 มำก

ด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 3.82 0.543 มำก

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 3.80 0.588 มำก

รวม 3.76 0.540 มำก

จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบ ในระดับ

มำก มีค่ำเฉลี่ย 3.82 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจดังนี้ ด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน ในระดับมำก 

มีค่ำเฉลี่ย 3.82 รองลงมำ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.80 และล�ำดับสุดท้ำย

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนได้ตำมฟังก์ชันงำน โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.77

ตำรำงที่ 2 แสดงผลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนจ�ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถำม ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนตำมควำมต้องกำรผู้ใช้ระบบ

ด้านความสามารถในการทำางานตามความต้องการผู้ใช้ระบบ S.D. ระดับความพึงพอใจ

ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลชุด 3.75 0.740 มำก

ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลสมำชิก 3.70 0.628 มำก

ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลกำรเช่ำ 3.74 0.702 มำก

ควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลกำรคืน 3.72 0.677 มำก

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลชุด 3.73 0.704 มำก

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลสมำชิก 3.81 0.680 มำก

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลกำรเช่ำ 3.77 0.683 มำก

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ระบบ 3.75 0.719 มำก

ควำมสำมำรถในกำรแสดงรำยงำนต่ำงๆ 3.75 0.736 มำก

ควำมสำมำรถของระบบในภำพรวมต่ำงๆ 3.81 0.751 มำก

รวม 3.75 0.518 มำก

จำกตำรำงที่ 2  แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน

ตำมควำมต้องกำรผู้ใช้ระบบ ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.75 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำน

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลสมำชิก และ ด้ำนควำมสำมำรถของระบบในภำพรวมต่ำงๆ มำกที่สุด ใน

ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 รองลงมำคือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลกำรเช่ำ โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.77 

และล�ำดับสุดท้ำยด้ำนควำมสำมำรถในกำรค้นหำข้อมูลชุด และ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้

ระบบ โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.75 และ 3.75 ตำมล�ำดับ
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ตำรำงที่ 3 แสดงผลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนจ�ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถำม ในด้ำนกำรท�ำงำนได้ตำมฟังก์ชันงำน

ด้านความสามารถในการทำางานได้ตามฟังก์ชันงาน S.D. ระดับความพึงพอใจ

ควำมถูกต้องในกำรจัดกำรข้อมูลชุด 3.81 0.642 มำก

ควำมถูกต้องในกำรจัดกำรข้อมูลสมำชิก 3.79 0.634 มำก

ควำมถูกต้องในกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้ระบบ 3.80 0.706 มำก

ควำมถูกต้องของข้อมูลในกำรเช่ำ 3.79 0.694 มำก

ควำมถูกต้องของข้อมูลในกำรคืน 3.76 0.697 มำก

ควำมถูกต้องของกำรค�ำนวณค่ำเช่ำตำมระดับสมำชิก 3.74 0.719 มำก

ควำมถูกต้องของสถำนะและวันที่ใน กำรเช่ำ/กำรคืนชุด 3.75 0.708 มำก

ควำมถูกต้องของข้อมูลในกำรแสดงรำยงำน 3.70 0.728 มำก

ควำมถูกต้องในกำรท�ำงำนของระบบในภำพรวมต่ำง ๆ 3.78 0.741 มำก

รวม 3.77 0.510 มำก

จำกตำรำงที่ 3  แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมสำมำรถในกำร

ท�ำงำนได้ตำมฟังก์ชันงำน ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.77 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนควำม

ถูกต้องในกำรจัดกำรข้อมูลชุด มำกที่สุด ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 รองลงมำคือ ด้ำนควำมถูกต้องในกำร

จัดกำรข้อมูลผู้ใช้ระบบ โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.80 และล�ำดับสุดท้ำยด้ำนควำมถูกต้องในกำรจัดกำรข้อมูลสมำชิก 

และ ด้ำนควำมถูกต้องของข้อมูลในกำรเช่ำ โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.79 และ 3.79 ตำมล�ำดับ 

ตำรำงที่ 4 แสดงผลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนจ�ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถำม ในด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน S.D. ระดับความพึง

พอใจ

ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบ 3.82 0.666 มำก

ควำมเหมำะสมในกำรเลือกใช้ชนิดตัวอักษรและควำมชัดเจนของข้อควำม

ที่แสดงบนจอภำพ

3.81 0.667 มำก

ควำมเหมำะสมของปริมำณข้อมูลที่น�ำเสนอในแต่ละหน้ำจอ 3.79 0.701 มำก

กำรน�ำเสนอเนื้อหำเป็นระบบและเรียงตำมล�ำดับขั้นตอน 3.86 0.660 มำก

ควำมเหมำะสมของข้อควำมแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลำด 3.81 0.685 มำก

ใช้ค�ำศัพท์ที่ผู้ใช้มีควำมคุ้นเคยและสำมำรถปฏิบัติตำมได้โดยง่ำย 3.85 0.672 มำก

รวม 3.82 0.543 มำก

จำกตำรำงที่ 4  แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน ในระดับ

มำก มีค่ำเฉลี่ย 3.82 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรน�ำเสนอเนื้อหำเป็นระบบและเรียง

ตำมล�ำดับขั้นตอน ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.86 รองลงมำคือ ด้ำนกำรใช้ค�ำศัพท์ที่ผู้ใช้มีควำมคุ้นเคยและ

สำมำรถปฏิบัติตำมได้โดยง่ำย โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.85 และล�ำดับสุดท้ำยด้ำนควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบ โดยมี

ค่ำเฉลี่ย 3.82 ตำมล�ำดับ 
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ตำรำงที่ 5 แสดงผลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนจ�ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบ 

    แบบสอบถำม ในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล S.D. ระดับความพึง

พอใจ

กำรก�ำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรตรวจสอบผู้เข้ำใช้ระบบ 3.75 0.679 มำก

กำรตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้ำถึงข้อมูลในระดับต่ำงๆ 3.81 0.685 มำก

กำรควบคุมกำรใช้งำนตำมสิทธิ์ของผู้ใช้อย่ำงถูกต้อง 3.83 0.705 มำก

ควำมเหมำะสมของกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกเข้ำ

สู่ระบบ

3.82 0.688 มำก

รวม 3.80 0.588 มำก

จำกตำรำงที่ 5 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

ของข้อมูล ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.80 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรควบคุมกำรใช้งำน

ตำมสิทธิ์ของผู้ใช้อย่ำงถูกต้อง มำกที่สุด ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.83 รองลงมำคือ ด้ำนควำมเหมำะสมของ

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกเข้ำสู่ระบบ โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.82 และล�ำดับสุดท้ำยด้ำนกำร

ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้ำถึงข้อมูลในระดับต่ำงๆ โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.81 ตำมล�ำดับ 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

ในกำรรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีผู้ท�ำแบบสอบถำมให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 370 คน ข้อมูลพื้น

ฐำน ของผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 25-36ปี สำมำรถสรุปผลดังนี้

จำกกำรศึกษำและพัฒนำระบบจัดกำรร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ กรณีศึกษำร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ตเพื่อเพิ่ม

ทำงเลือกให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรตัดสินใจเช่ำชุดแบบออนไลน์ จึงได้น�ำระบบเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรข้อมูล

ต่ำง ๆ ท�ำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้จริง จำกผลกำรประเมินควำม

พึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบจัดกำรเช่ำชุดออนไลน์ของผู้ใช้ระบบพบว่ำมีควำมพึงพอใจ ด้ำนควำมง่ำยต่อ

กำรใช้งำนมำกท่ีสุด อยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ย 3.82  ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับ

มำกมีค่ำเฉลี่ย 3.80 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนได้ตำมฟังก์ชันงำน มีค่ำเฉล่ียอยู่ที่ 3.77 สำมำรถสรุป

ได้ว่ำ ระบบจัดกำรเช่ำชุดออนไลน์มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ที่สมำชิกได้ใช้บริกำรของร้ำนเช่ำชุดออนไลน์ 

กรณีศึกษำร้ำนอินเทรนด์ภูเก็ต ซึ่งทั้งนี้คุณสมบัติของโปรแกรมมคีวำมง่ำยในกำรใช้งำน รวมไปถึงกำรท�ำงำน

ของข้อควำมแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลำดท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลำดของกำร

บันทึกข้อมูลได้ และสำมำรถออกรำยงำนต่ำง ๆ ได้ไม่ว่ำจะเป็นรำยงำนกำรเช่ำชุด จนไปถึงรำยงำนรำยได้ที่

ร้ำน Intrend ชุดเช่ำแฟนซีภูเก็ตได้รับ ระบบนี้สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ตลอดเวลำ ทั้งยังสำมำรถแสดง

ภำพและรำยกำรชุดและเครื่องประดับทั้งหมดที่มีให้ลูกค้ำได้เลือกชมและสำมำรถเลือกชมตำมประเภทของ

ชุดได้โดยได้ระบุรำยละเอียดที่ชัดเจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำจำกงำนวิจัยของนุชนันท์ สมสุข 

(2555) อีกทั้งระบบยังอ�ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำของร้ำนตรวจสอบข้อมูลกำรจองชุดล่วงหน้ำ กำรก�ำหนด

วันรับชุดและเครื่องประดับ กำรตรวจสอบชุดและเครื่องประดับที่เกินก�ำหนดระยะเวลำในกำรคืน รวมทั้ง

รำยงำนต่ำง ๆ ส่งผลให้เจ้ำของร้ำนสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้น
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ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอ
Financial Distress Risk in Market of Alternative Investment (MAI)
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Abstract

The COVID-19 pandemic is an ongoing global pandemic of our time. Shutdown 

policy has been used as a measure of containment by many countries including Thailand. 

This study was to examine the effect of lockdown policy on the financial distress risk of 

small and medium sized companies in Thailand. The research objective focused on examin-

ing the difference in company’s financial distress risk between before and after the lock-

down of COVID-19 pandemic and examining the differences in company’s financial distress 

risk after the lockdown of COVID-19 pandemic among the industries. The quantitative data, 

financial statement of companies listed in MAI, were collected from SETSMART database. 

The financial distress risk was measured by Altman’s EM score model. Data then were ana-

lyzed using paired t-test and ANOVA. The research results indicated that financial distress 

risk after the lockdown is greater than before the lockdown. However, this study found no 

differences in financial distress risk among the industries after the lockdown. The research 

results offer better understanding and support the government agencies and businesses to 

be able to formulate appropriate policies during the pandemic. Investors or mutual funds 

managers can also use the research result to examine the risks involved in investing in MAI 

listed companies.

Keywords: Financial Distress, lockdown, COVID -19, EM score, Altmans

บทคัดย่อ

โควิด-19 คือ โรคระบาดระดับโลกที่เราก�าลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน นโยบายการปิดเมืองได้ถูกใช้โดย

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเพื่อที่จะควบคุมการระบาด งานวิจัยฉบับนี้ต้องการที่จะตรวจสอบผลกระ

ทบของนโยบายการปิดเมืองต่อความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 

จุดประสงค์การวิจัยให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความแตกต่างของความเส่ียงต่อความล้มเหลวทางการ

เงินก่อนและหลังการปิดเมืองจากโรคโควิด-19 และตรวจสอบความแตกต่างของความเสี่ยงต่อความล้มเหลว

ทางการเงินระหว่างอุตสาหกรรมหลังการปิดเมือง ข้อมูลเชิงปริมาณ อันได้แก่ งบการเงินของแต่ละบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ถูกเก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล SETSMART ความเสี่ยงต่อความ

ล้มเหลวทางการเงินถูกวัดค่าโดยแบบจ�าลองความล้มเหลวทางการเงินในตลาดเกิดใหม่ของ Altman จาก
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai Campus
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น้ันค่าคะแนนความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงินถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของ

ค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ (paired t-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลของ

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทหลังการปิดเมืองมีมากกว่าก่อนการปิด

เมือง อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้ไม่พบความแตกต่างของค่าความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเงิน

ระหว่างอุตสาหกรรม หลังการปิดเมือง ผลการวิจัยให้ความเข้าใจที่มากขึ้นและความสนับสนุนต่อเจ้าหน้าที่

รัฐและบริษัทในการใช้นโยบายอย่างถูกต้องในภาวการณ์ระบาดของโควิดสิบเก้า ผู้ลงทุนและผู้จัดการ

กองทุนยังสามารถใช้ผลการวิจัยประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดเอ็มเอไออีกด้วย

คำาสำาคัญ: ความล้มเหลวทางการเงิน, ล็อกดาวน์, โควิด สิบเก้า, แบบจ�าลองการล้มละลายของตลาดเกิด 

    ใหม่, อัลมานต์

Introduction

The coronavirus COVID-19 pandemic was confirmed to have reached Thailand on 13 

January 2020. Since then, lockdown measures were implemented in varying degrees 

throughout the country. The communicable disease control committee of Bangkok was the 

first to impose urgent measures to ensure social distancing, including closing a range of busi-

ness started from 22 March, 2020 until 2 May, 2020 (Royal Thai Government, 2020). Accord-

ing to the Secretariat of the Cabinet (2020), on May 3, the first phase of lockdown was 

eased. 

Thus, the present study identifies the lockdown as the full lockdown period an-

nounced by the government; it ranged between 22 March 2020 and 2 May 2020. The pres-

ent study examined financial distress risks at two points of times, i.e. before the lockdown 

and after the lockdown. Financial distress risk before the lockdown were examined based 

on financial statements at 31 December 2019 (the end of the fourth quarter of 2019), while 

financial distress risk after the lockdown were examined based on financial statements at 

30 June 2020 (the end of the second quarter of 2020) 

The lockdown policy has been criticized for its direct impact on the business sector 

and the overall economy of the country (Thaicharoen, 2020). Apparently, the COVID-19 

crisis involves fundamental insolvency issues for companies and entire industries. Hence, 

the lockdown may increase financial distress risks. Normally, small and medium-sized firms 

are exposed to the financial distress risk than the larger firms. However, the previous studies 

mostly focused on large companies listed in SET or the Stock Exchange of Thailand. This 

research would fill the existing gap by using companies listed in MAI or Market of Alternative 

Investment.

Even though, the lockdown is expected to have an impact on financial distress risk. 

There is still limited evidence that financial distress risk before the lockdown is different 
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from financial distress risk after the lockdown. Therefore, the present study is aimed at 

comparing the financial distress risk in the time before and after the lockdown from Coro-

navirus pandemic. In another aspect, there are studies argued that different industries may 

face different levels of financial distress for different industries may have different capital 

structures (Adams & Zou, 2008; Bae et al., 1994; Tan, 2017). Companies in the industries with 

more debt may face greater risk of financial distress. However, there is limited research ex-

amining different financial distress across industries particularly after the lockdown period. 

In order to fill the existing research gap, this study aims to examine the differences of finan-

cial distress risk of companies listed in Thailand’s MAI across the industries.

Research objectives
1. To examine the difference in company’s financial distress risk between before 

and after the lockdown of COVID-19 pandemic.

2. To examine the differences in company’s financial distress risk after the lockdown 
of COVID-19 pandemic among the industries.

Contributions
1. Government agencies and businesses understand the effect of lockdown during 

the COVID-19 crisis on financial distress risk and be able to formulate appropriate policies 
for the companies. 

2. Investors or mutual funds managers can use the research result to consider the 
risks involved in investing in MAI listed companies.

Literature Review

Financial distress risk in the present study is defined as a risk of business firm facing 

difficulties in generating sufficient cash flows from its operation, thus it would be unable to 

meet the current obligations as well as creditors demand. 

EM score was used to identify distressed and non-distressed firms. EM score model 

is an enhancement of the revised Altman’s score model – the most well-known financial 

distress prediction model. The EM score of each company was computed by the following 

discriminant function:

EM score = 3.25 + 6.56 + 3.26 + 6.72 +1.05

Where 3.25 is a constant

X
1
 is ratio of working capital to total assets (WC/TA) 

X
2
 is ratio of retained earnings to total assets (RE/TA) 

X
3
 is ratio of earnings before interest and taxes (operating profit) to total assets (EBIT/
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TA) 

X
4
 is ratio of book value of equity to total liabilities (BVE/TL).

High EM score means that a company is having low risk of financial distress while low 

EM score means that accompany is having high risk of financial distress.

According to Lertpassanawat (2012), zone of financial distress, which was measured 

by EM score, can be classified into three groups: safe, grey and distressed. Safe zone re-

ferred to the companies with low risk of financial distress; grey zone refers to the companies 

which could not be classified into high or low risk group, but needed careful monitoring. 

Distressed zone refers to the companies with high risk of financial distress.

The interpretation of EM score model:

EM - score > 5.85 means “Safe” Zone

4.15. < EM - score ≤ 5.85 means “Grey” Zone

EM - score ≤ 4.15 means “Distressed” Zone

In this study, EM score model was used as a tool to examine financial distress risk 

before and after the lockdown.

Hypothesis Development

As stated in “Q2 GDP shrinks 12.2% y/y, weakest in 22 years (2020)”, Thailand’s 

Gross domestic product (GDP) showed an unprecedented fall by (minus) 12.2%, in the sec-

ond quarter of 2020, from a year ago contributing to the biggest decline since the Asian fi-

nancial crisis in 1998. The outlook for Thailand’s economy this year is the direst in Asia 

given its reliance on exports and tourism. During the lockdown, firms were required to shut 

down for weeks or months. Business activities continue to decrease (International Labor 

Organization, 2020), leading to sales drop and shortage of cash. Firms thus may face liquid-

ity problems and not be able to pay their debt obligation. Therefore, it is forecasted that 

financial distress risk of the companies after the lockdown from COVID-19 pandemic is 

higher than before the lockdown.

Hypothesis 1: Financial distress risk after the lockdown of COVID-19 is greater than before 

the lockdown of COVID-19. 

One of the determinants of financial distress risk is capital structure or the level of 

debt and equity the firms use to finance themselves (Debt-to-Equity ratios) (Jami & Kolouki, 

2018). Firms in the same industry usually face the same environmental and economic con-

ditions. Because of that, they tend to cluster with respect to variance in debt, earnings and 

sales. Studies by Bates et al (1975) have singled out industry leverage ratios as good proxies 

of financial distress risk. Companies having capital structure with high debt may have a 

greater risk of financial distress. As different types of industries may have different capital 
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structure (debt to equity ratios), companies in different industries may face different levels 

of financial distress risks. The following hypothesis is therefore proposed.

Hypothesis 2: Companies in different industries may have different levels of financial 

distress risk.

Research Method

The quantitative method was chosen as a means for this research. On 18 August 

2020, there were 161 companies listed in MAI excluding companies in financial sector. The 

financial statements of these companies were collected from SETSMART database at 31 

December 2019 (4th quarter of 2019) as before the lockdown policy and at 30 June 2020 

(2nd quarter of 2020) as after the lockdown policy. However, one company, named TFS, did 

not report the 2020 financial data to the Stock Exchange of Thailand. Therefore, this com-

pany was excluded. In addition, outlier was examined by using standardized (Z) scores for 

the variable of financial distress risk. It was found that two companies, MPG and SLM, have 

more than 3.29. These two companies were deleted. As a result, there were 158 samples 

included in the study. EM scores then were calculated for each company. Descriptive sta-

tistics analysis was used to simplify and explain the basic features of the data consisting of 

mean, median, standard deviation, minimum and maximum. Paired t-test was also applied 

to examine the differences in company’s financial distress risk between before and after the 

lockdown. Finally, ANOVA analysis was for examining the differences in company’s financial 

distress risk among the industries after the lockdown.

Results 

As presented in Table 1, the samples of MAI listed companies are in the services 

industry (27.85%), followed by industrials (22.78%), property and construction (17.72%), 

resources (9.49%), technology (9.49%), consumer products (6.96%) and Argo and food in-

dustry (5.70%).
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Table 1 Samples of this study

Industry Symbol Number of Company Percentage (%)

Agro & Food Industry AGRO 9 5.70

Consumer products CONSUMP 11 6.96

Industrials INDUS 36 22.78

Property & Construction PROPCON 28 17.72

Resources RESOURC 15 9.49

Services SERVICE 44 27.85

Technology TECH 15 9.49

Total 158 100

Table 2 Descriptive Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

EM score before lockdown 7.30 158 4.92 0.39

EM score after lockdown 6.72 158 4.83 0.38

Table 3 Paired Samples Test

Variables Mean
Std. De-

viation

Std. 

Error 

Mean

Lower

95% confidence 

interval of the dif-

ference
t df Sig(2-tailed)

Upper

EM score 0.58 1.79 0.14 0.30 0.86 4.08 157 0.00

Paired t-test was used to analyze the difference of financial distress risk between 

before and after the lockdown. The results in Table 3 indicate that there is difference be-

tween EM score before the lockdown and after the lockdown (t = 4.08, df = 157, p value < 

0.05). According to Table 2, the mean of EM score after the lockdown (Mean = 6.72, SD = 

4.83) is lower than mean of EM score before the lockdown (Mean = 7.30, SD = 4.92). There-

fore, financial distress risk after the lockdown is greater than financial distress risk before the 

lockdown. As a result, Hypothesis 1 was supported.
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Table 4 ANOVA Test

Sum of Squares df. Mean Square F. Sig.

Between groups 189.53 6 31.59 1.37 0.229

Within groups 3474.04 151 23.01

Total 3663.58 157

ANOVA analysis was used to examine the difference of financial distress risk among 

industries. As presented in Table 4, p-value is larger than the significance level (0.229 > 

0.05), it thus rejected Hypothesis 2. Thus, there is no difference in financial distress risk 

among industries. 

Discussion and Conclusion

The objectives of this study were (1) to examine the difference in company’s finan-

cial distress risk between before and after the lockdown of COVID-19 pandemic, an d (2) 

investigate the differences in company’s financial distress risk after the lockdown of COV-

ID-19 pandemic among the industries.

The results of this study indicate that the differences of financial distress risk before 

and after the lockdown do occur in MAI. It shows that the financial distress risk after the 

lockdown is greater than before the lockdown (supporting Hypothesis 1). According to Ka-

hunde et al. (2020), small and medium businesses have experienced the largest effects of 

the risk associated with COVID-19 compared to large scale businesses. The decline in small 

and medium businesses is due to inability to cope with increasing operating expenses and 

decreasing demand induced by containment measures instituted by government. 

The reasons for the results can be explained as follows. Widespread shutdowns of 

businesses in order to control the pandemic has caused a decline in aggregate supply while 

the reduction in consumption and investment has resulted in demand decline (Seethara-

man, 2020). Office of national Economic and social development council (2020) projected 

Thai GDP to contract by 9% in 2020 which is among the sharpest projected declines in the 

East Asia and Pacific Region. On expenditure side, private consumption has decreased fol-

lowing the loose of income base, change of consumer behavior and, government measures 

controlling situation under COVID-19 pandemic with a sharp drop down in expenditure on 

semi durable and durable goods. Exports, including service export – tourism, have de-

creased following the global economic and trade slowdown, limitation of transportation 

and higher cost of logistics. At the same time, import value has continued to decline in ac-

cordance with a decrease of domestic demand, and import price (Bank of Thailand, 2020). 

In addition, private investment has decreased, following a decline of investment in machin-
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ery and equipment, and construction. On production side, the accommodation and food 

service activities, manufacturing, agriculture, transportation and storage, wholesale and re-

tail trade, and repair of motor vehicles and motorcycles, and electricity, gas, steam, and air 

conditioning supply sectors all declined. Apart from that, the lockdown policy has also 

suppressed the companies’ performance and economics as a whole by increasing house-

hold and business debts and unemployment rate. From the reason stated, lockdown has 

an immense effect on GDP and hence financial distress risk of the companies particularly 

small and medium sized companies in MAI. When these MAI companies went on lockdown, 

they may thus face greater financial distress risks than before the lockdown.

On the other hand, hypothesis 2 is rejected. It asserts that companies in different 

industries have no different levels of financial distress risk after the lockdown in MAI. This 

result can be explained as follows. The lockdown of COVID-19 pandemic crisis has affected 

financial distress risks across industries. As the lockdown has significantly affect companies 

in various industries. For example, hotels were shutdown. The construction sites were 

closed. In addition, consumer products cannot be exported to overseas. Transportation 

service were frozen as the travels between provinces were banned. During the lockdown, 

business activities were paused for few months, sales of companies in all industries had 

dropped, resulting in decreased earning and liquidity of the companies. Therefore, means 

of EM score which indicates financial distress risks were not different among the industries 

after the lockdown of COVID pandemic.

These results can be used in the context of small and medium-sized companies, but 

not in the context of large-size companies as it collected the data from MAI. Apart from 

that, the study only reflects the result of the particular periods of time. For before COVID-19 

lockdown period, data in Quarter 4 of 2019 was used and for after COVID-19 lockdown pe-

riod, data in Quarter 2 of 2020 was used in the analysis.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหาร

จัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบ

การร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐในประเทศไทยท่ีไม่มีการน�าระบบการบริหารจัดการร้าน

ค้าและบัญชีมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 475 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผล

การวิจัยพบว่า การรับรู้การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้การได้รับประโยชน์ การรับรู้

การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจใช้งานระบบ การรับรู้การได้รับประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานระบบ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจใช้

งานระบบร้อยละ 74 จากผลการศึกษาผู้ให้บริการระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

คำาสำาคัญ: การรับรู้การใช้งานที่ง่าย, การรับรู้การได้รับประโยชน์, ความตั้งใจใช้งานระบบ, ร้านค้าปลีก 

    ขนาดย่อม, โครงการธงฟ้าประชารัฐ

Abstract

This research aimed to study and identify factors influencing the intention to use the 

store management and accounting system of small retail businesses in the Thongfah Pacha-

rat Project. The sample is 475 retail store operators participating in the Pracharat Fah Pra-

charat project in Thailand who have not implemented a management and accounting sys-

tem in their business, use a quota sampling. The research instruments were online 

questionnaire. Statistics used for data analysis were descriptive statistics (including percent-

age, mean and standard deviation) and inferential statistics methods using the structural 

equation model. The result indicated that perceived ease of use had a positive direct effect 

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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486

on the perceived usefulness. Perceived ease of use had a positive direct effect on the inten-

tion to use and had a positive indirect effect on the intention to use. Perceived usefulness 

had a positive indirect effect on the intention to use at statistically significance level of 0.01 

and all variables in the model can be explained variance of intention to use the store man-

agement and accounting system equal to 74 percent. The findings improve the understand-

ing of user acceptance behavior toward the store management and accounting system that 

can help software firms improve their product and service to meet the user requirements 

in the future.

Keywords: Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Behavioral Intention,  

       Small retail businesses, Thongfah Pacharat Project.

บทนำา

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์กลายเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ท�าให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ

ประกอบธุรกิจในยุค 4.0 จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

และความอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้

บริโภคและบรรลุเป้าหมายของธุรกิจค้าปลีก ถือได้ว่าเป็นการบริหารที่ผู้ค้าปลีกจัดหาคุณค่าให้กับลูกค้าและ

พัฒนาข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน (ธเนศ เสตะจันทน์, 2552) 

ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจร้านค้าปลีกคือ การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์

และฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อรวมศูนย์การจัดการธุรกิจและเป็นตัวช่วยในการจัดการธุรกิจที่มีประโยชน์ในด้านของ

การจัดเก็บข้อมูลการขาย ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีความรวดเร็วในการ

ค�านวณราคาสินค้า ลดความผิดพลาดในการคิดเงิน และการตอบกลับไปยังลูกค้าผู้ใช้บริการรวมไปถึงตัวผู้

ประกอบการ แสดงข้อมูลและรายงานล่าสุดทันทีแบบเรียลไทม์เพื่อน�ามาใช้ในการตัดสินใจ และการปรับ

เปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจต่อไป ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) คือ ไม่

ทราบกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

และช่วยพัฒนาร้านค้าปลีกให้มีความโดดเด่นได้ ซึ่งการจัดการร้านค้าปลีก เป็นกระบวนการวิเคราะห์

สถานการณ์ค้าปลีก การวางแผนบริหารงานต่าง ๆ ในค้าปลีก การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกในด้านต่าง 

ๆ และส่วนประสมการค้าปลีก (วารุณี ตัณติวงศ์, 2552, หน้า 174) ปัญหาและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ธุรกิจ

ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่เผชิญคือ ไม่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก (สุจินดา เจียมศรี

พงษ์, 2554) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ต่าง ๆ ส่งผลให้ค้าปลีกขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการประยุกต์น�าเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่

คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการมาก่อน ประกอบกับมองว่าการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็น

เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงต้นทุนในการน�าเข้าเทคโนโลยีมา

ใช้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของ

ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อเสนอ
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แนะให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชนสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการร้านค้าและบัญชีร้านค้าปลีก และเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจประเภทค้าปลีกให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต

โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้พ้น

จากปัญหาความยากจนและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีร้านค้าปลีกขนาดย่อม

เข้าร่วมโครงการจ�านวน 83,363 ร้าน (กระทรวงพาณิชย์, 2563) กระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินการกระจาย

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ลงไปสู่ฐานรากให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ

ความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้า รวมถึงให้ได้สินค้าหลากหลายมากขึ้น ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธง

ฟ้าประชารัฐนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้วิจัย

ใช้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

รับช�าระค่าสินค้า โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในระยะแรกจะได้เครื่องรูดบัตร 

EDC แต่ในระยะหลังเครื่องรูดบัตร EDC มีไม่เพียงพอ รัฐจึงเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐในการ

รับช�าระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเครื่องรูด EDC จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะยอมรับ

การใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมในอนาคตมากกว่าร้านค้าที่

ไม่เคยน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าเลย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจ

ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

2. เพ่ือระบุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจ
ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี และในทางปฏิบัติโดยหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชนสามารถน�าข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้าน
ค้าและบัญชี รวมไปถึงสามารถน�าข้อมูลจากงานวิจัยไปก�าหนดแนวทางส่งเสริมการใช้งานระบบการบริหาร
จัดการร้านค้าและบัญชี

2. เป็นแนวทางส่งเสริมให้ธุรกิจค้าปลีกน�าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีมาใช้ และเป็น
แนวทางให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

การทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย 

(Davis, Bagozzi, & Warshaw , 1989) ขยายองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท�าตามหลักเหตุ

และผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นการอธิบายการ

เชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปร 2 โครงสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการใช้ระบบ (Attitude 

Toward Using) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของพฤติกรรมที่จะใช้ระบบ (Behavioral Intention to 
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Use) และพฤติกรรมการยอมรับใช้งานจริง (Actual Usage Behavior) ตามล�าดับ ได้แก่
1. ตัวแปรการรับรู้การได้รับประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ความเชื่อในการติดตั้ง

และใช้งานระบบว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
มากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ระบบนี้ ซึ่งการรับรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของการใช้งานที่ได้ จะส่งผลโดยตรงต่อความ
ตั้งใจในการใช้งานครั้งต่อไป

2. ตัวแปรการรับรู้การใช้งานที่ง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง ไม่จ�าเป็นต้องใช้ความพยายามในการ
เรียนรู้มากนัก

จากการศึกษางานวิจัยในขอบข่ายการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้ซึ่งใช้ TAM เป็นกรอบแนวคิดใน

การด�าเนินงานวิจัยพบว่า ปัจจัยการรับรู้การใช้งานที่ง่ายจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการรับรู้การได้รับประโยชน์ที่เกิด

จากการใช้งานระบบโดยอิทธิพลที่การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการ

ใช้ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาผ่านทางการด�าเนินงานวิจัยหลายเรื่อง (Chen & Tseng, 2012; Motaghian, 

Hassanzadeh, & Moghadam, 2013; Pituch & Lee, 2006; Sanchez & Hueros, 2010; Venkatesh 

& Davis, 2000; Wang & Wang, 2009) การที่บุคคลมีความเชื่อว่าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี

มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน จะมีส่วนช่วยให้บุคคลนั้นเชื่อว่าสามารถใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและ

บัญชีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการรับรู้และเชื่อว่าระบบนั้นมีประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน

ของตน ดังนั้น จึงเป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัย H1 การรับรู้การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้การได้รับ

ประโยชน ์นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การรับรู้การใช้งานที่ง่ายในการใช้งาน (Chen & Tseng, 

2012; Motaghain et al., 2013; Sanchez & Hueros, 2010) และการรับรู้การได้รับประโยชน์ที่เกิดจาก

การใช้” (Chen & Tseng, 2012; Motaghain et al., 2013; Sanchez & Hueros, 2010; Wang & Wang, 

2009) ได้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัย H2 

การรับรู้การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี และ H3 

การรับรู้การได้รับประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชา

รัฐในประเทศไทย จ�านวนทั้งสิ้น 83,363 ราย (กระทรวงพาณิชย์, 2563) ประกอบไปด้วย ภาคกลางจ�านวน 

20,507 ราย ภาคเหนือจ�านวน 10,319 ราย ภาคตะวันออกจ�านวน 4,423 ราย ภาคตะวันตกจ�านวน 2,920 

ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน 31,460 รายและภาคใต้จ�านวน 13,734 ราย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐใน

ประเทศไทยที่ไม่มีการน�าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ก�าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power 3 (Erdfelder et al., 2007) ได้จ�านวน 405 คน

เครื่องมือในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยอาศัยแนวทางที่ได้ศึกษา

จากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 การรับรู้การใช้งานที่ง่ายและการรับรู้การได้รับประโยชน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบ

การบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิดโดยใช้เกณฑ์การก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 

Scale)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และทดสอบหาความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) จาก

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จ�านวน 30 ราย โดยทั้ง 30 รายนี้ไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.951  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์จากผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีเข้าร่วม

โครงการธงฟ้าประชารัฐในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบสอบถามที่มีค�าตอบครบถ้วนสมบูรณ์

จ�านวน 475 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent-

age)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ

ส่วนบุคคล และใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของตัวแปร วิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลเพ่ือให้โมเดลได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกตได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ



490

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุในช่วง 40-49 ปี จ�านวน 161 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.9 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 มีระยะเวลาในการ

ประกอบกิจการอยู่ในช่วง 10 ปีขึ้นไป จ�านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 และมีรายได้จากการรับบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท จ�านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการด้วยวิธีการจดบันทึกรายการอย่างง่าย จ�านวน 208 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.8 และไม่มีการจัดท�าบัญชีสินค้าคงเหลือของกิจการจ�านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้งาน

ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตามสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปที่ 2

**p < .01  

x2 = 21.69, df= 16, P-value= .15, GFI= .99, CFI= 1, NFI= 1, NNIF= 1, RMSEA= .03, RMR= 

.02, SRMR= .02

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

จากรูปที่ 2 โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าสถิติ

และดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดทุกค่า ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 21.69 

ค่า df  เท่ากับ 16 ค่า p เท่ากับ 0.15 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.99 ดัชนี CFI เท่ากับ 1 ดัชนี NFI เท่ากับ 1 ดัชนี 

NNFI เท่ากับ 1 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.03 ค่า RMR เท่ากับ 0.02 และค่า SRMR เท่ากับ 0.02 ตัวแปรทั้งหมด

ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของ
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ธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ร้อยละ 74

ความสอดคล้องระหว่างอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ สามารถอธิบายตามสมมติฐานได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจค้า

ปลีกขนาดย่อม ประกอบด้วยการรับรู้การใช้งานที่ง่าย และการรับรู้การได้รับประโยชน์ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญ โดยพบว่า 
การรับรู้การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลสูงที่สุด (TE=0.60) รองลงมาคือการรับรู้การได้รับประโยชน์ (TE=0.31) 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. การรับรู้การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การได้รับประโยชน์ (DE=0.73) อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. การรับรู้การใช้งานท่ีง่ายมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความต้ังใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้า
และบัญชีผ่านการรับรู้การได้รับประโยชน์ (IE=0.23) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงได้ดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของ 

    ธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

ตัวแปรผล การรับรู้การได้รับประโยชน์ ความตั้งใจใช้งานระบบ

ตัวแปรสาเหตุ TE DE IE TE DE IE

การรับรู้การใช้งานที่ง่าย 0.73**

(0.05)

0.73**

(0.05)

-

-

0.83**

(0.05)

0.60**

(0.06)

0.23**

(0.04)

การรับรู้การได้รับประโยชน์ -

-

-

-

-

-

0.31**

(0.04)

0.31**

(0.04)

-

-

R2 0.53 0.74

**p < .01

หมายเหตุ TE = (Total Effect), IE = (Indirect Effect), DE= (Direct Effect)

ส�าหรับการรับรู้การใช้งานที่ง่าย (Perceived Ease of Use) ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ การเรียน

รู้วิธีใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย มีความเชื่อว่าระบบการบริหารจัดการร้าน

ค้าและบัญชีใช้งานง่าย และสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีได้ด้วยตนเอง 

โดยประเด็นที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือ สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี

ได้ด้วยตนเอง รองลงมาคือมีความเชื่อว่าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีใช้งานง่าย และการเรียนรู้

วิธีใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีเป็นเรื่องที่ง่าย ตามล�าดับ

การรับรู้การได้รับประโยชน์ (Perceived Usefulness) ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ การใช้ระบบ

การบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีช่วยให้การด�าเนินธุรกิจง่ายขึ้น การใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและ

บัญชีช่วยลดภาระการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน โดยประเด็นที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือ การใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้า

และบัญชีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน รองลงมาคือการใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี

ช่วยให้การด�าเนินธุรกิจง่ายขึ้น และการใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีช่วยลดภาระการท�าบัญชี

รายรับ-รายจ่าย ตามล�าดับ



492

ความตั้งใจใช้งานระบบ (Behavioral Intention) ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ หากมีโอกาส ตั้งใจจะ

ใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีในอนาคต คาดว่าจะใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี

ในอนาคตอันใกล้นี้ และวางแผนจะใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีในอนาคตอันใกล้นี้ โดย

ประเด็นที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือ คาดว่าจะใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีในอนาคตอันใกล้

นี้ รองลงมาคือ หากมีโอกาสตั้งใจจะใช้ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีในอนาคต และวางแผนจะใช้

ระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีในอนาคตอันใกล้นี้ ตามล�าดับ

อภิปรายผล

การรับรู้ว่าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีใช้งานง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้

ว่าระบบการบริหารจัดกการร้านค้าและบัญชีมีประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระ กุลสวัสดิ์ (2557) ได้

ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับอีเลิร์นนิ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า การรับรู้ว่าอีเลิร์น

นิ่งง่ายต่อการใช้ส่งผลต่อการอยากที่จะเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้แล้วจะเกิดการรับรู้ว่าอีเลิร์นนิ่งนั้นมีประโยชน์

ต่อตัวนิสิต

การรับรู้ว่าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีใช้งานง่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านและบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ozbeko, Gunalan, Koc, Sa-

hin & Eda (2015) พบว่าการรับรู้ว่าเว็บไซต์การจองทัวร์ท่องเที่ยวใช้งานง่าย มีรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน

สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัททัวร์อื่น ๆ ได้ ท�าให้สะดวกมากกว่าการจองผ่านทางบริษัทส่งผลให้เกิด

ความตั้งใจที่จะจองทัวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การรับรู้ว่าระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีมีประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านและบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Makanyeza (2017) ได้ศึกษา

เก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในซิมบับเว 

พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีช�าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือว่าช่วยอ�านวยความสะดวก

และรวดเร็วในการช�าระเงิน รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากระบบช�าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และ

ส่งผลให้การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจในการปรับใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในประเทศซิมบับเว 

บทสรุป

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของธุรกิจ

ค้าปลีกขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธง

ฟ้าประชารัฐมีความตั้งใจใช้งานระบบการบริการจัดการร้านค้าและบัญชี โดยเห็นว่าระบบดังกล่าวนั้นง่าย

และมีประโยชน์ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์โมเดลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า โมเดลวิจัยสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีได้ร้อยละ 74 โดยปัจจัยการ

รับรู้การใช้งานที่ง่ายมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีมากที่สุด รองลง

มาคือ ปัจจัยการรับรู้การได้รับประโยชน์

จากผลการวิเคราะห์โมเดล หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนสามารถน�าข้อมูลไปใช้ประกอบการ

วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชี รวมไปถึงสามารถน�าข้อมูลจากงานวิจัยไป
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ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการใช้งานระบบการบริหารจัดการร้านค้าและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก

ในการด�าเนินธุรกิจ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศไทย
Factors affecting the issuance of new securities in Thailand
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บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การออกใหม่ของหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2561 เป็น

ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ( Time Series ) วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multiple regression ผลการศึกษาพบว่า 

จากปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศจาก 13,758,452.47 ล้านบาท ลดลง

เป็น 13,240,526.92 ล้านบาท ในส่วนของการออกหลักทรัพย์ใหม่ภาครัฐบาลจาก 7,654,080.49 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นเป็น 7,847,360.40 ล้านบาท และส่วนของการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชนจาก 6,104,371.98 

คน ลดลงเป็น 5,393,166.52 ล้านบาท ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ 

และ การออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชน คือ ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) และอัตราเงินเฟ้อ  (ปี 

2558 ปีฐาน) ส่วนปัจจัยส่งผลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล คือราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ 

บาเรล) ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95

คำ�สำ�คัญ: ปัจจัย, หลักทรัพย์ใหม่

Abstract

The objectives of studying the factors that affect the issuance of new securities in 

Thailand are to study the rate of change of an amount of issuance of new securities in Thai-

land and to study the factors that affect the issuance of new securities in Thailand by using 

the data between 1992 and 2018 which is time series data. The result from multiple regres-

sion analysis is an amount of issuance of new securities in Thailand in 2018 is 13,758,452.47 

trillion bath that reduce to 13,240,526.92 trillion bath. As for the issuance of new securities 

in government sector, from 7,654,080.49 trillion bath increase to 7,847,360.40 trillion bath 

and as for the issuance of new securities in private sector, from 6,104,371.98 trillion bath 

reduce to 5,393,166.52 trillion bath. The factors of the issuance of new securities in Thailand 

and private sector are the price of oil (dollar per barrel) and inflation (2015 is base period.) 

while the factor of the issuance of new securities in government sector is the price of oil 

(dollar per barrel) at statistical confidence level 95%.
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บทน�า

ธุรกิจเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการ เพื่อให้จะตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจมีความโดดเด่นมากในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะมี

เอกชนเป็นเจ้าของอยู่ มีการจัดการเพื่อให้บริษัทได้ก�าไร และเพิ่มเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งให้กับธุรกิจ ส�าหรับ

การที่ธุรกิจจะจัดตั้งขึ้นมาได้นั้น ธุรกิจจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ 4 ประเภท คือ 1) ที่ดิน หมายถึง พื้น

ดิน หรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นดิน 2) ทุน หมายถึง สิ่งที่น�ามาใช้ในการผลิตหรือการให้บริการ เช่น 

เครื่องจักร เครื่องมือ ตัวโรงงาน เป็นต้น 3) แรงงาน หมายถึง การใช้พลังงานของมนุษย์เพื่อให้เกิดการผลิต

สินค้าและบริการ ทั้งในด้านก�าลังกายและก�าลังความคิด 4) ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้จัดตั้งองค์กรผลิตโดย

น�าเอาปัจจัยการผลิต คือที่ดิน ทุน แรงงาน มาด�าเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การผลิตมากที่สุด 

ในปัจจุบันนี้กระแสการระดมเงินทุนของหน่วยธุรกิจผ่านการซ้ือขายหลักทรัพย์เข้ามามีบทบาทมาก

ขึ้น เมื่อมีการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) เมื่อปี พ.ศ.

2517 เพื่อให้ด�าเนินงานในรูปของหน่วยงายที่มิได้มุ่งหวังก�าไร โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางซื้อขายหลักทรัพย์ 

รวมทั้งก�าหนดกฎเกณฑ์ ให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปด้วยความมีระเบียบ คล่องตัว และยุติธรรม โดย

บริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ ต้องเป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ในเรื่องการก�ากับธุรกิจที่ดี แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินและผลการด�าเนินงานเติบโตอย่างต่อ

เนื่องก่อนเข้าสู่ตลาด ซึ่งการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนโดยตรงแทนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการ

เงิน จ�าเป็นต้องใช้บริการของวาณิชธนกิจ (Investment Banking : IB) ที่เป็นมืออาชีพในการบริหารการ

ออกหลักทรัพย์ (Originator) เนื่องจากการออกหลักทรัพย์เพื่อขายหลักทรัพย์ในตลาดแรก มีความยุ่งยาก

และมีความเสี่ยงในการขายหลักทรัพย์อยู่มาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีการระดมทุนเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับ

หลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่นั้น สามารถแบ่งออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามผู้ที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 

แบ่งตามระยะเวลาการไถ่ถอนของหลักทรัพย์ เป็นต้น การที่ประชาชนทั่วไป หรือ กลุ่มองค์กรนิติบุคคล จะ

ท�าการตั้งสินใจซื้อหลักทรัพย์ที่ออกมาใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยภาครัฐบาล หรือ ภาคเอกชน 

จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่าง ๆ ผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อถือหลักทรัพย์นั้น  เป็นต้น

การออกหลักทรัพย์ใหม่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐบาล หรือ ภาคเอกชน เป็นวิธีการ

หนึ่งที่ใช้ในการรวบรวมเงินทุน เข้ามาใช้จ่ายในการจัดการ บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ๆ ที่

จะจัดท�าขึ้นมา หรือเป็นการระดมทุนเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมา จากสถิติย้อนหลัง ในส่วนของภาครัฐบาล 

ในปี พ.ศ. 2538 มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 84,654.50 ล้านบาท  ในปี พ.ศ.2554 

เป็นปีที่มีการออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด รวมมูลค่าประมาณ 11,601,092.58 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 

2561 มีมูลค่าการออกหลักทรัพย์ใหม่ประมาณ 7,847,360.40 ล้านบาท ต่อมา ในส่วนของภาคเอกชน ในปี 

พ.ศ. 2538 มีมูลค่าการออกหลักทรัพย์ใหม่ประมาณ 226,001.27 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มีมูลค่า

การออกหลักทรัพย์ใหม่สูงที่สุด ประมาณ 6,502,889.35 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการออก

หลักทรัพย์ใหม่ประมาณ 5,393,166.52 ล้านบาท จากข้อมูลสถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่าปริมาณการออกหลัก
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ทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาลมีมูลค่ามากกว่าภาคเอกชน 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงท�าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการออก

ใหม่ของหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย ในประเด็น 1.) ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการออก

หลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศ  2.) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกใหม่ของหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยในการตั้งใจเลือกซื้อหลักทรัพย์จากแหล่งใด ช่วยในการดูว่าบริษัท หรือ 

องค์กรใด ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศ  

2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกใหม่ของหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้วิจัยและผู้ที่ได้เข้ามาศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้สามารถใช้ข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในการคาดการณ์

การออกให้ของหลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศไทย

2. งานวิจัยในครั้งนี้อาจจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยไปปรับ
ใช้เพื่อท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

กรณีศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินมูลค่าทางทฤษฎี (Theoretical In-

trinsic Value) ของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (Initial Public Offering: IPO) โดยใช้

ชุดข้อมูลทั้งหมด 123 บริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2548 ถึง

ปีพ.ศ. 2559 จ่านวนระยะเวลา 12 ปีสังเกตว่ามีผลตอบแทนที สูงผิดปกติ อย่างมีนัยส�าคัญ จากการลงทุนใน

หลักทรัพย์ที เสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน คือราคาหลักทรัพย์ปิด วันแรก (Price Closing First-Day) สูง

กว่าราคาเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน ( Underpricing ) หรือ มีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ครั้งแรกต่อประชาชนต�่ากว่ามูลค่าทางทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่ามีผลตอบแทนที่ สูงผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ 

ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจาก ราคาหลักทรัพย์ปิดวันแรกสูงกว่าราคาเสนอขายโดยเฉลี่ย 28.05% ทดสอบค่า

เฉลี่ยโดยใช้วิธีทางสถิติ เชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) รวมทั้งประเมินมูลค่าระหว่างราคาหลัก

ทรัพย์กับรายได้บริษัท ( Earning ) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ปิดวันแรกเป็นปรากฏการณ์ในการ

ประเมินมูลค่า หลักทรัพย์ว่าราคาเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชนต�่ากว่ามูลค่าทางทฤษฎี (ชู

เกียรติ มงคลเกียรติชัย,2560)

การที่เศรษฐกิจ ของประเทศจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงนั้น สิ่งที่มีบทบาทส�าคัญคือเงินทุน ซึ่งตลาด

ทุนถือว่าเป็นสื่อกลางในการจัดสรรเงินทุนให้แก่ ผู้ที่ต้องการลงทุน กับ ผู้ที่ต้องการระดมเงินทุน การระดม

เงินทุนนั้นเพื่อน�าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การขยายกิจการของภาคเอกชน หรือการพัฒนา การ

สาธารณูปโภค ของภาครัฐบาล โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ในตลาด

ทุน ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หน่วยลงทุนกองทุนรวม หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ เพื่อขายให้กับนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของ
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ก�าไรจากส่วนต่างของการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ย เงินปันผล และที่ส�าคัญอีกประการ คือ ผู้ลงทุน

จะมีบทบาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีก

ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันที่มีบทบาทส�าคัญในการระดมเงินทุนที่มีหน้าที่ให้การ

เสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ มีการซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของและสร้างความมั่นใจแก่ผู้

ถือหลักทรัพย์ว่าจะสามารถขายหลักทรัพย์นั้น ได้เมื่อต้องการ ขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสด ซึ่งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ บริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร์ (Broker) 

เป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม 

และได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่สอง คือ หลักทรัพย์จด

ทะเบียน (Listed Securities) เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจ�ากัดมหาชนที่เข้าจดทะเบียน และท�าการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลัก

ทรัพย์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนด ส่วนที่สาม คือ นักลงทุน ( 

Investor ) เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด โดยนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจเป็น

ประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ(สุภาวดี บุศย์เพชร,2553)

การวิจัยคร้ังนี้ต้องการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหว

ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มตามประเภทอายุคงเหลือ ได้แก่ ดัชนี

พันธบัตรระยะสั้น (อายุคงเหลือ 1-3 ปี) ระยะกลาง (อายุคงเหลือ 7-10 ปี) และระยะยาว (อายุคงเหลือ

มากกว่า 10 ปี) โดยใช้ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ด้วย

แบบจ�าลอง Vector Error Correction Model (VECM) ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลมีการตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุคงเหลือ โดยดัชนีพันธบัตร

ระยะสั้นใช้เวลาในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพนานกว่าดัชนีพันธบัตรระยะกลางและระยะยาว ทั้งนี้การ

เคลื่อนไหวของดัชนีพันธบัตรระยะสั้นมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น อัตรา

ดอกเบี้ย BIBOR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต�่า ขณะที่ดัชนีพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวมีการตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ (รัตนาภรณ์ กุลชูศักดิ์,

2557)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดที่ท�าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวม

ทั้งก�าหนดระเบียบ กฏเกณฑ์การซื้อขายให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว และยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นตลาดที่มี นักลงทุนจ�านวนมากได้ให้ความสนใจเข้ามาแสวงหาผลตอบแทน 

จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้นักลงทุนที่เข้ามา ลงทุนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องมีความ

รู้ในการศึกษา วิธีการต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาจากปัจจัย พื้นฐาน ซึ่งจะต้องอาศัย

จากวิธีทางสถิติน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากอดีตหรือแผนภาพ น�ามาพยากรณ์

ราคาในการซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องการ และผล ตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต นอกจากนั้นยังมีตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) ขึ้นมาใหม่ แยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่เกิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้

ธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการเติบโตสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยเน้นธุรกิจ ที่มีการเติบโตสูง และธุรกิจ

ที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต และอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เน้น ท�าการตลาด

เชิงรุก ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและท่องเที่ยว สื่อ โลจิสติคส์ 
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พลังงานและพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ส�าหรับ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

อื่นๆ หากมีคุณสมบัติครบ ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความยินดีรับเป็น

บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีบริษัทจดทะเบียนในหลากหลายอุตสาหกรรม 

ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) สามารถรองรับธุรกิจได้

ทุกขนาด ทุนจด ทะเบียนช�าระแล้วขั้นต่�าภายหลังกระจายหุ้น 20 ล้านบาทขึ้นไป และไม่มีการจ�ากัดทุนจด

ทะเบียนช�าระแล้วขั้นสูง ซึ่งแตกต่าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่รองรับได้เฉพาะธุรกิจ ขนาด

ใหญ่ซึ่งมีทุนช�าระแล้วขั้นต่�า 300 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น (วัชธนพงศ์ ยอดราช,2560)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 สมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) เป็นตลาด

แข่งขันสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อว่ามูลค่าทางทฤษฎีของหลักทรัพย์เท่ากับราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนข่าวสาร อย่างสมบูรณ์ หากการ

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ คาดคะเน ด้วยเหตุผล (Rational 

Expectations) ราคาหลักทรัพย์จะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอย่าง รวดเร็ว เมื่อมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เข้ามา 

ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถท่าก�าไรเกินปกติได้ ผลก�าไรที่นักลงทุนได้รับจะเป็นก�าไรในระดับปกติ (Normal 

Profit) สามารถกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลง ในราคาหลักทรัพย์จะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ในระบบการแข่งขันเสรีราคาจะเป็นตัวผลักดันให้จัดสรรทรัพยากร

ไปยังส่วนต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจได้ อย่างถูกต้อง ถ้าตลาดหลักทรัพย์ท�าหน้าที ในการจัดสรรเงินลงทุนได้

อย่างเหมาะสม ราคาหลักทรัพย์ก็จะสะท้อนถึงมูลค่าทางทฤษฎีตามปัจจัยพื้นฐาน (Intrinsic Value) ของ

แต่ละบริษัท ดังนั้น ทฤษฎี ตลาดประสิทธิภาพจึงตั้งบนสมมุติฐานดังนี้ 

1. จ่านวนผู้ซื้อและผู้ขายมีมากรายจนกระทั้งไม่มีบุคลใดมีอ่านาจในการก�าหนดราคา หลักทรัพย์
ได้และราคาที เกิดขึ้นจะเป็นราคาที มีแนวโน้มเข้าสู่ดุลยภาพ 

2. ผู้ลงทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เหมือนกัน (Homogeneous 
Expectation)      ซึ่งก�าหนดขึ้นจากความน่าจะเป็น (Probability Distribution) ของอัตราผลตอบแทน 

3. ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักทรัพย์มีความรู้เกี่ยวข้องกับราคาและข่าวสารต่างๆ ของ หลักทรัพย์
อย่างสมบูรณ์ (Perfect Knowledge)

4. ผู้ลงทุนทุกคนเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ณ ระดับ ราคาความ
เสี่ยงหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

 ตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นถือว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจะเป็นอิสระต่อกันไม่มี ความ

สัมพันธ์กันและเชื่อว่าราคา การค้นคว้า และการวิเคราะห์ข่าวสารที่ เปิดเผยต่อสารธารณะชน แม้กระทั้ง

ข้อมูลที่ เป็นความลับหรือรู้กันเพียงคนในวงจ่ากัดราคาที่เกิดขึ้นจึงเป็นราคาที่มีแนวโน้มเข้า สู่ดุลยภาพ 

(Equilibrium Price) ซึ่งในตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้นราคาดุลยภาพคือมูลค่าทางทฤษฎี
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2.1.2 กฎอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) เป็นแบบจ่าลองพื้นฐานที่อธิบายความ

สัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันถือว่าอุปสงค์และอุปทาน เป็นตัวแปรที่ก�าหนด

ปริมาณและราคาของสินค้าแต่ละชนิดในตลาด โดยกฎอุปสงค์ระบุว่าปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือ

เรียกว่าปริมาณอุปสงค์ (Quantity Demanded) มีความสัมพันธ์ในทางลบกับราคา เมื่อปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล

นั้นคงที่กล่าวคือเมื่อราคา สินค้าเพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ จะต้องการซื้อสินค้านั้นน้อยลง กฎอุปทาน

ระบุว่าปริมาณสินค้าที่ต้องการขายหรือปริมาณอุปทาน (Quantity Supplied) มีความสัมพันธ์ในทางบวก

กับราคา เมื่อปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลนั้นคงที่กล่าวคือเมื่อราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นผู้ขายมีแนวโน้มที จะต้องการขาย

สินค้ามากขึ้น

2.1.3 ทฤษฎีความไม่สมมาตรหรืออสมมาตรของข้อมูล ทฤษฎีความไม่สมมาตรหรืออสมมาตร

ของข้อมูล คือทฤษฎีที่มีการศึกษาผ่านนักวิจัย และ นักวิชาการหลายแขนง ซึ่งหลักการก็คือความไม่สมมาตร

ของข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก�าจัดหรือขจัด ทิ้งไปได้ท�าให้เกิดรายการระหว่างกันหรือการซื้อขาย (Trans-

action Trade) แต่ถ้าข้อมูลแตกต่างกัน มากเกินไปหรือมากอย่างมีนัยส�าคัญ ก็มักจะท่าให้เกิดการใช้ข้อมูล

ในทางทุจริตหลายอย่าง โดยมักจะมีการยกทฤษฎีเลือกผิด Adverse Selection หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน 

Moral Hazard เกิดขึ้น ความ 7 ไม่สมมาตรของข้อมูลนั้นได้มาจากข้อมูลของฝ่ายผู้ส่งหรือฝ่ายปฏิบัติการ

หรือฝ่ายบริหารกับฝ่ายรับมี ความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลสื่อสารไม่ได้

คุณภาพ รวมถึงข้อมูลนั้นไม่ทันต่อเวลา ซึ่งท�าให้เกิดความไม่สมมาตรของข้อมูล แต่เนื่องด้วยความไม่

สมมาตรของข้อมูลไม่มีตัววัด หรือเครื่องมือที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพเปรียบเทียบได้ จึงท�าให้ยังคงเป็น

ปัญหาในการอธิบาย รวมถึงวิจัยต่อยอดต่าง ๆ โดย George A. Akerlof  คือผู้เขียนเรื่องนี้ขึ้นในปี 1970 

มีชื่อเรื่องว่า “The Market for Lemon” Quality Uncertainty and The Market Mechanize” แต่มีการ

โยงทฤษฎี บรรษัทภิบาลว่าเพิ่มความโปร่งใส รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง

สร้างความเชื่อว่าจะท่าให้ลดความไม่สามาตรของข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง   

2.1.4 ทฤษฎีการส่งสัญญาณ ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาถึง

พฤติกรรมที่ บริษัทหรือผู้ถือ หลักทรัพย์รายใหญ่ส่งสัญญาณให้กับผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย ซึ่งอาจจะน่าไปสู่

การเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของราคาหลักทรัพย์ได้ กรณีศึกษาการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavior Finance) พบว่า

บริษัทที มีการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน มีผลตอบแทนที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ จะขึ้นอยู่

กับปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
1. จ่านวนบริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน ในช่วงนั้น ถ้ามีจ�านวนบริษัท

เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชนเป็นจ่านวนมาก ผลตอบแทนของราคา หลักทรัพย์ปิดวันแรก มี
แนวโน้มจะไม่ดี ในทางจิตวิทยาสามารถอธิบายถึงว่านักลงทุนมีการรีบขายท�าก�าไรในหลักทรัพย์นั้น เพื่อรีบ
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จองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ทันที จากการศึกษายังพบอีกว่า ผลตอบแทนของ ราคาหลักทรัพย์ปิดวันแรกจะสูงใน
ช่วงที หลักทรัพย์มีการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน ออกมาน้อย 

2. อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายครั้งแรกต่อ ประชาชน 
จากทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม พบว่าในช่วงทดสอบราคาต�่าสุดที เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ นักลงทุนสถาบัน 
(Book Building) ที่มีอุปสงค์ต�่าจะมีแนวโน้ม Underperform และในช่วงทดสอบ ราคาสูงสุดที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อนักลงทุนสถาบัน จะมีแนวโน้ม Outperform 

3. การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชนในราคาใกล้เคียงมูลค่าหลักทรัพย์ คือไม่มี
ส่วนลด (Discount) ให้แก่นักลงทุน หลักทรัพย์นั้นมีแนวโน้มที จะ Underperform

สมก�ร

ผลการศึกษา

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การออกหลักทรัพย์

ใหม่รวมภายในประเทศ การออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล และการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชน 

ใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ( Time Series ) โดยมีตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัว คือ USD = อัตราแลกเปลี่ยน  

OIL = ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) INT1 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ชั้นดีเฉลี่ย (%) INF = อัตราเงินเฟ้อ  

(ปี 2558 ปีฐาน) และ INT2  = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า เฉลี่ย (%) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ multiple 

regression ทดสอบโดยการใช้โปรแกรม Stata/SE ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการทดสอบปัญหา Multicol-

linearity และ Autocorrelation ในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะเอาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธีการ Variance Inflation Factor ( VIF ) สามารถ

สรุปได้ว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ชั้นดีเฉลี่ย (%) INT1 มีค่า VIF = 24.55และ อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า เฉลี่ย (%) INT2 มีค่า VIF = 29.54 ซึ่งที่มีค่า VIF มากกว่า 10 ท�าให้เกิดปัญหา Mul-

ticollinearity ดังนั้น จึงต้องเลือกตัดตัวแปร INT2 ออกจากสมการ และการตรวจสอบปัญหา Autocorre-

lation สามารถดูได้จากค่าสถิติ Durbin-Watson (D.W) ซึ่งพบว่า การออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายใน

ประเทศ มีค่า Prob > chi2  = 0.0040 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ท�าให้เกิดปัญหา Autocorrelation  การออก
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หลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล มีค่า Prob > chi2  = 0.0035 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ท�าให้เกิดปัญหา Auto-

correlation และการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชนมีค่า Prob > chi2  = 0.0002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

0.05 ท�าให้เกิดปัญหา Autocorrelation จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ Robust

ตารางที่ 1 ผลอัตราการเปลี่ยนแปลงของการออกหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ออกใหม่

รวมภายในประเทศ

Y-1 (%) หลักทรัพย์ออกใหม่

ภาครัฐบาล

Y-1 (%) หลักทรัพย์ออกใหม่

ภาคเอกชน

Y-1 

(%)

2535 120,011.50 - 27,045.60 - 92,965.90 -

2536 192,012.81 60.00 60,431.90 123.44 131,580.91 41.54

2537 329,318.52 71.51 57,121.90 - 5.48 272,196.62 106.87

2538 310,655.77 - 5.67 84,654.50 48.20 226,001.27 -16.97

2539 410,124.71 32.02 196,153.50 131.71 213,971.21 -5.32

2540 402,717.16 - 1.81 239,286.19 21.99 163,430.97 -23.62

2541 933,509.83 131.80 501,677.69 109.66 431,832.14 164.23

2542 1,422,875.00 52.42 551,421.81 9.92 871,453.19 101.80

2543 830,007.31 -41.67 448,886.29 -18.59 381,121.02 -56.27

2544 1,112,460.75 34.03 772,069.58 72.00 340,391.17 - 10.69

2545 1,402,139.57 26.04 1,055,987.95 36.77 346,151.62 1.69

2546 1,582,991.51 12.90 752,354.77 -28.75 830,636.74 139.96

2547 1,748,460.58 10.45 1,217,049.30 61.77 531,411.28 -36.02

2548 2,619,221.16 49.80 1,762,785.70 44.84 856,435.46 61.16

2549 4,154,003.15 58.60 2,178,866.06 23.60 1,975,137.09 130.62

2550 8,199,525.72 97.39 5,129,683.89 135.43 3,069,841.83 55.42

2551 13,326,071.92 62.52 10,039,601.28 95.72 3,286,470.64 7.06

2552 13,130,341.33 -1.47 9,954,176.86 -0.85 3,176,164.47 -3.36

2553 13,929,658.33 6.09 10,527,707.72 5.76 3,401,950.61 7.11

2554 16,358,342.67 17.44 11,601,092.58 10.20 4,757,250.09 39.84

2555 13,269,673.75 -18.88 9,131,615.52 -21.29 4,138,058.23 -13.02

2556 11,820,293.04 -10.92 7,051,829.43 -22.78 4,768,463.62 15.23

2557 11,879,626.06 0.50 6,378,429.75 - 9.55 5,501,196.30 15.37

2558 13,109,536.16 10.35 7,150,070.08 12.10 5,959,466.08 8.33

2559 15,232,755.36 16.20 8,729,866.01 22.09 6,502,889.35 9.12

2560 13,758,452.47 - 9.68 7,654,080.49 -12.32 6,104,371.98 -6.13

2561 13,240,526.92 -3.76 7,847,360.40 2.53 5,393,166.52 -11.65
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จากตารางที่ 1 การออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ พบว่า ในปี 2536 มีอัตราการเปลี่ยนแปง

จากปี 2535 เพิ่มขึ้น 60.00%  ปีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ปี 2541 เพิ่มขึ้น 131.80% และปีที่

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงสูงสุดคือ ปี 2543 ลดลง -41.67%  

หลักทรัพย์ออกใหม่ภาครัฐบาล พบว่า ในปี 2536 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2535 เพิ่มขึ้น 

123.44% ปีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ปี 2550 เพิ่มขึ้น 135.43% และปีที่มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงลดลงสูงสุดคือ ปี 2546 ลดลง -28.75%

หลักทรัพย์ออกใหม่ภาคเอกชน พบว่า ในปี 2536 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2535 เพิ่มขึ้น 

41.54% ปีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ปี 2541 เพิ่มขึ้น 164.23% และปีที่มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงลดลงสูงสุดคือ ปี 2543 ลดลง -56.27%

จากตารางที่ 2  คือ การออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญ

สมการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ มีค่า ADJ R2 = 0.7340  แสดงว่า

ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73.40 โดยสมมุติให้

ปัจจัยอื่นคงที่ และอีกร้อยละ 26.60 มาจากตัวแปรอิสระอื่น นอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าว ค่า F-sta-

tistic =  24.68 และมีค่า Significant ที่ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปร

อิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวไปมีผลกับตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระที่มีระดับนัยส�าคัญ ประกอบด้วย ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) มีค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ 155916.5  หมายความว่า เมื่อราคาน�้ามันเปลี่ยนแปลงไป  1 ล้านบาท ท�าให้ส่งผลต่อการออกหลัก

ทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 155916.5 บาท ในทิศทางเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อ  (ปี 2558 ปี

ฐาน) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -942598.2 หมายความว่า ท�าให้ส่งผลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายใน

ประเทศเปลี่ยนแปลงไป 942598.2 บาท ในทิศทางลดลง

การออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่ภาครัฐบาล มีค่า ADJ R2 = 0.7230  แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย

การออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 72.30 โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นคงที่ และอีกร้อยละ 

27.70 มาจากตัวแปรอิสระอื่นนอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าว ค่า F-statistic =  17.56 และมีค่า Sig-

nificant ที่ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวไปมีผล

กับตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระที่มีระดับนัยส�าคัญ ประกอบด้วย ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) มีค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ 104143  หมายความว่า เมื่อราคาน�้ามันเปลี่ยนแปลงไป  1 ล้านบาท ท�าให้ส่งผลต่อการออกหลัก

ทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 104143 บาท ในทิศทางเพิ่มขึ้น

และการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชน พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชน มีค่า ADJ R2 = 0.6272 ค่า แสดงว่าตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.72 โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นคงที่ 

และอีกร้อยละ 27.28 มาจากตัวแปรอิสระอื่นนอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าวF-statistic =  25.84 และ

มีค่า Significant ที่ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว

ไปมีผลกับตัวแปรตาม
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ตัวแปรอิสระที่มีระดับนัยส�าคัญ ประกอบด้วย ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) มีค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ 51773.5  หมายความว่า เมื่อราคาน�้ามันเปลี่ยนแปลงไป  1 ล้านบาท ท�าให้ส่งผลต่อการออกหลัก

ทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 51773.5  บาท ในทิศทางเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อ  (ปี 2558 ปี

ฐาน) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -494270.1 หมายความว่า ท�าให้ส่งผลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายใน

ประเทศเปลี่ยนแปลงไป -494270.1  บาท ในทิศทางลดลง

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ การออก

หลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล และการออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาคเอกชน ในช่วงปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 

2561 มีวัตถุประสงค์ 1.) ศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศ  2.) 

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกใหม่ของหลักทรัพย์ภายในประเทศไทย จึงสร้างแบบจ�าลองต่าง ๆ ที่คาดว่า

จะมีอิทธิพลต่อการออกหลักทรัพย์ใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ( Time Series ) และใช้

วิธีวิเคราะห์แบบ Multiple Regression เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุ

ของการออกหลักทรัพย์ใหม่

ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) สรุปผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามัน 

(ดอลลาร์ ต่อ บาเรล)  มีผลต่อปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ ทั้งของภาครัฐบาล และ

ภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการออก

หลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ ทั้งของภาครัฐบาล และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น และเมื่อราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ 

ต่อ บาเรล) ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ ทั้งของภาครัฐบาล และภาค

เอกชนลดลง

อัตราเงินเฟ้อ  (ปี 2558 ปีฐาน) สรุปผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ  (ปี 

2558 ปีฐาน) มีผลต่อปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ และภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ กุลชูศักดิ์ (2557) คือ เมื่อ อัตราเงินเฟ้อ  (ปี 2558 ปีฐาน) เพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้ปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ และภาคเอกชน เพิ่มขึ้น และเมื่อ อัตราเงินเฟ้อ  

(ปี 2558 ปีฐาน) ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่รวมภายในประเทศ และภาคเอกชน ลดลง

ข้อเสนอแนะ
1. จากสถานการณ์ในปัจจุบันของการออกหลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศมีแนวโน้มไปในทิศทาง

ลดลง อาจเนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงภาวะหดตัว จึงท�าให้ปริมาณการออกหลัก
ทรัพย์ใหม่ลดลง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการวางแผนก�าลังคนส�าหรับด้านนี้ไว้ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว และยังช่วยป้องกันปริมาณการออกหลักทรัพย์
ใหม่ที่ลดลงอีกด้วย

2. ราคาน�้ามัน (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) เป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ส่งต่อการออกหลักทรัพย์
ใหม่รวมภายในประเทศ รวมทั้งของภาครัฐบาล และภาคเอกชน เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นถ้าต้องการให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัว และมีปริมาณการออกหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
วางแผนในการจัดการกับราคาน�้ามัน  (ดอลลาร์ ต่อ บาเรล) ให้ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศพัฒนา
ไปในทางที่ดีขึ้น
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3. อัตราเงินเฟ้อ  (ปี 2558 ปีฐาน) ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ปริมาณการออกหลักทรัพย์
ใหม่รวมภายในประเทศ และของภาคเอกชน ลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อ  (ปี 2558 ปีฐาน) จะไม่ส่งผลต่อการ
ออกหลักทรัพย์ใหม่ของภาครัฐบาล ดังนั้นถ้าต้องการให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว และมีปริมาณการ
ออกหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนในการจัดการกับอัตราเงินเฟ้อ  (ปี 
2558 ปีฐาน) ให้ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

4. ท�าให้วิจัยและผู้ที่ได้เข้ามาศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้สามารถใช้ข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในการคาดการณ์
การออกให้ของหลักทรัพย์ใหม่ภายในประเทศไทย

5. งานวิจัยในครั้งนี้อาจจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยไปปรับ
ใช้เพื่อท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร การแจกแบบสอบถามใช้ google form ผ่านทางกลุ่ม Line ของนักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชีแต่ละชั้นปี ได้รับกลับคืนมาจ�านวน 250 ฉบับ จากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 454 คน คิด

เป็น 55.07% สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-statistics และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า (1)เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างไม่

แตกต่างกัน (2)ชั้นปีที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแตกต่างกัน (3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตก

ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างต่างกัน ยกเว้น (5)ด้านการท�างานนอกเวลา (6)สถานที่พักอาศัยที่แตกต่าง

กัน ท�าให้พฤติกรรมการใช้เวลาว่างไม่ต่างกัน ยกเว้นด้านการเรียน (4)รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองที่แตก

ต่างกัน ท�าให้พฤติกรรมการใช้เวลาว่างแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการท�างานนอกเวลา รายได้ต่อเดือนของ

นักศึกษาที่แตกต่างกัน ท�าให้พฤติกรรมการใช้เวลาว่างต่างกันในด้านสังคมและด้านการเรียน

คำาสำาคัญ: การใช้เวลาว่าง นักศึกษา การบัญชี

Abstract

The objective of this research is to study the leisure time behaviour of accounting 

students at Silpakorn University.The distribution of questionnaires using google form through 

the Line group of accounting students in each year.250 copies were returned from a total 

of 454 students, representing 55.07%.The statistics used in the research were percentage, 

mean, standard deviation, t-statistics, and one-way analysis of variance. The results of the 

research revealed that different (1)gender showed no different behavior in their leisure 

time, different (2)study years have different usage leisure time, different (3)grades have dif-

ferent leisure habits except for (5)working part-time, different (6)residence places have no 

different behaviour of spending time except for learning. In addition, the different of month-
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ly (4)income of parents makes the habit of spending time differently except for part-time 

working. Furthermore, the difference of monthly income of students makes the behaviour 

of free time different in social and academic aspects.

Keywords: Leisure time, undergraduate students, accounting

บทนำา

วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกคนต้อง

ขวนขวายและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษา 

การท�างาน เพื่อสร้างความเป็นอยู่และอนาคตที่ดี เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ 

เรื่อง เช่น การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ต�าแหน่งหน้าที่การงาน ฯลฯ แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ธรรมชาติ

จัดสรรมาให้กับทุกคนอย่างยุติธรรมมากที่สุด นั้นก็คือ “เวลา”

ลักษณะของเวลากับการด�าเนินชีวิตของคนมีลักษณะในที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ เวลาของภารกิจ 

(Work) และเวลาว่างจากภารกิจ (Non Work) ซึ่งทั้งสองลักษณะต้องมีความสัมพันธ์กันเชิงสมดุลแห่งชีวิต 

เพราะบุคคลที่ประกอบภารกิจอย่างเคร่งเครียด ไม่รู้จักการผ่อนคลายย่อมกระทบต่อการด�าเนินชีวิต เวลา

ว่างจากภารกิจ เรียกว่า เวลาว่าง (Leisure) มนุษย์ควรด�าเนินชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นสุข จึงต้อง

รู้จักหน้าที่และการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมกับชีวิต (จรินทร์ ธานีรัตน์, 2537)

ในช่วงวัยเรียนนั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา เวลาที่เราใช้หมดไปในแต่ละวันส่วน

ใหญ่ก็คือการไปเรียนยังสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษาก็จะก�าหนดเวลาเรียนไว้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ

ระดับการศึกษา ภายหลังจากการศึกษาซึ่งเราถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเด็กทุกคนที่หมดไปในแต่ละวัน

แล้ว ช่วงเวลาที่เหลือจากการศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นเวลาที่แต่ละคนจะได้ท�ากิจกรรมอื่น ๆ ตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบ หรือตามความถนัดและความสนใจหรือความพอใจของแต่ละคนนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่นอกเหนือ

จากการศึกษาในสถานศึกษานั้นก็นับได้ว่ามีความส�าคัญ เพราะสามารถที่จะเพิ่มพูนศักยภาพหรือลดทอน

ประสิทธิภาพของบุคคลนั้น ๆ ได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าหากรู้จักแบ่งเวลาที่ใช้ในการด�าเนินชีวิต ทั้งเวลาในการ

ท�างาน เวลาพักผ่อน เวลาใช้ส่วนตัว และเวลาที่ให้กับครอบครัวอย่างมีแบบแผน เป็นระบบระเบียบ เพื่อ

ให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผลดีย่อมมากกว่าผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองหรือผู้อื่นจะเป็น การเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดแก่เยาวชน ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ชาติในอนาคต (ธันยนันท์ ทองบุญตา, 2551)

และจากการส�ารวจเบื้องต้นจากนักศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่มี

ตารางเรียนในคาบแรก คือ 08.30 น. พบว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลาเพียงร้อยละ70 ส่วนคาบเรียนตั้งแต่

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป พบว่า นักศึกษาที่เข้าเรียบตรงเวลาร้อยละ 90 หรือ ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังพบ

ว่านักศึกษาร้อยละ 70 ท�าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ในคืนวันก่อนส่ง จากข้อมูลข้าวต้น 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทราบลักษณะของการใช้เวลาว่างของนักศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการใช้เวลา
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ว่างโดยรวมและแต่ละด้านของนักศึกษา ในช่วงที่ว่างจากการเรียน กิจวัตรประจ�าวันการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และศึกษาความสัมพันธ์การใช้เวลาว่างในแต่ละด้านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพื่อน�าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้อง

กับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การบริการ การใช้เวลาว่างของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นแนวทางส�าหรับ

วางแผนและกระตุ้นให้นักศึกษามีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้เวลาว่างโดยรวมและในแต่ละด้านของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างาน
นอกเวลา

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้าน (1)เพศ (2)ระดับชั้น (3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4)รายได้ของผู้
ปกครอง (5)รายได้ส่วนตัว และ (6)สถานที่พักอาศัย ที่มีผลต่อการใช้เวลาด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการ
เรียน และด้านการท�างานนอกเวลา ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างโดยรวมและแต่ละด้านของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. เพื่อน�าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้สอดคล้องกับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การบริการ การใช้เวลาว่างของนักศึกษา

3. เพ่ือน�าข้อมูลไปใช้ในการเปิดวิชาเลือกเสรีในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในด้าน
จิตส�านึกสาธารณะ

การทบทวนวรรณกรรม
1. พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมีผลเกี่ยวข้องกับสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ทั้งสังคมด้านชีวภาพ และ

สังคมทางกายภาพ ในขณะเดียวกันสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น
เดียวกัน ดังนั้นสภาพสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีผลท�าให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย (กฤษณะ 
รังสรรค์ , 2558)

2. ความหมายของค�าว่า การใช้เวลาว่าง ในประเทศและต่างประเทศจะมีความคล้ายคลึงและ
สอดคล้องกัน ซึ่งค�าที่มักพบในการใช้เวลาว่างที่ส�าคัญ ได้แก่ค�าว่า การท�ากิจกรรมในเวลาที่อยู่นอกเหนือจาก
เวลา ที่จ�าเป็นต้องท�ากิจวัตรต่าง ๆ มีความเป็นอิสระ เป็นกิจกรรมที่ดี เกิดผลดี และมีผลดีต่อจิตใจ ดังนั้น
จากที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า การใช้เวลาว่าง หมายถึง การท�ากิจกรรมในช่วงเวลานอกเหนือจากช่วง
เวลาที่จ�าเป็น เช่น เวลาเรียน เวลาท�างาน หรือการท�ากิจวัตรประจ�าวัน โดยมีอิสระในการท�ากิจกรรม เป็น
กิจกรรมในทางที่ดี และ ตอบสนองความรู้สึกด้านจิตใจ เช่น ความพึงพอใจ ความสุข สนุกสนาน (วิทยา ยาง
กลาง,ยุทธนา ไชยจูกุล และ ปิยดา สมบัติวัฒนา , 2563)

3. เพศมีส่วนก�าหนดการกระท�ากิจกรรมยามว่าง เช่น เด็กชายชอบเล่นฟุตบอล แต่เด็กหญิงชอบ
เล่นเนตบอลแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระแสเคล่ือนไหวเพ่ือต่อต้านสิทธิสตรีก่อให้เกิดความทัดเทียมกับบุรุษยิ่ง
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ขึ้นทั้งด้านการท�างานและการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแม้กรณีการใช้เวลาว่าง (แคบ
แลน Kaplan. 1975: 5: 90)

4. การบริหารเวลา (กุลเชษฐ ไกลชมสม, 2544) เป็นการวางแผนการจัดระบบระเบียบการใช้เวลา
ในการปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับการน�าแผนไปใช้ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กร โดยมีการก�าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาที่สิ้นสุดในงานแต่ละ
อย่าง ก�าหนดกิจกรรมที่ปฏิบัติก่อนหลัง จัดล�าดับความส�าคัญและเลือกสรรงานตามความเร่งด่วน หรือความ
ส�าคัญของงานแต่ละอย่างเป็นหลัก มุ่งความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างเหมาะสม 
ท�าให้มีการใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้การจัดแบ่งเวลาที่ใช้ในการด�าเนินชีวิต ทั้ง
เวลาในการท�างาน เวลาพักผ่อน เวลาที่ใช้ส่วนตัวและเวลาที่ให้กับครอบครัว (ปรีชา ฐานะพันธ์, 2544) ส่ง
ผลให้การด�าเนินชีวิตและการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สมมุติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน 

และด้านการท�างานนอกเวลาที่แตกต่างกัน

2. นักศึกษาที่ระดับชั้นแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการ
เรียน และด้านการท�างานนอกเวลาที่แตกต่างกัน

3. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้าน
สังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลาที่แตกต่างกัน

4. นักศึกษาที่มีรายได้ผู้ปกครองแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม 
ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลาที่แตกต่างกัน

5. นักศึกษาที่มีรายได้ส่วนตัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้าน
การเรียน และด้านการท�างานนอกเวลาที่แตกต่างกัน

6. นักศึกษาที่มีสถานที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม 
ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลาที่แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 454 คน(กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563)

2. เครื่องมือท่ีใช้วัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งได้ปรับปรุงจากงานวิจัยของธันย
นันท์ ทองบุญตา(2541) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA.) สถานที่พักอาศัย รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา ประกอบด้วย ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการ
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เรียน และด้านท�างานนอกเวลา

3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ท�าโดยแจกแบบสอบถามเป็น google form ผ่าน
ทางกลุ่ม Line ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีแต่ละชั้นปี ได้รับกลับคืนมาจ�านวน 250 ฉบับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล กระท�าโดยโปรแกรมค�านวณส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน เพื่อ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับข้อมูลเชิงคุณภาพ

จากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 454 คน คิดเป็น 55.07% 

เกณฑ์ในการประเมินผลระดับการใช้เวลาว่างของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ช่วง และก�าหนดน�้า

หนักของค่าคะแนน ดังนี้

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด ให้ 4

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  ให้ 3

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง ให้ 2

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อย  ให้ 1

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้ 0

น�าระดับการใช้เวลาว่างของนักศึกษามาแปลความหมายเป็นค่าเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน ดังนี้

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติมาก

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติปานกลาง

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติน้อย

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด

ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 250 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาแล้วน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 จ�านวน 73 คน 
ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 63 คน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 57 คน และชั้นปีที่ 3 จ�านวน 57 คน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาด้านส่วน
ตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลา อยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด รายละเอียดดังที่
แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนก 

    ตามพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง

พฤติกรรมการ

ใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชี

ระดับของการปฏิบัติจริง

Mean S.D.
ระดับของ

การปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ด้านส่วนตัว 2.84 0.65 ปานกลาง

1.ใช้เวลาพัก

ผ่อนมากกว่า 8 

ชั่วโมง

47

(18.8%)

77

(30.8%)

79

(31.6%)

31 

(12.4%)

16

(6.4%)
3.43 1.12 มาก

2. รับประทาน

อาหารนานกว่า 

2 ชั่วโมง

8

(3.2%)

30

(12.0%)

41

(16.45%)

78

(31.2%)

93

(37.2%)
2.13 1.14 น้อย

3. ใช้เวลาในการ

อาบน�้านานกว่า

ครึ่งชั่วโมงต่อ

ครั้ง

26

(10.4%)

49

(19.6%)

78

(31.2%)

52

(20.8%)

45

(18%)
2.84 1.23 ปานกลาง

4. อ่านหนังสือ 

/ นิตยสาร / 

หนังสือพิมพ์

17

(6.8%)

26

(10.4%)

63

(25.2%)

73

(29.2%)

71

(28.4%)
2.38 1.19 น้อย

5. ท�างานบ้าน 

เช่น ซักรีด

เสื้อผ้า ท�าความ

สะอาดบ้าน 

33

(13.2%)

74

(29.6%)

81

(32.4%)

41

(16.4%)

21

(8.4%) 3.23 1.13
ปานกลาง

6. อ่านการ์ตูน

ญี่ปุ่น

13

(5.0%)

22

(8.8%)

30

(12.0%)

52

(20.8%)

133

(53.2%)
1.92 1.21 น้อย

7. ดูหนัง / ฟัง

เพลง

108

(43.2%)

86

(34.4%)

44

(17.6%)

5

(2.0%)

7

(2.8%)
4.13 0.96 มาก

8. ไปเดินซื้อของ

ตามห้างสรรพ

สินค้า

30

(12.0%)

49

(19.6%)

90

(36.0%)

60

(24.0%)

21

(8.4%)
3.03 1.12 ปานกลาง

9. เลี้ยงสัตว์ / 

ปลูกต้นไม้

32

(12.8%)

33

(13.2%)

51

(20.4%)

49

(19.6%)

85

(34.0%)
2.51 1.40 น้อย

10. คุยโทรศัพท์

มากกว่าครึ่ง

ชั่วโมง

42

(16.8%)

40

(16.0%)

66

(26.4%)

54

(21.6%)

48

(19.2%)
2.90 1.35 ปานกลาง



513

พฤติกรรมการ

ใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชี

ระดับของการปฏิบัติจริง

Mean S.D.
ระดับของ

การปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

11. เล่นเกม

มากกว่าหนึ่ง

ชั่วโมงต่อครั้ง

54

(21.6%)

53

(21.2%)

55

(22.0%)

38

(15.2%)

50

(20.0%)
3.09 1.42 ปานกลาง

12. สะสม

สิ่งของ

37

(14.8%)

29

(11.6%)

55

(22.0%)

60

(24.0%)

69

(27.6%)
2.62 1.38 ปานกลาง

13. ออกก�าลัง

กาย

29

(11.6%)

38

(15.2%)

70

(28.0%)

64

(25.6%)

49

(19.6%)
2.74 1.26 ปานกลาง

ด้านสังคม 2.93 0.76 ปานกลาง

1. ท�ากิจกรรม

ร่วมกับ

ครอบครัว 

28

(11.2%)

66

(26.4%)

94

(37.6%)

50

(20.0%)

12

(4.8%)
3.19 1.03 ปานกลาง

2. สังสรรค์บ้าน

เพื่อน

16

(13.6%)

62

(28.0%)

68

(27.2%)

70

(24.8%)

34

(6.4%)
2.82 1.14 ปานกลาง

3. ไปแหล่ง

บันเทิงกับเพื่อน

17

(19.6%)

54

(23.6%)

71

(28.4%)

59

(21.6%)

49

(6.8%)
2.72 1.20 ปานกลาง

4.เดินห้างฯกับ

เพื่อน

23

(9.2%)

47

(18.8%)

90

(36.0%)

63

(25.2%)

27

(10.8%)
2.90 1.11 ปานกลาง

5. พูดคุยกับ

เพื่อนผ่านสื่อ

อินเทอร์เน็ต

มากกว่าหนึ่ง

ชั่วโมง

40

(16.0%)

72

(28.%)

78

(31.2%)

49

(19.6%)

11

(4.4%)
3.32 1.09 ปานกลาง

6. ท�ากิจกรรม

ชมรม / 

กิจกรรมเพื่อ

สาธารณะ

ประโยชน์

17

(6.8%)

29

(11.6%)

84

(33.6%)

86

(34.4%)

34

(13.6%)
2.64 1.07 ปานกลาง

7. เล่นกีฬากับ

เพื่อน

27

(10.8%)

31

(12.4%)

72

(28.8%)

67

(26.8%)

53

(21.2%)
2.65 1.25 ปานกลาง

8. พูดคุยเรื่อง

ของผู้อื่น

30

(12.0%)

63

(25.2%)

92

(36.8%)

45

(18.0%)

20

(8.0%)
3.15 1.10 ปานกลาง

ด้านการเรียน 2.61 0.79 ปานกลาง
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พฤติกรรมการ

ใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชี

ระดับของการปฏิบัติจริง

Mean S.D.
ระดับของ

การปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. ท�าการบ้าน 

/ งานที่อาจารย์

มอบหมาย

41

(16.4%)

101

(40.4%)

95

(38.0%)

10

(4.0%)

3

(1.2%)
3.67 0.84 มาก

2. ลอกการบ้าน

เพื่อน

23

(9.2%)

54

(21.6%)

106

(42.4%)

53

(21.2%)

14

(5.6%)
3.08 1.01 ปานกลาง

3. ทบทวนบท

เรียน / อ่าน

หนังสือล่วงหน้า

16

(6.4%)

31

(12.4%)

93

(37.2%)

87

(34.8%)

23

(9.2%)
2.72 1.01 ปานกลาง

4. ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูล

จากห้องสมุด / 

อินเทอร์เน็ต

29

(11.6%)

38

(15.2%)

96

(38.4%)

66

(26.4%)

21

(8.45%)
2.95 1.10 ปานกลาง

5. ทบทวนบท

เรียนกับเพื่อน

27

(10.8%)

42

(16.8%)

91

(36.4%)

66

(26.4%)

24

(9.6%)
2.93 1.12 ปานกลาง

6. ให้เพื่อน

หรือผู้อื่นช่วย

ท�ารายงาน / 

การบ้าน

26

(10.4%)

29

(8.4%)

68

(27.2%)

69

(27.6%)

66

(26.4%)
2.49 1.25 ปานกลาง

7. เข้าร่วม

แข่งขันทาง

วิชาการ

12

(4.8%)

17

(6.8%)

37

(14.8%)

56

(22.4%)

128

(51.2%)
1.92 1.17 น้อย

8. เรียนพิเศษ / 

อบรมกิจกรรม

วิชาการ

18

(7.2%)

21

(8.4%)

39

(15.6%)

59

(23.6%)

113

(45.2%)
2.09 1.26 น้อย

9. เข้า Lab 

ภาษาอังกฤษ / 

คอมพิวเตอร์

10

(4.0%)

27

(10.8%)

69

(27.6%)

71

(28.4%)

73

(29.2%)
2.32 1.12 น้อย

10. ฝึกงานใน

สาขาที่เรียน

11

(4.4%)

23

(9.2%)

37

(14.8%)

48

(19.2%)

131

(52.4%)
1.94 1.20 น้อย

ด้านการท�างานนอกเวลา 2.25 1.03 น้อย

1. ช่วยงานใน

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

9

(3.6%)

23

(9.2%)

49

(19.6%)

61

(24.4%)

108

(43.2%)
2.06 1.15 น้อย
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พฤติกรรมการ

ใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชี

ระดับของการปฏิบัติจริง

Mean S.D.
ระดับของ

การปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

2. ท�างาน

ชั่วคราวของ

บริษัท / ห้าง / 

ร้าน

10

(4.05%)

16

(6.4%)

28

(11.2%)

61

(24.4%)

135

(54.0%)
1.82 1.11 น้อย

3. หารายได้มา

ใช้จ่ายส่วนตัว

ตามที่ต้องการ

30

(12.0%)

30

(12.0%)

56

(22.4%)

56

(22.4%)

78

(31.2%)
2.51 1.36 น้อย

4. หา

ประสบการณ์

ระหว่างเรียน

20

(8.0%)

30

(12.0%)

56

(22.4%)

56

(24.8%)

78

(32.8%)
2.38 1.27 น้อย

5. หารายได้

แบ่งเบาภาระ

ครอบครัว

20

(10.8%)

30

(10.4%)

56

(20.4%)

62

(27.2%)

82

(31.2%)
2.42 1.32 น้อย

6. ท�างาน

มากกว่า 2 

ชั่วโมงต่อวัน

27

(10.80%)

26

(10.8%)

51

(15.2%)

68

(23.2%)

78

(40.0%)
2.29 1.37 น้อย

3. การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างไม่แตก
ต่างกัน

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของของนักศึกษาบัญชีตามเพศที่แตกต่างกัน

ด้าน ค่าเฉลี่ยเพศชาย ค่าเฉลี่ยเพศหญิง t-statistics Sig.

1.ส่วนตัว 2.87 2.83 0.330 0.554

2.สังคม 2.95 2.92 0.281 0.150

3.การเรียน 2.72 2.58 1.191 0.205

4.การท�างานนอกเวลา 2.20 2.26 -0.368 0.282

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ชั้นปีที่แตกต่างกัน ท�าให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกัน
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ตารางที่ 3: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของของนักศึกษาบัญชีตามชั้นปีที่ก�าลังศึกษา

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig.

1.ด้านส่วนตัว ระหว่างกลุ่ม 3.541 3 1.180 2.842 0.038

ภายในกลุ่ม 102.175 246 0.415

รวม 105.717 249

2.ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 9.491 3 3.146 5.755 0.001

ภายในกลุ่ม 135.231 246 0.550

รวม 144.722 249

3.ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 19.351 3 6.450 11.392 0.000

ภายในกลุ่ม 139.286 246

รวม 158.637 249

4.การท�างานนอกเวลา ระหว่างกลุ่ม 26.337 3 8.779 8.934 0.000

ภายในกลุ่ม 241.729 246 0.983

รวม 268.067 249

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
5. การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ท�าให้
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกัน ยกเว้นด้านการท�างานนอกเวลา 

ตารางที่ 4: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของของนักศึกษาบัญชีตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig.

1.ด้านส่วนตัว ระหว่างกลุ่ม 7.345 4 1.836 4.574 0.001

ภายในกลุ่ม 98.371 245 0.402

รวม 105.717 249

2.ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 5.759 4 1.440 2.539 0.041

ภายในกลุ่ม 138.962 245 0.567

รวม 144.722 249

3.ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 11.609 4 2.902 4.836 0.001

ภายในกลุ่ม 147.028 245 0.600

รวม 158.637 249

4.การท�างานนอกเวลา ระหว่างกลุ่ม 1.934 4 0.483 0.445 0.776

ภายในกลุ่ม 266.133 245 1.086

รวม 268.067 249

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
6. การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า สถานที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน ท�าให้พฤติกรรม
การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีไม่ต่างกันยกเว้นด้านการเรียน

ตารางที่ 5: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของของนักศึกษาบัญชีตามสถานที่พักอาศัย

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig.

1.ด้านส่วนตัว ระหว่างกลุ่ม 2.849 3 0.950 2.271 0.081

ภายในกลุ่ม 102.867 246 0.418

รวม 105.717 249

2.ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 4.447 3 1.482 2.600 0.053

ภายในกลุ่ม 140.275 246 0.570

รวม 144.722 249

3.ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 6.049 3 2.016 3.251 0.022

ภายในกลุ่ม 152.588 246 0.570

รวม 158.637 249

4.การท�างานนอกเวลา ระหว่างกลุ่ม 8.748 3 2.916 2.766 0.420

ภายในกลุ่ม 259.318 246 1.054

รวม 268.067 249

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
7. การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน ท�าให้
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกัน ยกเว้นด้านการท�างานนอกเวลา

ตารางที่ 6: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของของนักศึกษาบัญชีตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig.

1.ด้านส่วนตัว ระหว่างกลุ่ม 7.934 4 1.984 4.970 0.001

ภายในกลุ่ม 97.782 245 0.399

รวม 105.717 249

2.ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 6.423 4 1.606 2.845 0.025

ภายในกลุ่ม 138.299 245 0.564

รวม 144.722 249

3.ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 8.368 4 2.092 3.411 0.010

ภายในกลุ่ม 150.269 245 0.613

รวม 158.637 249
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ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig.

4.การท�างานนอก

เวลา

ระหว่างกลุ่ม 3.814 4 0.954 0.884 0.474

ภายในกลุ่ม 264.252 245 1.079

รวม 268.067 249

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
8. การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ท�าให้
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกันในด้านสังคมและด้านการเรียน

ตารางที่ 7: เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของของนักศึกษาบัญชีตามรายได้ต่อเดือนของนักศึกษา

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig.

1.ด้านส่วนตัว ระหว่างกลุ่ม 1.652 3 0.551 1.301 0.275

ภายในกลุ่ม 104.065 246 0.423

รวม 105.717 249

2.ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 13.577 3 4.526 8.489 0.000

ภายในกลุ่ม 131.145 246 0.533

รวม 144.722 249

3.ด้านการเรียน ระหว่างกลุ่ม 7.289 3 2.430 3.949 0.009

ภายในกลุ่ม 151.348 246 0.615

รวม 158.637 249

4.การท�างานนอกเวลา ระหว่างกลุ่ม 0.948 3 0.316 0.291 0.832

ภายในกลุ่ม 267.119 246 1.085

รวม 268.067 249

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้เก็บวิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น

นักศึกษาทุกชั้นปี คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปกร โดยการเก็บแบบสอบถาม

จ�านวน 250 ชุด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 63คน ชั้นปีที่2 57คน ชั้นปีที่ 3 57 คน ชั้นปีที่ 4 73 คน 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลท่ีได้มาท�าการประมวลและวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง

สถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาการใช้เวลาว่างของนักศึกษาโดยมีปัจจัยในด้านส่วนตัว ด้าน

สังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลา ส�าหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรต้น 
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ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานที่พักอาศัย รายได้ของผู้ปกครอง รายได้ของนักศึกษา 

ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอก

เวลา (part-time) 

จากการส�ารวจพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาในแต่ละวันโดยแยกกิจกรรมเป็น 4 ด้านได้แก่

ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลา จะพบว่าในภาพรวมของนักศึกษาใช้

เวลาว่างกับพฤติกรรมทั้ง4 ด้านในระดับปานกลางและระดับน้อยที่สุด นักศึกษาใช้เวลาว่างในด้านสังคมมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย2.93) รองลงมาคือ ด้านส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 2.84) ด้านการเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.61) และด้านการ

ท�างานนอกเวลา (ค่าเฉลี่ย 2.25) ตามล�าดับ 

พิจารณาในแต่ละด้านเป็น รายข้อจะพบว่า

ด้านส่วนตัวโดยภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในระดับปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

ล�าดับแรก ได้แก่ใช้เวลาพักผ่อนในวันปกติมากกว่า 8 ชั่วโมง ท�างานบ้านเช่น ซัก รีดเสื้อผ้า ท�าความสะอาด

บ้าน และเล่นเกมมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ตามล�าดับ ส่วนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาที่ปฏิบัติ

และมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 3 อันดับคือ อ่านการ์ตูนญี่ปุ่น ใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 

และอ่านหนังสือนิตยสารหนังสือพิมพ์ ตามล�าดับ

ด้านสังคมโดยภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในระดับปานกลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

ล�าดับแรกได้แก่ การพูดคุยกับเพื่อนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ท�ากิจกรรมร่วมกับ

ครอบครัวเช่นปรุงอาหาร ไปท�าบุญพร้อมกับครอบครัว ไปเที่ยวกับครอบครัว และการพูดคุยเรื่อง ผู้อื่น ตาม

ล�าดับ ส่วนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่นักศึกษาปฏิบัติและมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 3 ล�าดับคือ ท�ากิจกรรมชมรม 

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เล่นกีฬากับเพื่อน และไปแหล่งบันเทิงกับเพื่อน ตามล�าดับ

ด้านการเรียนโดยภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในระดับปฏิบัติปานกลางซ่ึงมีค่า

เฉลี่ยสูงสุดสามล�าดับได้แก่ ท�าการบ้านงานที่อาจารย์มอบหมาย ลอกการบ้านเพื่อนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

ห้องสมุดอินเตอร์เน็ต ตามล�าดับ ส่วนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่นักศึกษาปฏิบัติและมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 3 

อันดับคือ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ฝึกงานในสาขาที่เรียนและเรียนพิเศษ อบรมกิจกรรมวิชาการ ตาม

ล�าดับ

ด้านการท�างานนอกเวลาโดยภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในระดับน้อยที่สุดซ่ึงมีค่า

เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับคือ หารายได้มาใช้จ่ายส่วนตัวตามที่ต้องการ หารายได้แบ่งเบาภาระครอบครัวและหา

ประสบการณ์ระหว่างเรียน ตามล�าดับ ส่วนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างที่นักศึกษาปฏิบัติและมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 3 

อันดับคือ ท�างานชั่วคราวของบริษัท/ห้าง/ร้าน ช่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร และท�างานมากกว่า 2 

ชั่วโมงต่อวันตามล�าดับกล่าวคือนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านส่วนตัว ด้านการ เรียนด้านสังคม 

อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ส่วนด้านการท�างานนอกเวลาอยู่ในระดับปฏิบัติการน้อยที่สุด 

การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างไม่แตก

ต่างกัน อาจเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมทั่วไปที่ทุกคนสนใจและปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อให้ได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลินต่อตนเอง

การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ชั้นปีที่แตกต่างกัน ท�าให้
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกันในด้านส่วนตัวและ

ด้านสังคม สาเหตุอาจเนื่องมาจากในอายุ ความชอบ และความสนใจกิจกรรมในเวลาว่างของนักศึกษาแต่ละ

คนแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกัน 

ส่งผลให้การใช้เวลาว่างในด้านส่วนตัวและด้านสังคมของนักศึกษา ซึ่งแตกต่างกับผลการวิจัยของ ธันยนันท์ 

บุญทองตา (2551) พบว่าชั้นปีของนักศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการเรียนและการท�างาน

นอกเวลา สาเหตุอาจเนื่องมาจากความยากง่ายของวิชาเรียนและการบริหารเวลา สรุปว่า นักศึกษาส่วนใหญ่

จะใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับงานที่วิทยาลัย กิจกรรมในเวลาว่างเป็นสิ่งแรกจะกระท�าเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียดความสนใจต่อกิจกรรมในเวลาว่าง ความแตกต่างของการเรียน สภาพสังคม การบริหารเวลา 

ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ท�าให้

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกัน ยกเว้นด้านการท�างานนอกเวลา สอดคล้อง

กับสมมมติฐานว่านักศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันจะมีการใช้เวลาว่างในด้านส่วนตัว ด้านสังคม 

และการเรียนต่างกัน สาเหตุของความแตกต่างน่าจะมาจากความยากง่ายของวิชาเรียน รูปแบบการใช้เวลา

ว่าง และการบริหารเวลา ท�าให้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและระดับปานกลางมีพฤติกรรมใน

การเวลาว่างแตกต่างจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า คือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า

จะมีพฤติกรรมใช้เวลาว่าในด้านส่วนตัวและสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและระดับ

ปานกลาง ขณะเดียวกันนักศึกษาทีี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอาจจะมีพฤติกรรมใช้เวลาว่างด้านการเรียน

มากว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงให้ความ

สนใจในการจัดสรรเวลาเรียน และสร้างทักษะที่ส่งผลต่ออาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ริเรือง

รอง รัตนวิไลสกุล (2543 : 95 ) ที่พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันจะมีรูปแบบการใช้ชีวิต

ในกลุ่มก้าวหน้า กลุ่มวิชาการ และกลุ่มอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.5

การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า สถานที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน ท�าให้พฤติกรรม

การใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีไม่ต่างกันยกเว้นด้านการเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า

สถานที่พักอาศัยที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแตกต่างกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจากระยะทางในการ

เดินทางมาเรียน ประกอบกับไม่มียานพาหนะที่สะดวกในการมาเรียน และรถรับส่งของมหาวิทยาลัยที่มีไม่

พอเพียงกับการรับนักศึกษาทั้งหมด ท�าให้ต้องรอรถเวลารอบต่อไป จึงเสียเวลาในการเดินทางมาเรียน ส่งผล

ให้นักศึกษาที่มีที่พักอาศัยไกลจากมหาวิทยาลัยต้องเสียเวลากับการเดินทางทั้งไปและกลับ ท�าให้มีเวลาใน

การทบทวน หรือท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิพัฒน์ เมฆขจร (2540 : 

บทคัดย่อ) ที่พบว่า นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาที่มีประเภทของที่พักอาศัยต่างกัน มีการใช้เวลาเรียนต่างกัน

การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน ท�าให้

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกัน ยกเว้นด้านการท�างานนอกเวลา สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธันยนันท์ ทองบุญตา (2551) พบว่านักศึกษาผู้ปกครองรายได้ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้เวลาว่าง อาจเนื่องมาจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หากผู้ปกครองมีรายได้สูงย่อมสามารถให้ค่า
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ใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาได้ในจ�านวนมากเพียงพอแก่ความต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างๆ ตามความ

พึงพอใจได้

การทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า รายได้ต่อเดือนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ท�าให้

พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต่างกันในด้านสังคมและด้านการเรียน สาเหตุการ

อาจจะเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตในความเป็นสังคมของนักศึกษา ตามความนิยม และตามความต้องการ

ทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมพรรณี เสตสุบรรณ (2549 : บทคัดย่อ) ที่พบว่านักศึกษาที่มีราย

ได้ต่างกัน มีการใช้เวลาว่างที่เหมาะสมต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี มีการ

ปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการ

ท�างานนอกเวลา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อยที่สุด นั่นหมายถึงการใช้เวลาว่างท�ากิจกรรม

ใน 1 วันสาเหตุที่นักศึกษาใช้เวลาว่างในการท�ากิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยภาพรวมนักศึกษาใช้เวลา

ว่างไปกับด้านสังคม รองลงมาด้านส่วนตัว ด้านการเรียน และ ด้านการท�างานนอกเวลา ตามล�าดับ อาจจะ

เป็นเพราะนักศึกษามีปัจจัยในด้านอื่นๆ เช่น การพักอาศัยอยู่หอพัก ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ไม่มีผู้

ปกครองก�ากับดูแลจึงท�าให้มีอิสระ มีความเป็นส่วนตัวในการท�ากิจกรรมต่างๆ ตามความชอบและความ

สนใจ ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่แบ่งเวลาให้กับกิจกรรมแต่ละด้านได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือ

ปัจจัยในด้านค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน จะพบว่านักศึกษาต้องแบ่งเวลาไปท�ากิจกรรมในด้านการท�างานนอก

เวลาและแบ่งเวลา ให้กับการเรียนซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้การจัดการเวลาของนักศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

วิจัยครั้งนี้พบว่านักศึกษามีการปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างในแต่ละวันแยกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการเรียน และด้านการท�างานนอกเวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและ

ระดับน้อยที่สุด พบว่านักศึกษาใช้เวลาว่างไปกับด้านสังคม รองลงมาคือด้านส่วนตัว ด้านการเรียนและด้าน

การท�างานนอกเวลา ตามล�าดับ จึงมีข้อเสนอแนะว่าฝ่ายวิชาการควรเข้ามาประสานงานหรือจัดโครงการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการ

เรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-

test การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติด้านการสอนแตกต่างกัน เกรดเฉลี่ยสะสมที่

แตกต่างกันมีทัศนคติด้านการสอน ด้านความพร้อมในการเรียน และด้านการประเมินผลแตกต่างกัน และ

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติด้านเนื้อหาการเรียนที่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : ความเครียด, ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน

Abstract

This research aimed to study stress levels and associated factors of attitudes about 

learning. The sample group was 261 accounting students of Silpakorn University. The re-

search instrument was a questionnaire. The statistics used in the research were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and t-test. Hypothesis testing revealed that different 

genders had different teaching attitudes. The different cumulative GPA has difference in 

teaching attitude, readiness in learning, and the evaluation aspects. Moreover, difference in 

monthly income has difference attitude in study content.

Keywords: Stress, Attitude in Learning

บทนำา

วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านการท�าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร 

ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีและบริการเกี่ยวกับ

การบัญชีด้านอื่น ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความส�าคัญ  ตามที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงก�าหนดบริการเก่ียวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้น

ในค�านิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น (“ความหมายของวิชาชีพบัญชี,” ม.ป.ป) 

วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องได้รับการศึกษาหรือมีความรู้เฉพาะด้าน มีค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่

ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความเชื่อถือ สรุปได้ว่า วิชาชีพบัญชี หมายถึง ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ต้อง อาศัยความรู้เฉพาะทางการบัญชีในการปฏิบัติงาน

การศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักบัญชีวิชาชีพที่มีคุณภาพนั้น ต้องผ่านการศึกษาตามหลักสูตรบัญชี

ของสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, ม.ป.ป) ทั้งนี้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้อง โดย

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาศิลปากร (2559) ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1) หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 2) หมวดวิชาเฉพาะ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาในแต่ละชั้นปีจะมีความเข้มข้นของ

เนื้อหาสาระในรายวิชาที่ต้องเรียนแตกต่างกันออกไป การก�าหนดรายวิชาที่ต้องศึกษาในแต่ละภาคการเรียน

ถูกก�าหนดโดยอาจารย์ผู้เขียนหลักสูตร ทางคณะต้นสังกัด หรือแม้แต่ตัวนักศึกษาเองในหมวดวิชาเลือกเสรี 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาที่ตนสนใจเพิ่มเติม การเรียนการสอนตามหลักสูต

รบัญชีบัณทิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา และแต่ละภาคการศึกษาจะมีการสอบ

วัดผล 2 ครั้ง คือการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค ดังนั้นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละ

รายวิชา จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีถัดไปซึ่งส่งผลท�าให้นักศึกษาจบการศึกษาช้ากว่าก�าหนด ก่อให้เกิด

ภาวะกดดันแก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

นอกจากนี้การที่นักศึกษาต้องปรับตัวกับสภาพการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเรียนแบบ

บรรยายจากอาจารย์ผู้สอนหลากหลายท่าน หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกรณีศึกษาที่ได้รับและน�ามา

อภิปรายร่วมกันภายในชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน ก็จะท�าให้เกิดความรู้สึก

ว่ายาก อ่านแล้วไม่เข้าใจ เมื่อเจอเนื้อหาใหม่ ๆ และวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างไป อาจก่อให้เกิดความ

กดดันซึ่งน�าไปสู่การมีทัศนคติเชิงลบในการเรียน เมื่อรู้สึกว่ามีปัญหาในการเรียน ท้อแท้ ไม่เข้าใจในเนื้อหา 

เวลาไม่พอ และรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนยากเกินกว่าความสามารถของตน สอดคล้องกับ ธัชชัย ควรเดชะคุปต์ 

(2551) ที่กล่าวเกี่ยวกับทัศนคติเชิงลบว่าอาจเกิดได้เมื่อเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น การมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยว

กับการเรียน การสอนหรืออาจารย์

การศึกษาของนักศึกษาบัญชีนอกจากการเรียนในวิชาพื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความรู้เนื้อหาทางด้าน

การบัญชี เพื่อน�าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต ย่อมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการ

ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลข เอกสารทางการเงินจ�านวนมากที่แสดงรายการเกิดขึ้น

ซ�้าๆ ในการวิเคราะห์ตีความและสรุปข้อมูลเป็นตัวเลข จากการด�าเนินงานเหล่านี้จะต้องใช้ความระมัดระวัง 

ข้อผิดพลาดที่จะส่งผลเสียหายต่อองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้งานด้านการบัญชีจะต้องมีความ

ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทันตามเวลาที่องค์กรและกฎหมายก�าหนด (อาทรณ์ กิจจา และอุษณา 

แจ้งคล้อย, 2560, น. 41)  ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจและการจัดสรรเวลาเพื่อทบทวนเนื้อหา

อย่างเพียงพอ  ซึ่งอาจท�าให้มีความเครียด หรือมีปัญหาในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อหาการเรียน การ

สอน ความพร้อมในการเรียน การประเมินผล ซึ่งทัศนคติเชิงลบเนื่องจากปัญหาการเรียนในด้านต่างๆเหล่านี้ 

อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
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จากปัญหาของนักศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความเครียดของ

นักศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยศึกษาตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยข้อมูลด้านประชากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาความแตก

ต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา ให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาและให้ข้อเสนอ

แนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการเรียน

การสอน พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการเรียนให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาสามารถเรียนจบตามหลักสูตรและลดอัตราการสูญเสียด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชี 

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาและความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับ

การเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ทราบระดับความเครียด และปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการเรียนของนักศึกษา 

2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาหาวิธีจัดการความเครียด อันจะน�าไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาวิธีในการบริหารจัดการ และปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนให้
เหมาะสมกับนักศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม
1. “ความเครียด” เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่คุกคามหรือกดดัน (จิราพร หินทอง, 2551) ภาวะ

ของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และท�าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ 
วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น เมื่อบุคคลรับรู้หรือประเมินว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุกคาม
จิตใจ หรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จะส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป 
(ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์, 2554) สาเหตุและที่มาของความเครียดอาจเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
Mille & Keane (1972)  ดังนี้ 1.ความเครียดภายในร่างกาย (Internal stress) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายหรือ ทางชีวภาพ หรือเกี่ยวข้องกัน สิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต พัฒนาการในแต่ละวัย โดยเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามความต้องการของจิตใจจากเหตุจูงใจทางสังคม  2.ความเครียดจากภายนอก
ร่างกาย (External stress) เกิดได้จาก สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งทางด้านกายภาพ หรือสถานการณ์ หรือ
วิกฤตการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเจ็บปวดแก่ร่างกายจะท�าให้เกิดความเครียดข้อเรียกร้องทางสังคม
ที่เกิดจากกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ความเครียดแบ่งเป็น 4 ระดับ กรมสุขภาพจิต (2563) ดังนี้ 
1.เครียดระดับต�่า เป็นความเครียดที่ไม่คุกคามต่อการด�าเนินชีวิตเพียงรู้สึกแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น 
และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง 2.เครียดระดับปานกลาง เป็นความเครียดในระดับปกติที่ไม่ก่ออันตราย และไม่
แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เอง 3.เครียดระดับสูง เป็น
ความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้ จะท�าให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย 
อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม จนมีผลต่อการด�าเนินชีวิต จึงควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟัง
ปัญหา และระบายความรู้สึก รวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะน�าให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 4.เครียดระดับรุนแรง 
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เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อเนื่องจนท�าให้คนคนนั้นมีความล้มเหลวในการปรับตัว และก่อให้เกิด
ความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆที่รุนแรงขึ้นมาได้ อาจมีอาการนานเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ควรเข้ารับการ
ปรึกษาจากแพทย์

2. ทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจากการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  ท�าให้เกิดพฤติกรรมต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ทัศนคติมีความส�าคัญและไม่สามารถแยกออกจากการเรียนได้ เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถของผู้เรียน (ดีเด่น เบ็ญฮาวัน, 2556) ทัศนคติในการเรียนจึงเป็นความรู้สึกและความคิดในการ
เรียนรู้โดยรวมของบุคคล ซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย ความกลัว และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยจะส่งผลต่อการเรียนทั้งสิ้น (Thurstone & Chave, 
1966) การที่นักศึกษามีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ วิธีการเรียน รูปแบบการสอบ บรรยากาศการ
แข่งขันในสถานที่เรียน รู้สึกว่าอาจารย์บรรยายเข้าใจได้ยาก การขาดเวลาพักผ่อน และการขาดการสนับสนุน
จากบุคคลรอบข้างส่งผลให้ความเครียดของนักศึกษาสูงขึ้น ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพในการเรียนหากมี
ความเครียดมากเกินไป ดั้งนั้น “ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน” เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการเรียนอย่างหนึ่ง 
นอกจากความพร้อมและแรงจูงใจ บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนจะช่วยให้ผลงานที่ได้ออกมาดี เนื่องจาก
ทัศนคติเป็นต้นก�าเนิดของความคิด (ธัชชัย ควรเดชะคุปต์, 2551)

สมมติฐาน
1. เพศที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน 

2. เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน 4. 
การท�างานระหว่างเรียนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวิธีดำาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับชั้น

ปีที่ 1-4 ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 442 ราย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563)

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Yamane (1967) ด้วยระดับความเชื่อมั่น 90% ได้
จ�านวน ที่ต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย 213 ราย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและน�ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 261 ชุด และเนื่องจาก
เวลาในการจัดท�างานวิจัยและงบประมาณมีจ�ากัด ผู้วิจัยจึงใช้ระดับความเชื่อมั่นเพียง 90%

สูตร	 	 	

เมื่อ	 	n	 =	 จำานวนตัวอย่างที่จะต้องทำาการสุ่ม
	N	 =	 จำานวนประชากรทั้งหมด

		 	 	 	e	 =	 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งได้ปรับปรุงจากงานวิจัยของ ธัชชัย 

ควรเดชะคุปต์ (2551) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

จ�านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ และการท�างานในระหว่างเรียน  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ 5 ระดับเกณฑ์การ
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แปลความหมายของคะแนนเป็นดังนี้

คะแนนความเครียด 1 คะแนน หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด

คะแนนความเครียด 2 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย

คะแนนความเครียด 3 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดปานกลาง

คะแนนความเครียด 4 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดมาก

คะแนนความเครียด 5 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดมากที่สุด

การแบ่งระดับความเครียด ซึ่งสามารถแปลคะแนนรวมเป็นระดับความเครียดได้ 4 ระดับ ดังนี้

คะแนน 0 - 24  หมายถึง ความเครียดน้อย

คะแนน  25 – 42  หมายถึง ความเครียดปานกลาง

คะแนน 43 - 62  หมายถึง ความเครียดสูง

คะแนน  63 ขึ้นไป  หมายถึง ความเครียดรุนแรง

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการเรียน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการเรียน ด้านการสอน 

ด้านความพร้อมในการเรียน และด้านการประเมินผล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ 5 ระดับเกณฑ์

การแปลความหมายของคะแนนเป็นดังนี้

คะแนนความคิดเห็น 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนนความคิดเห็น 2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย

คะแนนความคิดเห็น 3 คะแนน หมายถึง เฉยๆ

คะแนนความคิดเห็น 4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 

คะแนนความคิดเห็น 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. รวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอาศัยโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยน�าข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร และความเครียดสวนปรุง
ของกลุ่มตัวอย่างไปค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของสมมติฐาน  
(1)เพศที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน (2)เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่าง
กันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน (3)รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันท�าให้
ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน (4)การท�างานระหว่างเรียนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน 

โดยในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test ผู้วิจัยได้มีการจัดกลุ่มข้อมูลของตัวแปร

ต้นบางตัวขึ้นใหม่ ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลในบางกลุ่ม

ย่อยได้น้อยมาก อาทิ เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มต�่ากว่า 2.00 เก็บได้ 4 คน กลุ่ม 2.00-2.49 เก็บได้ 15 คน ในขณะ

ที่ กลุ่ม 2.50-2.99 กลุ่ม 3.00-3.49 และกลุ่ม 3.50-4.00 เก็บได้ 90 คน 93 คน และ59 คนตามล�าดับ โดย

กลุ่มที่จัดใหม่แบ่งออกเป็น กลุ่มมีเกรดเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 3.00 และกลุ่มมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าหรือเท่ากับ 

3.00 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่ม 10,000-20,000 บาท เก็บได้ 23 คน กลุ่ม 20,000 บาทขึ้นไป เก็บได้ 2 
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คน ในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และกลุ่ม 5,001-10,000 บาท เก็บได้ 106 

คน และ 130 คนตามล�าดับ โดยกลุ่มที่จัดใหม่แบ่งออกเป็น กลุ่มรายมีได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 

5,000 และกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 5,000 ทั้งนี้การจัดกลุ่มข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากต้องการให้กลุ่มตัวอย่างของตัวแปรแต่ละกลุ่มย่อยมีจ�านวนเท่าๆกัน เพื่อให้มีกลุ่ม

ตัวอย่างกระจายในทุกกลุ่มย่อย จึงจะท�าให้การเปรียบเทียบมีความน่าเชื่อถือได้ (Roscoe, 1975)

ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 261 ชุด และน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี

จ�านวน 213 คน (ร้อยละ 81.6)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปีที่ 4  มีจ�านวน 82 คน (ร้อยละ 31.4) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท มีจ�านวน 155 คน (ร้อยละ 59.4) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.00 มีจ�านวน 152 คน (ร้อยละ 58.2)  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 11-15 ชั่วโมง มีจ�านวน 135 คน (ร้อยละ 51.7) และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ท�างานระหว่างเรียนมีจ�านวน 206 คน (ร้อยละ 78.9) ดังที่แสดงในตารางที่ 1

2. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเครียดรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 59.84 คะแนน 
ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับความเครียดสูง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนรวมอยู่ในระดับความเครียด
รุนแรง มีจ�านวน 114 คน (ร้อยละ 43.7) ดังที่แสดงในตารางที่ 2

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดในสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเครียดมีคะแนนความเครียดโดยเฉลี่ยราย
สถานการณ์ใกล้เคียงกัน	ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับความเครียดปานกลาง	ดังที่แสดงในตารางที่	3

4. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนเก่ียวกับการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านต่างๆ พบว่า ด้านเนื้อหาการเรียน และด้านการประเมินผล ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วน
ด้านการสอนและด้านความพร้อมในการเรียนอยู่ในระดับเฉยๆ ดังที่แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพศ จำานวน ร้อยละ

หญิง 213 81.6

ชาย 48 18.4

รวม 261 100

ชั้นปี

1 49 18.8

2 64 24.5

3 66 25.3

4 82 31.4

รวม 261 100
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เกรดเฉลี่ยสะสม

ต�่ากว่า 2.00 4 1.5

2.00-2.49 15 5.7

2.50-2.99 90 34.5

3.00-3.49 93 35.6

3.50-4.00 59 22.6

รวม 261 100

รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน)

5,000 บาทหรือต�่ากว่า 106 40.6

5,001-10,000 บาท 130 49.8

10,001-20,000 บาท 23 8.8

20,001 บาทขึ้นไป 2 0.8

รวม 261 100

จ�านวนชั่วโมงเรียน (ต่อสัปดาห์)

10 ชั่วโมงหรือต�่ากว่า 46 17.6

11-15 ชั่วโมง 135 51.7

16-20 ชั่วโมง 65 24.9

21 ชั่วโมง 15 5.7

รวม 261 100

ในระหว่างที่เรียนท่านได้ท�างานอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ท�า 55 21.1

ไม่ท�า 206 78.9

รวม 261 100

นักศึกษาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจ�านวน 261 คน เป็นเพศหญิงจ�านวน 213 คน 

(ร้อยละ 81.6) เป็นเพศชายจ�านวน 48 คน (ร้อยละ 18.4) ประกอบด้วยชั้นปีที่ 1 จ�านวน 49 คน (ร้อยละ 

18.8) ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 64 คน (ร้อยละ 24.5) ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 66 คน (ร้อยละ 25.3) ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 82 

คน (ร้อยละ 31.4) นักศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.00 เป็นจ�านวน 

152 คน (ร้อยละ 58.2) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวน 155 คน (ร้อยละ 

59.4) จ�านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของนักศึกษาวิชาการบัญชี พบว่า นักศึกษาที่มีจ�านวนชั่วโมงเรียน 11-

15 ชั่วโมง ในแต่ละสัปดาห์ มีจ�านวนมากที่สุด คือ 135 คน (ร้อยละ 51.7) รองลงมา คือมีจ�านวนชั่วโมงเรียน 

16-20 ชั่วโมง จ�านวน 65 คน (ร้อยละ 24.9) มีจ�านวนชั่วโมงเรียน 10 ชั่วโมงหรือต�่ากว่า จ�านวน 46 คน 

(ร้อยละ 17.6) มีจ�านวนชั่วโมงเรียน 21 ชั่วโมงขึ้นไป จ�านวน 15 คน (ร้อยละ 5.7) ตามล�าดับ การท�างาน

ระหว่างเรียนพบว่า มีนักศึกษาที่ไม่ได้ท�างานระหว่างเรียนมากที่สุด จ�านวน 206 คน (ร้อยละ 78.9) ส่วน

นักศึกษาที่ท�างานระหว่างเรียนมีจ�านวน 55 คน (ร้อยละ 21.1)
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ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนและร้อยละของระดับความเครียดของนักศึกษาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย 

    ศิลปากร 

ระดับความเครียดสวนปรุง จำานวน ร้อยละ

ความเครียดปานกลาง 40 15.3

ความเครียดสูง 107 41.0

ความเครียดรุนแรง 114 43.7

รวม 261 100

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเครียดรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 59.84 คะแนน และมี

คะแนนความเครียดรวมในระดับความเครียดรุนแรงมากที่สุด จ�านวน 114 คน (ร้อยละ 43.7) ระดับ

ความเครียดสูงรองลงมา จ�านวน 107 คน (ร้อยละ 41.0) และระดับความเครียดปานกลางน้อยที่สุดจ�านวน 

40 คน (ร้อยละ 15.3)

ตารางที่ 3 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนก 

    ตามสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาวิชาการบัญชี

รายการ

ระดับความเครียด

ค่า

เฉลี่ย

S.D.

ระดับ

ความ

เครียด
มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง

เล็ก

น้อย

ไม่

เครียด

ฉันกลัวท�างานผิดพลาด 63

(24.1%)

112

(42.9%)

70

(26.8%)

14

(5.4%)

2

(0.8%)

3.84 0.88 มาก

ฉันไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ 37

(14.2%)

94

(36.0%)

98

(37.5%)

27

(10.3%)

5

(1.9%)

3.50 0.93 มาก

ครอบครัวมีความขัดแย้งในเรื่อง

เงินหรืองานในบ้าน

25

(9.6%)

45

(17.2%)

68

(26.1%)

52

(19.9%)

71

(27.2%)

2.62 1.31 ปาน

กลาง

ฉันกังวลเรื่องสารพิษ มลภาวะใน

อากาศ น�้า ดิน

21

(8.0%)

65

(24.9%)

85

(32.6%)

53

(20.3%)

37

(14.2%)

2.92 1.16 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบ

เทียบ

35

(13.4%)

73

(28.0%)

78

(29.9%)

56

(21.5%)

19

(7.3%)

3.19 1.14 ปาน

กลาง

ฉันมีเงินไม่พอกับค่าใช้จ่าย 34

(13.0%)

53

(20.3%)

71

(27.2%)

51

(19.5%)

52

(19.9%)

2.87 1.31 ปาน

กลาง

ฉันตึงหรือปวดกล้ามเนื้อ 36

(13.8%)

54

(20.7%)

65

(24.9%)

62

(23.8%)

44

(16.9%)

2.91 1.29 ปาน

กลาง

ฉันปวดหัวจากความตึงเครียด 24

(9.2%)

77

(29.5%)

87

(33.3%)

44

(16.9%)

29

(11.1%)

3.09 1.13 ปาน

กลาง

ฉันปวดหลัง 50

(19.3%)

85

(32.6%)

51

(19.5%)

44

(16.9%)

31

(11.9%)

3.30 1.28 ปาน

กลาง

ฉันมีความอยากอาหาร

เปลี่ยนแปลง

34

(13.0%)

65

(24.9%)

79

(30.3%)

43

(16.5%)

40

(15.3%)

3.04 1.25 ปาน

กลาง
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รายการ

ระดับความเครียด

ค่า

เฉลี่ย

S.D.

ระดับ

ความ

เครียด
มาก

ที่สุด
มาก

ปาน

กลาง

เล็ก

น้อย

ไม่

เครียด

ฉันปวดศีรษะข้างเดียว 22

(8.4%)

61

(23.4%)

74

(28.4%)

45

(17.2%)

59

(22.6%)

2.78 1.27 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกวิตกกังวล 29

(11.1%)

65

(24.9%)

97

(37.2%)

39

(14.9%)

31

(11.9%)

3.08 1.15 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกคับข้องใจ 20

(7.7%)

55

(21.1%)

84

(32.2%)

54

(20.7%)

48

(18.4%)

2.79 1.19 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด 31

(11.9%)

45

(17.2%)

79

(30.3%)

58

(22.2%)

48

(18.4%)

2.82 1.26 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกเศร้า 30

(11.5%)

53

(20.3%)

64

(24.5%)

55

(21.1%)

59

(22.6%)

2.77 1.32 ปาน

กลาง

ฉันความจ�าไม่ดี 36

(13.8%)

64

(24.5%)

83

(31.8%)

55

(21.%)

23

(8.8%)

3.13 1.16 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกสับสน 25

(9.6%)

57

(21.8%)

84

(32.2%)

47

(18.0%)

48

(18.4%)

2.86 1.23 ปาน

กลาง

ฉันตั้งสมาธิล�าบาก 22

(8.4%)

62

(23.8%)

77

(29.5%)

59

(22.6%)

41

(15.7%)

2.87 1.19 ปาน

กลาง

ฉันรู้สึกเหนื่อยง่าย 34

(13.0%)

58

(22.2%)

78

(29.9%)

62

(23.8%)

29

(11.1%)

3.02 1.20 ปาน

กลาง

ฉันเป็นหวัดบ่อย ๆ 24

(9.2%)

29

(11.1%)

65

(24.9%)

61

(23.4%)

82

(31.4%)

2.43 1.29 เล็กน้อย

ตารางที่ 4 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและในระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่าง 

    จ�าแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีในด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย  

    ด้านเนื้อหาการเรียน ด้านการสอน ด้านความพร้อมในการเรียน และด้านการประเมินผล

รายการ

ระดับความคิดเห็น
ค่า 

เฉลี่ย S.D.
ระดับ

ความคิด
เห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

1.ด้านเนื้อหาการเรียน 3.60 0.61 เห็นด้วย

ฉันรู้สึกว่าจ�านวนวิชาที่เรียน

มีมาก

34

(13.0%)

77

(29.5%)

141

(54.0%)

3

(1.1%)

6

(2.3%)

3.50 0.82 เห็นด้วย

ฉันรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียน เข้าใจ

ยาก

53
(20.3%)

130
49.8(%)

67
(25.7%)

10
(3.8%)

1
(0.4%)

3.86 0.79 เห็นด้วย
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
ค่า 

เฉลี่ย S.D.
ระดับ

ความคิด
เห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

ฉันรู้สึกว่าเนื้อหาแต่ละ วิชาที่

เรียนมีมาก

51

(19.5%)

114
(43.7%)

82
(31.4%)

13
(5.0%)

1
(0.4%)

3.77 0.83 เห็นด้วย

ฉันรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนไม่ตรง

กับความต้องการ

28

(10.7%)

68

(26.1%)

130

(49.8%)

22

(8.4%)

13
(5.0%)

3.29 0.94 เฉยๆ

2.ด้านการสอน 3.17 0.79 เฉยๆ

อาจารย์บรรยายไม่รู้เรื่อง 38

(14.6%)

101

(38.7%)

102

(39.1%)

18

(6.9%)

2
(0.8%)

3.60 0.85 เห็นด้วย

อาจารย์ไม่มีเวลาให้ถาม ข้อ

สงสัย

26
(10.0%)

37
(14.2%)

109
(41.8%)

67
(25.7%)

22
(8.4%)

2.92 1.06 เฉยๆ

อาจารย์ไม่มีความพร้อม ใน

การสอน

15
(5.7%)

48
(18.4%)

109
(41.8%)

64
(24.5%)

25
(9.6%)

2.86 1.01 เฉยๆ

อาจารย์ไม่ได้สร้าง บรรยากาศ

ให้น่าเรียน

26

(10.0%)

80

(30.7%)

111

(42.5%)

38
(14.6%)

6
(2.3%)

3.31 0.92 เฉยๆ

3. ด้านความพร้อมในการเรียน 3.35 0.62 เฉยๆ

ฉันไม่ได้ทบทวนเนื้อหาที่ 

อาจารย์บรรยายมากพอ

35

(13.4%)

120

(46.0%)

82

(31.4%)

20

(7.7%)

4
(1.5%)

3.62 0.87 เห็นด้วย

ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ มาล่วง

หน้า

58
(22.2%)

122
(46.7%)

63
(24.1%)

13
(5.0%)

5
(1.9%)

3.82 0.90 เห็นด้วย

ฉันจดเนื้อหาที่อาจารย์ 

บรรยายในห้องเรียน ไม่ทัน

30
(11.5%)

89
(34.1%)

96
(36.8%)

37
(14.2%)

9
(3.4%)

3.36 0.98 เฉยๆ

ฉันไม่มีเวลาเรียนเต็มที่ 12

(4.6%)

58

(22.2%)

125

(47.9%)

40
(15.3%)

26
(10.0%)

2.96 0.98 เฉยๆ

ฉันไม่ได้จัดตารางเวลาในการ

อ่านหนังสือ

40

(15.3%)

94

(36.0%)

80

(30.7%)

32

(12.3%)

15

(5.7%)

3.43 1.07 เห็นด้วย

ฉันไม่มีเวลาส�าหรับ พักผ่อน 27
(10.3%)

70
(26.8%)

102
(39.1%)

46
(17.6%)

16
(6.1%)

3.18 1.04 เฉยๆ

ฉันรู้สึกว่าไม่มีคนช่วย เหลือ

เมื่อมีปัญหาใน การเรียน

18

(6.9%)

72

(27.6%)

110
(42.1%)

41
(15.7%)

20
(7.7%)

3.10 1.00 เฉยๆ

ฉันรู้สึกว่าที่เรียนมี บรรยากาศ

การแข่งขัน กันสูง

27

(10.3%)

80

(30.7%)

109

(41.8%)

32

(12.3%)

13

(5.0%)

3.29 0.98 เฉยๆ

4. ด้านการประเมินผล 3.54 0.60 เห็นด้วย
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
ค่า 

เฉลี่ย S.D.
ระดับ

ความคิด
เห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

ข้อสอบยาก 66

(25.3%)

137

(52.5%)

54

(20.7%)

4

(1.5%)

0

(0%)

4.02 0.72 เห็นด้วย

ข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหา ที่

สอน

28
(10.7%)

94
(36.0%)

104
(39.8%)

31
(11.9%)

4
(1.5%)

3.43 0.89 เห็นด้วย

ระหว่างการเรียนไม่มีการเก็บ

คะแนน

15

(5.7%)

61
(23.4%)

118
(45.2%)

48
(18.4%)

19
(7.3%)

3.02 0.97 เฉยๆ

ฉันรู้สึกว่าการประกาศผล

สอบซ�้า

76

(29.1%)

80

(30.7%)

91

(34.9%)

13

(5.0%)

1
(0.4%)

3.83 0.92 เห็นด้วย

ฉันรู้สึกว่าการตรวจ ข้อสอบ

เข้มงวดเกินไป

27
(10.3%)

76
(29.1%)

138
(52.9%)

17
(6.5%)

3
(1.1%)

3.41 0.81 เห็นด้วย

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีตามเพศ 

    ของนักศึกษา

ด้าน หญิง ชาย t-statistics Sig.

เนื้อหาการเรียน 3.58 3.70 -1.240 0.216

การสอน 3.11 3.45 -2.720   0.007**

ความพร้อมในการเรียน 3.33 3.41 -0.816 0.415

การประเมินผล 3.52 3.65 -1.402 0.162

**นัยส�าคัญทางสถิติ <0.01

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีตามเกรด 

    เฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

ด้าน
เกรดเฉลี่ยตำ่ากว่า 

3.00
เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 

3.00 ขึ้นไป
t-statistics sig.

เนื้อหาการเรียน 3.68 3.55 -1.673 0.095

การสอน 3.30 3.08 -2.213  0.028*

ความพร้อมในการเรียน 3.46 3.27 -2.479  0.014*

การประเมินผล 3.68 3.44 -3.299   0.001**

*นัยส�าคัญทางสถิติ <0.05, **นัยส�าคัญทางสถิติ <0.01

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีตาม 

    รายได้เฉลี่ย (ต่อเดือน) ของนักศึกษา 

ด้าน
รายได้เฉลี่ยตำ่ากว่า 

5,000 บาท

รายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 

5,000 บาทขึ้นไป
t-statistics sig.

เนื้อหาการเรียน 3.50 3.67 2.195  0.029*



534

การสอน 3.07 3.24 1.671 0.096

ความพร้อมในการเรียน 3.27 3.40 1.698 0.091

การประเมินผล 3.48 3.58 1.273 0.204

*นัยส�าคัญทางสถิติ <0.05

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีตามการ 

    ท�างานระหว่างเรียนของนักศึกษา

ด้าน ทำางานระหว่างเรียน ไม่ทำางานระหว่าง
เรียน t-statistics sig.

เนื้อหาการเรียน 3.52 3.63 -1.179 0.240

การสอน 3.17 3.17 -0.035 0.972

ความพร้อมในการเรียน 3.45 3.32 1.383 0.168

การประเมินผล 3.55 3.54 0.072 0.942

สรุปผลและอภิปรายผล

ในการวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 261 คน ผลการวิจัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิชาการบัญชีมีคะแนนความเครียดรวมโดยเฉลี่ย 59.84 คะแนน ความเครียดรวมโดย

เฉลี่ยอยู่ในระดับความเครียดสูง  นักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 มีความเครียดอยู่ในระดับความเครียดสูงถึง

รุนแรง และจากจ�านวนกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาทั้งหมด พบว่า มีระดับความความเครียดอยู่ในระดับสูง

มากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และวิทยา เหมพันธ์ (2556, น. 

42) ที่ได้ศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มี เพศ สถานภาพสมรส ชั้นปี คณะ 

และรายได้ที่แตกต่างกัน พบว่า ร้อยละ 56 ของกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในระดับสูง ซึ่งการมีความเครียด

อยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง อาจท�าให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมจน

มีผลต่อการด�าเนินชีวิต และเมื่อมีความเครียดระดับสูงเรื้อรังต่อเนื่องจนท�าให้คนคนนั้นมีความล้มเหลวใน

การปรับตัว และก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆที่รุนแรงขึ้นมาได้ ซึ่งอาจมีอาการนานเป็นสัปดาห์ 

เดือน หรือปี (กรมสุขภาพจิต, 2563) ดังนั้นนักศึกษาควรหาวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อ

บริหารความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การทดสอบสมมติฐาน (1) เพศที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านต่าง ๆ แตกต่าง

กัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านการสอนแตกต่างกัน จากข้อมูลที่แสดงใน

ตารางที่ 5 นักศึกษาเพศชายมีปัญหาด้านการสอนมากกว่านักศึกษาเพศหญิง เนื่องจากนักศึกษาเพศชาย

อาจมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการเรียนของตนเอง และคิดว่าอุปสรรคในการเรียนนั้นมาจากปัจจัย

ภายนอก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เตือนตา มัจฉาชีพ  (2554)  ที่ได้กล่าวถึงบทบาทเกี่ยวกับเพศชาย ซึ่ง

ถูกมองว่า มีลักษณะของความเป็นผู้น�า เข้มแข็ง กล้าหาญ มีเหตุผล มีความคิด  มีความสามารถในการท�างาน

มากกว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษาเพศชายอาจมีทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนซึ่งเป็นเหตุมาจากตัวผู้สอน

มากกว่านักศึกษาเพศหญิง

การทดสอบสมมติฐาน (2) เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้าน 

ต่าง ๆ แตกต่างกัน พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านการสอน ด้าน
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ความพร้อมในการเรียน และด้านกระประเมินผลแตกต่างกัน โดย นักศึกษากลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต�่ากว่า 3.00 มี

ปัญหาในด้านต่างๆที่กล่าวมามากกว่านักศึกษากลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.00 ดังข้อมูลที่

แสดงในตารางที่ 6 เนื่องจากนักศึกษากลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต�่ากว่า 3.00  นั้นอาจเรียนในห้องไม่เข้าใจ ขาดการ

จัดสรรเวลาเพื่อทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนให้ดี ส่งผลให้ท�าข้อสอบไม่ได้ สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ ศิวพร สุวรรณมณี (2560) ที่กล่าวว่า เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีความความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไปนั้นเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีพฤติกรรมการเรียน 

และเจตคติ แรงจูงใจการการเรียนสูงอีกทั้งได้รับการสนับสนุนของผู้ปกครองและเพื่อน 

การทดสอบสมมติฐาน (3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้าน

ต่าง ๆ แตกต่างกัน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้านเนื้อหา

การเรียนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป มีปัญหาในด้านเนื้อหาการเรียน

มากกว่านักศึกษาที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 5,000 บาท อาจเป็นเพราะไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเรียนเท่าที่

ควร เนื่องจากมีปัจจัยทางการเงินที่พร้อมกว่าในการท�ากิจกรรมด้านอื่น ๆ และขาดการควบคุมดูแลโดยผู้

ปกครอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวภัทร แกล้วกล้า (2554) ที่กล่าวว่า ผู้ปกครองที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี อาจมีภาระในการท�างานมาก ท�าให้ไม่มีเวลาดูแลนักศึกษาเท่าที่ควร จึงไม่มีเวลาส�ารวจปัญหา

เกี่ยวกับการเรียนท�าให้นักศึกษาต้องช่วยเหลือตนเองอย่างลองถูกลองผิด จึงส่งผลให้มีปัญหาการเรียนมาก

การทดสอบสมมติฐาน (4) การท�างานระหว่างเรียนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนใน

ด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน พบว่า การท�างานระหว่างเรียนที่แตกต่างกันท�าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนในด้าน

ต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังที่แสดงในตารางที่ 8 อาจเพราะนักศึกษามีการจัดสรรเวลาหมาะในการเรียนและ

การท�างานอย่างเหมาะสม ท�าให้ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษกร ถาวร

ประสิทธิ์ (2563, น. 95-96) ที่กล่าวว่า ช่วงเวลาที่นิสิตไปท�างานพิเศษส่วนใหญ่จะนอกเวลาเรียนได้แก่ ช่วง

เย็น-ค�่า (15.01 –24.00 น.) ของวันปกติ และช่วงเสาร์-อาทิตย์ และลักษณะงานพิเศษที่ท�าส่วนใหญ่จะเป็น

งานบริการลูกค้าและงานขาย โดยเฉพาะงานด้านการขายนั้นปัจจุบันนิสิตจะขายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็น

งานอิสระที่สามารถท�าได้ทุกเวลาเมื่อมีเวลาว่าง จึงไม่กระทบกับการเข้าห้องเรียน นอกจากนั้นการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ภายนอกห้องเรียนมีแหล่งการศึกษามากมายทั้งจาก ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต การทบทวนบท

เรียนกับเพื่อนๆและการศึกษาด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาความเครียดของนักศึกษาวิชาการบัญชี เพื่อค้นหาว่าสาเหตุใดที่ท�าให้นักศึกษา

วิชาการบัญชีมีความเครียดอยู่ในระดับสูง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม 

2. ผู้เกี่ยวข้องควรขจัดปัญหาในการจัดการความเครียดที่นักศึกษาระบุ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ต้อง
มีเวลาว่างให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ หรือมีโอกาสพูดคุยได้มากขึ้น

3. ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเครียดของนักศึกษาวิชาการ
บัญชี เพื่อให้ได้แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเครียดอย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ

งำนวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำยในและภำยนอกของบุคคล

กับพฤติกรรมกำรออมของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร งำนวิจัยนี้เก็บข้อมูลปฐม

ภูมิโดยใช้แบบสอบถำมส่งไปยังนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้

รับกำรตอบกลับแบบสอบถำมทั้งสิ้น 382 รำย ผลวิจัยจะท�ำให้ทรำบว่ำคณะควรพิจำรณำปัจจัยใดที่จะท�ำให้

นักศึกษำมีพฤติกรรมกำรออมเพิ่มขึ้น งำนวิจัยนี้ทดสอบควำมสัมพันธ์โดยกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Liner Regression) ณ ระดับนัยส�ำคัญทำงสถิติ 0.05

ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำในหลักสูตรบริหำรธุรกิจมีพฤติกรรมกำรออมเงินสูงกว่ำนักศึกษำใน

หลักสูตรศิลปศำสตร์ โดยลักษณะวิธีกำรออมที่เป็นที่นิยมในกำรน�ำมำใช้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรออม

เงินของนักศึกษำมำกที่สุด คือ ลักษณะวิธีกำรออมในรูปแบบก�ำหนดจ�ำนวนเงินออมก่อนแล้วจึงน�ำส่วนที่

เหลือไปใช้จ่ำย และปัจจัยกำรส่งเสริมของกลุ่มเพื่อนจะส่งผลให้นักศึกษำมีพฤติกรรมกำรออมเพิ่มขึ้น

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมกำรออม ปัจจัยภำยในตัวบุคคล ปัจจัยภำยนอกตัวบุคคล

Abstract

The objectives of this research was to study the relationship between internal and 

external individual and student’s saving behavior Faculty of Management Silpakorn Univer-

sity. This research collected primary data by using questionnaires sent to undergraduate-

level students, Faculty of Management Silpakorn University. The response was totally 382 

questionnaires. The research results were implied that which factors the faculty should 

consider to increase saving behavior of students. The Multiple Liner Regression was used to 

test the relationship, at the statistical significance level 0.05.

It was found that students in business administration program have saving behavio-

rhigher than students in liberal arts program. The most popular savings method was used 

1 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกรวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

 Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi IT Campus

 *E-mail: phongsamrit_s@silpakorn.edu
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to achieve the student’s savings goals was the saving amount was determined first, then, 

the rest was used. The factors of the supporting of friends affecting increasing of students’ 

saving behavior.

Keywords: Saving behavior, Internal factors, External factors

บทนำา

ควำมหมำยของกำรออม ค�ำศัพท์ในพจนำนุกรมฉบับบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช 2525 ให้นิยำมไว้

ว่ำ กำรออม คือกำรประหยัด กำรเก็บหอมรอมริบ กำรถนอม และกำรสงวน สิ่งที่จะประหยัด หรือเก็บหอม

รอมริบ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น กำรออม หมำยถึง กำรใช้สินทรัพย์เงินทั้งหลำยอย่ำงระมัดระวัง อย่ำง

ไม่ประมำท อย่ำงมีเหตุผล ทรัพย์สินเงินทองเป็นปัจจัยในกำรด�ำรงชีพ ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ กำรออมจะเกิด

ขึ้นได้ก็เพรำะประชำชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้ มีผู้แนะน�ำสั่งสอนให้เห็นควำมส�ำคัญและเห็นประโยชน์ที่เกิด

จำกกำรออม กำรออมเงินมีควำมส�ำคัญ เพรำะกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงให้ตัวเอง และก่อให้เกิด

เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ และกำรออมมีควำมส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพรำะมีควำมส�ำคัญต่อควำมเป็นอยู่

ของประชำชน ครอบครัว และชุมชน กำรออมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จำกกำรส�ำรวจของ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำง นักเรียน นักศึกษำทั่ว

ประเทศจ�ำนวน 1,114 คน ในปี 2551 พบว่ำ ปัจจัยหลักที่ท�ำให้วัยรุ่นใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยมำกที่สุดเป็นอันดับ

หนึ่ง ได้แก่ กำรบริโภคสินค้ำตำมสมัยนิยม (แฟชั่น) และตำมอย่ำงเพื่อนฝูง ซึ่งสูงถึงร้อยละ 46.4 รองลงมำ 

ได้แก่ กำรวำงแผนกำรใช้เงินที่ไม่ถูกต้องและขำดวินัยกำรใช้เงินร้อยละ 19.0 อันดับสำม คือ กำรที่วัยรุ่นคลั่ง

ไคล้ และมีรสนิยมในสินค้ำยี่ห้อชั้นน�ำ ดูหนังฟังเพลง และเลียนแบบศิลปิน ดำรำ นักร้องที่ชื่นชอบ หรือ

อิทธิพลจำกโฆษณำ ส่วนที่เหลือเป็นผลมำจำกผู้ปกครอง อำทิ กำรให้เงินมำกมำยไว้ใช้จ่ำยในรูปแบบบัตร

เครดิต และบัตร ATM ทดแทนเวลำที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่กับบุตรหลำน หรือบำงครั้งผู้ปกครองก็มีกำรให้

รำงวัลพิเศษมำกเกินควำมจ�ำเป็น เพื่อฉลองควำมส�ำเร็จของลูกหลำนตน เป็นกำรปลูกฝังนิสัยในกำรใช้จ่ำย

แบบฟุ่มเฟือยเกินตัวให้กับเด็กวัยรุ่น ทั้งแบบที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ในที่สุดไม่อำจเยียวยำพฤติกรรมดังกล่ำว

ได้ กำรสร้ำงพฤติกรรมกำรประหยัด และอดออม จึงมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปลูกฝังค่ำนิยมกำร

ประหยัด และกำรอดออมให้แก่เด็กและเยำวชนไทยในเวลำนี้ (ณัฐพล กองทอง, 2560)

จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรออมมีควำมส�ำคัญต่อประเทศ และต่อตัวบุคคล กำรออม

จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกที่จะศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออม

ของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี เนื่องจำกสภำพ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ขณะนี้ก�ำลังอยู่ในภำวะวิกฤต ท�ำให้กำรออมจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำกตำมที่ได้

กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั้งนี้คณะผู้วิจัยมีควำมคำดหวังว่ำ ผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลให้มี

พฤติกรรมที่ดีด้ำนกำรออม เพิ่มองค์ควำมรู้ให้แก่ตัวบุคคลให้ได้มำกที่สุด และเพื่อเป็นประโยชน์ในกำร

ก�ำหนดแนวทำงส่งเสริมกำรออมต่อกลุ่มคนในวัยเรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการทำาวิจัย
1. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยภำยในตัวบุคคลกับพฤติกรรมกำรออมของนักศึกษำ คณะ

วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยภำยนอกตัวบุคคลกับพฤติกรรมกำรออมของนักศึกษำ คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. เพื่อทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

2. สำมำรถน�ำผลกำรวิจัยมำก�ำหนดแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรออมท่ีดีของนักศึกษำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

3. เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจในเรื่องของกำรออมสำมำรถน�ำผลกำรวิจัยนี้ไปปรับปรุงและพัฒนำพฤติกรรม
ของตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรออมเงินมำกยิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

พฤติกรรมกำรออม หมำยถึง กำรกระท�ำหรือลักษณะที่แสดงออกในรูปจ�ำนวนเงินออม รูปแบบกำร

ออม และจุดมุ่งหมำยในกำรออม (กฤตภำส เลิศสงครำม, 2555) และเงินออมเป็นปัจจัยที่จะท�ำให้เป้ำหมำย

ซึ่งบุคคลก�ำหนดไว้ในอนำคตบรรลุจุดประสงค์ และเงินออมยังใช้ส�ำหรับแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนทำงกำร

เงินที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้ด้วย ดังนั้นบุคคลควรมีกำรออมเงินอย่ำงสม�่ำเสมอในชีวิต (สุขใจ น�้ำผุด และ

คณะ, 2551) ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำควำมแตกต่ำงกันในตัวบุคคลทั้งด้ำนภำยในและภำยนอก เช่น กำรเข้ำสังคม 

ค่ำนิยมส่วนบุคคล และพื้นฐำนทำงครอบครัว จะส่งผลให้เกิดกำรออมเงินที่แตกต่ำงกันในแต่ละบุคคล

ปัจจัยทำงสังคม หรือแนวคิดด้ำนประชำกรศำสตร์ หมำยถึง ปัจจัยต่ำง ๆ  ที่เป็นหลักเกณฑ์ในกำรบ่ง

บอกถึงลักษณะทำงประชำกรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ได้แก่ อำยุ เพศ ขนำดครอบครัว รำยได้ กำรศึกษำ 

อำชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว ศำสนำ เชื้อชำติ สัญชำติและสถำนภำพทำงสังคม (Social class) (สุวสำ ชัยสุ

รัตน์, 2552)

สำขำที่ศึกษำ สำขำวิชำ คือ หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะโดยแบ่งเป็นแขนงย่อยมำจำก

คณะวิชำกำรแบ่งสำขำวิชำและหมวดหมู่ ส่วนใหญ่แบ่งตำมเนื้อหำสำขำ หรือทิศทำงของกำรจัดกำรศึกษำที่

ไปในทิศทำงเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (Newnaew, 2554) ส่งผลให้มีควำมรู้ด้ำนกำรออมเงิน และค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันออกไป

รำยได้ต่อเดือน คือ รำยรับทั้งหมดของบุคคลซึ่งเป็นรำยได้ที่ตกมำถึงมือบุคคลจริง ๆ เช่น รำยได้

จำกกำรท�ำงำน เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่มีระดับรำยได้สูงมักจะมีทัศนคติหรือแนวคิดที่น�ำไปสู่กำรออมและท�ำให้

เกิดพฤติกรรมกำรออม กล่ำวคือบุคคลมีรำยได้มำกจะมีควำมสำมำรถในกำรออมมำกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมกำรออมได้มำกกว่ำบุคคลที่มีรำยได้ต�่ำ (จันทะสุก ลำดสะอำด และคณะ, 2561)

เงินออม เป็นรำยได้เมื่อหักรำยจ่ำยแล้วจะมีส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่ำเงิน

ออม โดยทั่วไปกำรออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรำยได้มำกกว่ำกำรใช้จ่ำย โดยเงินออมจะเป็นส่วนที่

กันเอำไว้ไม่น�ำมำใช้จ่ำยในกำรบริโภคและอุปโภคในชีวิตประจ�ำวัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ำยใน
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อนำคต (บุญรุ่ง จันทร์นำค, 2557) น�ำไปสู่สมมติฐำนกำรวิจัย

H1 : ปัจจัยทำงสังคมมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรออมเงินของนักศึกษำ

H1.1 : สำขำที่ศึกษำ หรือสำขำวิชำที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตกต่ำง

กัน

H1.2 : รำยได้ต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตกต่ำงกัน

H1.3 : เงินออม วิธีกำรก�ำหนดเงินออมที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตก

ต่ำงกัน

ปัจจัยภำยใน ได้แก่สิ่งต่ำง ๆ ที่มนุษย์ต้องกำรนั้นอยู่ภำยในบุคคลผู้นั้น ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่มองเห็น 

หรือมองไม่เห็นก็ตำม เช่น ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ และจิตวิญญำณอันเป็นพื้นฐำนส�ำคัญซึ่งประกอบขึ้นมำ

เป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ (Whole Person) (สำโรจน์ ปำสำทิกำ, 2554)

สุขภำพจิต ควำมหมำยของสุขภำพจิตองค์กำรอนำมัยโลกให้ควำมหมำยของค�ำว่ำสุขภำพจิตไว้ดังนี้ 

สุขภำพจิต คือ ควำมสำมำรถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีควำมสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี มี

สัมพันธภำพอันดีงำมกับบุคคลอื่นและด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยควำมสมดุลอย่ำงสุขสบำย รวมทั้งสนองควำม

สำมำรถของตนเองในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงนี้ได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภำยในจิตใจ (องค์กำรอนำมัยโลก, 

2547/2560)

บุคลิกภำพแสดงตัวและเก็บตัว โดยคนที่มีบุคลิกภำพแสดงตัวจะมีลักษณะ ชอบกำรสังสรรค์ ชอบ

เข้ำสังคม ท�ำอะไรโดยไม่วำงแผนล่วงหน้ำ และบุคลิกภำพเก็บตัวจะลักษณะแยกตัวออกจำกสังคม ไม่กล้ำ

แสดงออก ไม่ชอบสังคม ปรับตัวเข้ำสังคมยำก (นพมำศ ธีรเวคิน, 2551) โดยกำรที่มีบุคลิกภำพที่แตกต่ำงกัน 

ท�ำให้มีกำรเข้ำสังคมที่ต่ำงกันออกไปในแต่ละบุคคล ส่งผลให้มีกำรออมที่ต่ำงกัน

ค่ำนิยม หมำยถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรำรถนำจะได้ ปรำรถนำจะเป็น หรือกลับกลำยเป็นสิ่วที่คน

ถือว่ำ เป็นสิ่งบังคับต้องท�ำ ต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ต้องบูชำยกย่องและมีควำมสุขที่จะได้เห็น ได้ฟัง ได้เป็น

เจ้ำของ ค่ำนิยมของสังคมจึงเป็นวิถีของกำรจัดรูปควำมประพฤติที่มีควำมหมำยต่อบุคคลและเป็นแบบฉบับ

ควำมคิดที่ฝังแน่นส�ำหรับยึกถือในกำรปฏิบัติตัวของคนในสังคม และในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุกำรณ์หรือเวลำ

นั้น ค่ำนิยมจึงรวมไปถึงจุดมุ่งหมำยหรือควำมต้องกำรในชีวิตและสิ่งที่บุคคลชอบ (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

วัฒนธรรมแห่งชำติ, 2528) โดยค่ำนิยมที่ต่ำงกัน ย่อมส่งผลต่อกำรออมที่ต่ำงกัน น�ำไปสู่สมมติฐำนกำรวิจัย

H2 : ปัจจัยภำยในมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรออมของนักศึกษำ

H2.1 : สุขภำพจิต ระดับสุขภำพจิตในบุคคลที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่

แตกต่ำงกัน

H2.2 : บุคลิกภำพแสดงตัวและเก็บตัวที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตก

ต่ำงกัน

H2.3 : ค่ำนิยมที่แตกต่ำงกันกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตกต่ำงกัน

ปัจจัยภำยนอก ได้แก่สิ่งต่ำง ๆ ที่ต้องกำรนั้นอยู่ภำยนอกบุคคลผู้นั้น ไม่ว่ำจะมองเห็น หรือมองไม่

เห็นก็ตำม เช่น เพื่อน คนรัก เสื้อผ้ำ อำหำร น�้ำ อำกำศ บ้ำนพักอำศัย ยำนพำหนะต่ำง ๆ ทรัพย์สินเงินทอง 

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่ำง ๆ เมื่อสังเกตดูก็จะปรำกฏชัดว่ำ ปัจจัยเหล่ำนี้ได้รับควำมสนใจ
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ในกำรปรับปรุงพัฒนำมำมำกแล้ว และยังได้รับกำรปรับปรุงต่อไปอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไม่ต้องสงสัย (สำโรจน์ 

ปำสำทิกำ, 2554)

กำรสนับสนุนของครอบครัว (Family Support) อัครสรำ สถำพรวจนำ (2551) ได้สรุปนิยำมของ

กำรสนับสนุนจำกครอบครัวจำกแนวคิดของ House(1985) ไว้ดังนี้ ครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีควำมผูกพันกัน

ตำมธรรมชำติ มีควำมผูกพันทำง อำรมณ์และจิตใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้มีกำร

ด�ำเนินชีวิตร่วมกัน เป็นแหล่งให้ค�ำปรึกษำ รวมทั้งมีกำรพึ่งพิงกัน ทำงเศรษฐกิจ สังคม มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน มีคนคอยรับฟัง ให้ค�ำปรึกษำ และคอยช่วยเหลือกันและกัน กำรสนับสนุนจำกครอบครัวจึงเป็นแหล่ง

สนับสนุนแห่งแรกที่บุคคลได้รับด้วยควำมเต็มใจโดยไม่มีข้อต่อรอง 

อิทธิพลกำรส่งเสริมของกลุ่มเพื่อน White, Smith, Greenslade & McKimmie (2009) ได้กล่ำวถึง 

กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงว่ำเป็นกำรปรับพฤติกรรม โดยกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงถึงเป็นเครื่องชี้น�ำตำม

สถำนกำรณ์ ถ้ำบุคคลตำมกลุ่มอ้ำงอิงมีกำรร้องขอ หรือมีกำรแนะน�ำ เพื่อให้เป็นกำรตอบสนองกำรกระตุ้น

ให้เกิดกำร เปลี่ยนแปลงในควำมตั้งใจเชิงพฤติกรรมต่อรอง

กำรรับรู้กำรสนับสนุนขององค์กร Moorman, Blakely and Niehoff (1998) อธิบำยว่ำ กำรรับรู้

กำรสนับสนุนจำกองค์กำร หมำยถึง กำรตัดสินใจของพนักงำนถึงควำมเต็มใจที่องค์กำรให้กำรดูแลควำมเป็น

อยู่ที่ดีของพนักงำน ซึ่งพนักงำนประเมินจำกกำรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ผ่ำนนโยบำย กิจกรรม และ

ผลประโยชน์ที่องค์กำรจัดสรรให้แก่พนักงำน ท�ำให้พนักงำนเชื่อว่ำตนเป็นบุคคลที่องค์กำรจะรักษำไว้ให้

ท�ำงำนกับองค์กำรต่อไป น�ำไปสู่สมมติฐำนกำรวิจัย ดังนี้

H3 : ปัจจัยภำยนอกมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรออมของนักศึกษำ

H3.1 : กำรสนับสนุนของครอบครัวที่แตกต่ำงกันกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตก

ต่ำงกัน

H3.2 : อิทธิพลกำรส่งเสริมของกลุ่มเพื่อนที่แตกต่ำงกันกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่

แตกต่ำงกัน

H3.3 : กำรรับรู้กำรสนับสนุนขององค์กรที่แตกต่ำงกันกัน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรออมเงินที่แตก

ต่ำงกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรศึกษำครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม โดยขนำดของกลุ่มประชำกร คือ นักศึกษำ

ของคณะวิทยำกำรจัดกำร หลักสูตรศิลปะศำสตร์ ได้แก่ สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว สำขำวิชำกำร

จัดกำรชุมชน หลักสูตรบริหำรธุรกิจ ได้แก่ สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ (ธุรกิจทั่วไป) สำขำ

วิชำกำรตลำด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและ

ภำษำ และสำขำวิชำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี ทั้งหมด

จ�ำนวน 3,142 คน (สถิติกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 

2563) และขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรใช้สูตรกำรค�ำนวณของ Taro Yamane โดยระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% 

(ควำมคลำดเคลื่อน 0.05) ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 360 คน ได้รับกำรตอบแบบสอบถำมจ�ำนวน 382 ชุด
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ  คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1. สุขภำพจิต (Psy) วัดค่ำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนของข้อค�ำถำมจ�ำนวน 6 ข้อ มีค่ำคอนบรัคแอลฟ่ำ 

เท่ำกับ 0.868

2. บุคลิกภำพแสดงตัวและเก็บตัว (Beh) วัดค่ำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนของข้อค�ำถำมจ�ำนวน 4 ข้อ 
มีค่ำคอนบรัคแอลฟ่ำ เท่ำกับ 0.721

3. ค่ำนิยม (Val) วัดค่ำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนของข้อค�ำถำมจ�ำนวน 4 ข้อ มีค่ำคอนบรัคแอลฟ่ำ 
เท่ำกับ 0.692

4. กำรสนับสนุนของครอบครัว (Fam) วัดค่ำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนของข้อค�ำถำมจ�ำนวน 3 ข้อ มี
ค่ำคอนบรัคแอลฟ่ำ เท่ำกับ 0.802

5. อิทธิพลกำรส่งเสริมของกลุ่มเพื่อน (Fri) วัดค่ำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนของข้อค�ำถำมจ�ำนวน 3 
ข้อ มีค่ำคอนบรัคแอลฟ่ำ เท่ำกับ 0.781

6. กำรรับรู้กำรสนับสนุนขององค์กร (Uni) วัดค่ำโดยใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนของข้อค�ำถำมจ�ำนวน 3 
ข้อ มีค่ำคอนบรัคแอลฟ่ำ เท่ำกับ 0.848

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมกำรออมของนักศึกษำ (Beh-sav)

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regres-

sion Analysis) โดยตัวแปรตำม ได้แก่ พฤติกรรมกำรออม (Beh-sav) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สุขภำพจิต, 

บุคลิกภำพแสดงตัวและเก็บตัว, ค่ำนิยม, กำรสนับสนุนของครอบครัว, อิทธิพลกำรส่งเสริมของกลุ่มเพื่อน 

และ กำรรับรู้กำรสนับสนุนขององค์กร

ผลการวิจัย

ตำรำงที่ 1: แสดงผลกำรทดสอบโดยกำรใช้โปรแกรม เปรียบเทียบปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที ่

    มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรออมเงินของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

    วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

พฤติกรรมการออม (Beh-sav) β Std. Error Beta t-Value Sig

(ค่ำคงที่) 1.001 0.060 16.577 0.000

ระดับสุขภำพจิต (Psy) -0.200 0.062 -0.165 -3.247 0.001**

บุคลิกภำพแสดงตัวและเก็บตัว (Beh) -0.010 0.068 -0.008 -0.149 0.881

ระดับค่ำควำมนิยม (Val) 0.058 0.065 0.048 0.893 0.373

กำรสนับสนุนของครอบครัว (Fam) -0.078 0.067 -0.065 -1.159 0.247

อิทธิพลกำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน (Fri) 0.260 0.077 0.215 3.363 0.001**

กำรสนับสนุนของสถำบันทำงกำรศึกษำ (Uni) -0.149 0.076 -0.124 -1.977 0.049*
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F-test = 4.093 (sig 0.000*) (n=382) ระดับนัย

ส�ำคัญทำงสถิติ 0.01** 0.05*

Adjusted R square = 0.046

ตัวแปรตำม (Y) คือ พฤติกรรมกำรออม (Beh-sav) 

วัดจำกข้อค�ำถำม 6 ข้อ ได้แก่ (1) เกี่ยวกับสุขภำพ

จิต (2) เกี่ยวกับบุคลิกภำพ (3) เกี่ยวกับค่ำควำม

นิยม (4) กำรสนับสนุนของครอบครัว  (5) อิทธิพล

กำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน (6) กำรสนับสนุนของ

สถำบันทำงกำรศึกษำ

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ ปัจจัย

ภำยใน ด้ำนระดับสุขภำพจิต และปัจจัยภำยนอก ด้ำนอิทธิพลกำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน และกำรสนับสนุน

ของสถำบันทำงกำรศึกษำ ซึ่งทั้งสำมด้ำนที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01, 0.01 และ 

0.05 ตำมล�ำดับ โดยทั้งสำมด้ำนที่กล่ำวไปนั้นสำมำรถน�ำมำอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ ดังนี้ ทำงด้ำนอิทธิพล

กำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมกำรออม (t = 3.363 ; p-value = 0.001**), 

ด้ำนระดับสุขภำพจิต (t = -3.247; p-value = 0.001**) และกำรสนับสนุนของสถำบันทำงกำรศึกษำ (t = 

-1.977; p-value = 0.049*) มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมกำรออม ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ หำก

นักศึกษำที่ได้รับอิทธิพลกำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อนที่ดีจะส่งผลให้มีพฤติกรรมกำรออมที่ดีเพิ่มขึ้น ในส่วน

ของปัจจัยภำยใน ในด้ำนสุขภำพจิตหำกมีระดับที่ดีมำกเกินไป อำจส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมที่ดีของ

นักศึกษำลดลง และกำรสนับสนุนของสถำบันทำงกำรศึกษำที่มำกเกินไปอำจก่อให้เกิดควำมสับสนจนส่งผล

ต่อพฤติกรรมกำรออมที่ดีของนักศึกษำลดลงด้วยเช่นกัน

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลกำรวิจัยด้ำนปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรออมเงินของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี พบว่ำ จำกผลกำรทดสอบของกำรท�ำแบบสอบถำมของกลุ่มตัวอย่ำง

ทั้งสองหลักสูตร พบว่ำ ในด้ำนสุขภำพจิต กลุ่มตัวอย่ำงของนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจมีผลอยู่ในระดับ

มำก แต่ในหลักสูตรศิลปศำสตร์มีผลอยู่ในระดับปำนกลำง ทำงด้ำนบุคลิกภำพและด้ำนค่ำนิยม ผลกำร

ทดสอบของทั้งสองเรื่อง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงของนักศึกษำในทั้งสองหลักสูตร มีผลกำรทดสอบอยู่ในระดับ

ปำนกลำง และในด้ำนปัจจัยภำยนอกที่ได้ท�ำกำรศึกษำในหัวข้อเรื่องกำรสนับสนุนของครอบครัว, อิทธิพล

กำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน และกำรสนับสนุนของสถำบันทำงกำรศึกษำ พบว่ำ ทั้ง 3 เรื่อง มีผลกำรทดสอบ

อยู่ในระดับปำนกลำงทั้งสองหลักสูตร

จำกสมมติฐำนทำงกำรวิจัย เมื่อพิจำรณำจำกหลักสูตรที่ศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ปัจจัย

ทั่วไป อำทิ รำยได้ สำขำวิชำที่ศึกษำ รวมไปถึงปัจจัยภำยในและภำยนอกส่งผลต่อกำรออมที่แตกต่ำงกัน 

จำกผลส�ำรวจที่ออกมำนั้นค่อนข้ำงมีควำมสอดคล้องกับสมมติฐำน H1.1 ด้ำนสำขำที่ศึกษำ โดยจำกแบบ

ส�ำรวจ พบว่ำ หลักสูตรที่มีพฤติกรรมกำรออมเงินที่ดี คือ หลักสูตรบริหำรธุรกิจ ซึ่งรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วน

มำกของกลุ่มตัวอย่ำงหลักสูตรบริหำรธุรกิจอยู่ในช่วง 3,001 – 6,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 31.85 ของจ�ำนวน

กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ และมีสัดส่วนกำรออมคิดเป็นร้อยละ 63.01 ของจ�ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ โดยมีกำรออมอยู่ในช่วง 1 - 1,500 บำท เป็นส่วนมำกคิดเป็นร้อยละ 
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32.53 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษำเพียงบำงส่วนเท่ำนั้นที่ไม่

ท�ำกำรออมเงินเลยคิดเป็นร้อยละ 36.99 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ และ

นักศึกษำที่มีกำรออมเงิน ซึ่งส่วนมำกจะมีลักษณะกำรออมเงินในรูปแบบก�ำหนดจ�ำนวนเงินออมก่อนแล้วจึง

น�ำส่วนที่เหลือไปใช้จ่ำย คิดเป็นร้อยละ 36.99 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ และ

มีบำงส่วนที่ท�ำกำรออมในลักษณะหลังหักค่ำใช้จ่ำย ที่เหลือคือเงินออมคิดเป็นร้อยละ 26.71 ของจ�ำนวน

กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ

เมื่อน�ำกลุ่มตัวอย่ำงของนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์มำเทียบกับพฤติกรรมกำรออมเงินของ

นักศึกษำในหลักสูตรบริหำรธุรกิจ พบว่ำ ค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนกำรออมเงินของ

กลุ่มตัวอย่ำงของนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์ ที่มีสัดส่วนกำรออมอยู่ที่ร้อยละ 61.11 ของจ�ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์ ซึ่งมีช่วงกำรออมเงินส่วนมำกอยู่ในเกณฑ์เดียวกับกลุ่มตัวอย่ำงของ

นักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจที่ช่วง 1 – 1,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 32.22 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

นักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์ทั้งหมด นอกจำกนี้ยังมีนักศึกษำเพียงบำงส่วนเท่ำนั้นที่ไม่ท�ำกำรออมเงินเลย

คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์ และโดยส่วนมำกนักศึกษำใน

หลักสูตรศิลปศำสตร์จะใช้ลักษณะวิธีกำรออมเงินที่คล้ำยคลึงกับนักศึกษำในหลักสูตรบริหำรธุรกิจท่ีมีกำร

ออมเงินในลักษณะวิธีก�ำหนดจ�ำนวนเงินออมก่อนแล้วจึงน�ำส่วนที่เหลือไปใช้จ่ำย คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของ

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรศิลปะศำสตร์ และอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ลักษณะวิธีกำรออมเงินในรูปแบบ

หลังหักค่ำใช้จ่ำย ที่เหลือคือเงินออมคิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตร

ศิลปศำสตร์ แต่เมื่อเทียบด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงหลักสูตรศิลปศำสตร์ที่ได้นั้นกลับมีรำยได้

เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ำหลักสูตรบริหำรธุรกิจอยู่ที่ช่วง 6,001 – 9,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 35.56 ของจ�ำนวน

กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำแม้รำยได้จะสูงขึ้นแต่ประมำณกำรออมกลับ

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย กล่ำวคือ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลให้มีปริมำณกำรออมเงินเพิ่มขึ้นตำม

จ�ำนวนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นมำกนัก ตำมสมมติฐำน H1.2 รำยได้ต่อเดือน และ H1.3 เงินออม

สมมติฐาน H2.2 ด้านบุคลิกภาพแสดงตัวและเก็บตัว ของกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มีการออมเงินที่ดีนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เก็บตัว

มากเกินไปและจะต้องไม่เข้าสังคมจนมากเกินไปเช่นกัน จึงสอดคล้องกับผลที่ได้จากแบบทดสอบด้าน

สุขภาพจิตที่บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม และมีความมั่นคงทาง

อารมณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งไปตามสมมติฐาน H2.1 ด้านสุขภาพจิต (Beh) ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การออมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β= -0.010, t=-3.247, p-value= 0.001**) ด้วย และการที่มี

บุคลิกภาพที่ไม่เก็บตัวมากไปและไม่เข้าสังคมมากเกินไปท�าให้บุคคลนั้นค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

นั้นท�าให้การออมของบุคคลนั้นค่อนข้างมีความมั่งคงทางด้านอารมณ์ไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งเร้าภายนอก ส่งผล

ให้มีการออมเงินที่ดี ซึ่งผลที่ได้จากการส�ารวจนั้นมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน H2.3 ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน

ด้านค่านิยม ของกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้

เห็นว่าบุคคล ๆ นั้นมีการรับเอาอิทธิพลทางด้านเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเข้ามาจาก

เพื่อนหรือจากผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างพอเหมาะ ไม่มากจนเกินไปจนท�าให้เสียการเป็นตัวของตัว

เอง ท�าให้อิทธิพลที่รับเข้ามานั้นไม่ได้ส่งผลต่อการออมเงินที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยตรง 

สมมติฐาน H3.1, H3.2 และ H3.3 ในเรื่องของปัจจัยภายนอกทางด้านของการสนับสนุนของ
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ครอบครัว, ทางด้านอิทธิพลการส่งเสริมของกลุ่มเพื่อน และทางด้านการสนับสนุนของสถาบันทางการศึกษา 

หากพิจารณาผลจากการใช้โปรแกรม พบว่า มี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านอิทธิพลการส่งเสริมของกลุ่มเพื่อน (Fri) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β=0.260, t=3.363, p-value=0.001**) และปัจจัยทางด้านการ

สนับสนุนของสถาบันทางการศึกษา (Uni) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (β= -0.149, t= -1.977, p-value=0.049*) แต่หากพิจารณาตามผลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า ทั้ง 3 

ปัจจัยที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นมีผลการทดสอบอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัว

มีส่วนในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการออมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มเพื่อนไม่ได้มีอิทธิพลที่

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการใช้จ่ายหรือการออมเงินของแต่ละบุคคลมากนัก และ

สถาบันทางการศึกษาได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการออมเงินหรือมีการวางแผนทางการ

เงินที่ไม่มากนัก ส่งผลให้นักศึกษาตระหนักถึงการออมเงินหรือการวางแผนทางการเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ซึ่งผลจากการท�าวิจัยที่ออกมานั้นค่อนข้างเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกท่ีได้รับแตกต่างกันจะส่งผลให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกันด้วยเช่น

กัน

บทสรุป

จำกข้อมูลข้ำงต้นเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่ำงหลักสูตรศิลปศำสตร์และหลักสูตรบริหำรธุรกิจ พบว่ำ 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมีพฤติกรรมกำรออมเงินที่ดีกว่ำหลักสูตรศิลปะศำสตร์ ถึงแม้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงของ

หลักสูตรบริหำรธุรกิจจะมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต�่ำว่ำกลุ่มตัวอย่ำงของหลักสูตรศิลปศำสตร์ แต่กลับมีช่วง

กำรออมเงินที่เท่ำกัน โดยลักษณะวิธีกำรออมที่มีประสิทธิภำพและเป็นที่นิยมในกำรน�ำมำใช้ เพื่อให้บรรลุ

เป้ำหมำยในกำรออมเงินมำกที่สุด คือ ลักษณะวิธีก�ำหนดจ�ำนวนเงินออมก่อนแล้วจึงน�ำส่วนที่เหลือไปใช้จ่ำย

จำกผลกำรทดสอบโดยโปรแกรมพบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติ ได้แก่ ปัจจัยภำยใน ด้ำนระดับสุขภำพจิต และปัจจัยภำยนอก ด้ำนอิทธิพลกำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อน 

และกำรสนับสนุนของสถำบันทำงกำรศึกษำ ซึ่งทั้งสำมด้ำนที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

0.01, 0.01 และ 0.05 ตำมล�ำดับ โดยทั้งสำมด้ำนที่กล่ำวไปนั้นสำมำรถน�ำมำอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

ทำงด้ำนอิทธิพลกำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมกำรออม (t = 3.363 ; p-

value = 0.001**), ด้ำนระดับสุขภำพจิต (t = -3.247; p-value = 0.001**) และกำรสนับสนุนของสถำบัน

ทำงกำรศึกษำ (t = -1.977; p-value = 0.049*) มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมกำรออม ซึ่งสำมำรถ

อธิบำยได้ว่ำ หำกนักศึกษำที่ได้รับอิทธิพลกำรสนับสนุนของกลุ่มเพื่อนที่ดีจะส่งผลให้มีพฤติกรรมกำรออมที่ดี

เพิ่มขึ้น ในส่วนของปัจจัยภำยใน ในด้ำนสุขภำพจิตหำกมีระดับที่ดีมำกเกินไป อำจส่งผลต่อพฤติกรรมกำร

ออมที่ดีของนักศึกษำลดลง และกำรสนับสนุนของสถำบันทำงกำรศึกษำที่มำกเกินไปอำจก่อให้เกิดควำม

สับสนจนส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมที่ดีของนักศึกษำลดลงด้วย

และถึงแม้ว่ำปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพแสดงตัวและเก็บตัว ค่ำนิยม และกำรสนับสนุนของครอบครัว จะ

ไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติอย่ำงทั้งสำมปัจจัยในย่อหน้ำก่อน แต่ทั้งสำม

ปัจจัยดังกล่ำวนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนในกำรสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออม

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในย่อหน้ำก่อนด้วยเช่นกัน กล่ำวคือ กำรสนับสนุนของครอบครัวเป็นกำรสร้ำง
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ทัศนคติ, บุคลิกภำพ, ค่ำนิยม, และมุมมองต่ำง ๆ ให้กับแต่ละบุคคล และเมื่อบุคคลนั้นมีสุขภำพจิตที่ดีจะ

ท�ำให้มีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์และกำรตัดสินใจด้วย ส่งผลให้สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงมีสติ ไม่เอนเอียงไป

ตำมสิ่งเร้ำรอบตัว เมื่อตนตกอยู่ในสภำวะที่ต้องเลือกหรือตัดสินใจ ซึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพ

แสดงตัวและเก็บตัว, ค่ำนิยม และกำรสนับสนุนของครอบครัว นั้นยังคงเป็นปัจจัยที่มีส่วนที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมกำรออมเงินด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
1. สถำบันทำงกำรศึกษำควรมีกำรแนะน�ำหรือประชำสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับกำรวำงแผนทำงกำร

เงินและประโยชน์ของกำรออมในรูปแบบที่ชัดเจน มีเนื้อหำที่กระชับเข้ำใจง่ำย และมีควำมทั่วถึง เพื่อ
เป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักศึกษำตระหนักถึงประโยชน์ของกำรออมและกำรวำงแผน
ทำงกำรเงิน

2. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนอื่น ๆ ที่อำจส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมเพิ่มเติม อำทิ 
ควำมแตกต่ำงด้ำนเพศ, ควำมแตกต่ำงของช่วงวัย, ควำมแตกต่ำงด้ำนหลักสูตรวิชำที่ศึกษำที่หลำกหลำยมำก
ขึ้น หรืออำชีพที่แตกต่ำงกัน เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยที่ส�ำคัญที่ส่งผลให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมกำรออมเงินที่ดี

3. จำกประเด็นที่รำยได้เพิ่มขึ้นแต่กลับไม่ส่งผลให้สัดส่วนกำรออมเพิ่มขึ้นตำมไปด้วยนั้น อำจต้อง
มีกำรเพิ่มประเด็นด้ำนประเภทของรำยจ่ำยเพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจำกค่ำนิยมของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะ
สำมำรถน�ำข้อบกพร่องนั้นมำปรับปรุงและหำแนวทำงกำรแก้ไข เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรม
กำรออมเงินที่ดีมำกยิ่งขึ้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะการท�างานในสถานประกอบ 

การเป้าหมายของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
The Relationship between grade levels and development of working skills for the 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลการเรียนกับการพัฒนา

ทักษะการท�างานในสถานประกอบการเป้าหมายของนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัย

ครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 103 คน งานวิจัยทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) และ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่  (LSD) ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียนต่างกันจะมีระดับการพัฒนาทักษะด้าน 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคในการท�างานในสถานประกอบการเป้าหมายแตกต่างกัน นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน 

น้อยกว่า 2.50 จะมีระดับการพัฒนาทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรียน 

ช่วง 3.26-3.50 นักศึกษาที่มีผลการเรียน ช่วง 2.51-2.75 จะมีระดับการพัฒนาทักษะด้าน คุณลักษณะ

เฉพาะบุคคลมากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรียน ช่วง 3.26-3.50 นักศึกษาที่มีผลการเรียนช่วง 3.01-3.25 จะมี

ระดับการพัฒนาทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรียน มากกว่า 3.50 และ 

นักศึกษาที่มีผลการเรียน ช่วง 3.26-3.50 จะมีระดับการพัฒนาทักษะด้าน คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากกว่า

นักศึกษาที่มีผลการเรียน มากกว่า 3.50 

ค�าส�าคัญ: ระดับผลการเรียน ทักษะการท�างาน นักศึกษาบัญชี

Abstact

The objective of this research was to study relationship between factor of grade 

levels  and  working skill development level in the target enterprise of accountancy stu-

dents in the fourth year, Silpakorn University. This research collected primary data by using 

questionnaires from accountancy students in the fourth year, Silpakorn University, totally 

103 persons. This research used One Way ANOVA and LSD for testing the relationship at 

statistical significance level 0.05. 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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It was found that the students who have different grade levels, different personality 

skills for working in target enterprise. It was concluded that the student who has grade lev-

els  at less than 2.50, more working skill development of personality skills than student who 

has grade levels  at 3.26-3.50. The student who has grade levels  at range 2.51-2.75, more 

working skill development of personality skills than student who has grade levels  at 3.26-

3.50. The student who has grade levels  at range 3.01-3.25, more working skill development 

of personality skills than student who has grade levels  more than 3.50. Moreover, it found 

that the student who has grade levels  at 3.26-3.50, more working skill development of 

personality skills than student who has grade levels  more than 3.50. 

Keywords:  grade levels ; working skill ; accountancy students 

บทน�า

องค์การยูเนสโก กล่าวว่าผลการเรียน คือ ผลที่คาดหวัง หรือผลส�าเร็จของหลักสูตร ดังที่แสดงให้

เห็นได้โดยระดับตัวชี้วัด เช่น ทัศนคติ ทักษะทางปัญญา และความรู้ของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จะ

เป็นตัวที่บอกถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องรู้ เข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ภายหลังจากที่ได้ส�าเร็จกระบวนการ

ในการเรียนรู้แล้ว เช่นเดียวกันกับทักษะทางปัญญาและทักษะในทางปฏิบัติที่ผู้เรียนจะต้องได้รับและปฏิบัติ

ได้หลังจากส�าเร็จการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้จะมาพร้อมกับเกณฑ์การประเมินที่ระบุเกณฑ์ขั้นต�่า ในขณะที่การ

ให้คะแนนจะอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจหรือภายใต้เกณฑ์ ผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม 

ทักษะ และความรู้ที่ผู้เรียนคาดว่าจะได้รับและสามารถปฏิบัติได้หลังจากช่วงระยะเวลาของการศึกษา ผล

การเรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ของผู้เรียน ในการวัดผลการเรียนรู้จะกระท�าในส่วนของด้านความ

รู้ ทักษะและพฤติกรรม ที่ผู้เรียนพึงได้รับหลังจากจบหลักสูตร การประเมินสามารถกระท�าได้โดยผู้สอน

จากสถานการณ์โควิดส่งผลท�าให้บริษัทหลายแห่งได้ปิดตัวลงจึงส่งผลให้ความต้องการที่จะรับ

พนักงานนั้นน้อยลงและท�าให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยในปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาบัญชีที่ก�าลังศึกษาอยู่

และผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ละปีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกิดการแข่งขันในการหางาน

เพิ่มมากขึ้น โดยที่สถานประกอบการจะคัดเลือกเฉพาะแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ความช�านาญพิเศษตรงกับความต้องการของ  สถานประกอบการนั้น โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องก้าวเข้าสู่

ตลาดแรงงานเต็มรูปแบบ ซึ่งความสามารถ และคุณลักษณะจะส่งผลต่อโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้า

ท�างานตามองค์กรเป้าหมาย

เนื่องจากองค์กรหรือสถานประกอบวิชาชีพต้องการบุคคลที่มีความสามารถและทักษะในการ

ท�างาน โดยในปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลง โดยในปัจจุบันเราก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยทุก

คนต้องเข้าใจและมีการปรับตัวตามยุคสมัยให้ทัน ซึ่งการที่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบวกกับวิกฤติ

ไวรัส ท�าให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้น หลายองค์กรจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อให้อยู่รอด อย่างไรก็ตามฟัน

เฟืองที่ส�าคัญส�าหรับองค์กรก็คือพนักงาน การจัดหาบุคคลเข้ามาท�างานก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย โดย

องค์กรจะมองหาทักษะและความสามารถในตัวพนักงานในแบบที่องค์กรต้องการ เพื่อให้ได้งานที่มี

ประสิทธิภาพและเพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด (กรมการจัดหางาน, 2560)
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กล่าวถึงการประกอบอาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องมีองค์ความรู้และความรับผิดชอบในการ

ท�างานสูง รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องมีความกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกฎหมาย ทักษะด้านภาษาอังกฤษและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ให้การท�างานส�าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพในการท�างาน โดยในปัจจุบันนักศึกษาบัญชีต้องมีการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในหลายๆด้าน ตามที่กล่าวไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะน�าไปใช้ส�าหรับ

การท�างานในองค์กรเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดแรงงานสูงขึ้น ถ้าหากบุคคล มีทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่โดดเด่นย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านระดับผลการเรียนกับระดับการ

พัฒนาทักษะเพื่อไปท�างานในสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และที่มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากสาขาบัญชี ได้มีการเปิดการเรียนการสอนมาเพียง   4 ปี จึง

เลือกเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นตัวเลือกส�าหรับการปรับหลักสูตรให้กับนักศึกษาเพื่อการมีทักษะที่จะ

สามารถได้รับคัดเลือกเข้าท�างานเนื่องจากผ่านเกณฑ์ที่ทางองค์กรต้องการและพร้อมจะเข้าปฏิบัติงานใน

องค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านระดับผลการเรียนกับระดับการพัฒนาทักษะเพ่ือไปท�างานใน

สถานประกอบการเป้าหมาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมในการท�างานของนักศึกษาบัญชี ว่ามีความพร้อมในด้านทักษะต่างๆ

ระดับไหนและน�าไปเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆกับนักศึกษาบัญชี

ทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน

โดยทั่วไปมนุษย์จะมีความแตกต่างภายในตัวบุคคล  ( Intra – individual differences ) หรือที่

เรียกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางด้านกายภาพ ความถนัด แรงจูงใจ ความสนใจ การศึกษา 

ประสบการณ์ที่มี คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป และมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม

ต่างๆ (สุชา จันทร์เอม, 2544 ) แรงจูงใจ จะกระตุ้นหรือชักน�าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ (ศิริพร จันทศรี, 2550, pp. 10) แสดงให้เห็นได้ว่า

นักศึกษาบัญชีแต่ละคนมีแรงจูงใจที่สถานประกอบการเป้าหมายของนักศึกษาบัญชีแตกต่างกันจึงท�าให้

พฤติกรรมทางด้านการเรียนแตกต่างกันไป โดยพฤติกรรมนั้นมาจากทักษะในการเรียน และเทคนิคในการ

เรียน (Wrenn, 1968, pp. 1-4) ซึ่งพฤติกรรมด้านการเรียนนี้เป็นตัวแปรส�าคัญที่มีอิทธิพลส�าคัญต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน (Bloom, 1976, pp.167-176) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในที่นี้หมายถึง การเข้าถึงความรู้ 

(Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจาก คะแนนสอบที่ก�าหนด (Good 

1973,7) ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นความส�าเร็จที่ได้จากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะ
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บุคคล (Eysenck, Arnold and Mecili 1972,6) และเมื่อได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันพบว่านักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดีมี

ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมได้ดีกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า (กันต์กนิษฐ์ เกษมพงษ์ 

ทองดี, 2546) กล่าวคือ นักศึกษาบัญชีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันจะท�าให้การปรับตัวและการ

พัฒนาทักษะแตกต่างกัน ทักษะเพื่อไปท�างานในสถานประกอบการเป้าหมายของนักศึกษาบัญชีจะประกอบ

ด้วย ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ

ทักษะด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560)

จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านการเรียนที่แตกต่างกันจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละบุคคลแตก

ต่างกันกันออกไปเกิดจากแรงจูงใจ ความถนัด ประสบการณ์ในตัวบุคคล ส่งผลให้มีระดับการพัฒนาที่แตก

ต่างกันออกไป น�าไปสู่สมมติฐานการวิจัยดังนี้
H1: ผลการเรียนส่งผลต่อระดับการพัฒนาทักษะเพื่อไปทำางานในสถานประกอบการเป้าหมาย

กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ     

นักศึกษาบัญชี ระดับชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 103 คน โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถาม  ไป

ยังกลุ่มตัวอย่าง

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่สนใจศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม 
สามารถใช้อธิบายผลที่มีต่อตัวแปรตาม โดยในส่วนของตัวแปรที่สนใจศึกษา คือ ระดับผลการเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแปรตามในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานในองค์กรเป้าหมาย
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งสร้างโดยอาศัยแนวทางที่

ศึกษาเอกสาร แนวคิด วัตถุประสงค์ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลการเรียน ภาระหนี้สิน ภูมิล�าเนา เป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทักษะเพื่อไปท�างานในสถานประกอบการเป้าหมาย 

ได้แก่ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะความรู้

ด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์, 2560; กมลภู สันทะจักร และกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธ์, 2561)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อมูล

ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย (1)เพศ (2)ผลการเรียน (3)ภาระหนี้สิน (4)ภูมิล�าเนา 

ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทักษะเพื่อไปท�างานในสถานประกอบการเป้าหมายได้แก่ (1)

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (2)ทักษะด้านเทคโนโลยี (3)ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (4)ทักษะความรู้

ด้านบัญชีและกฎหมาย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูล

สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยน�าความถี่จากการแจกแจง (Frequency) หาค่าร้อยละ (Per-

centage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะห์ความแปรปวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ถึง

ความแตกต่างของ (1)ระดับผลการเรียนที่ต่างกันมีผลต่อระดับการพัฒนาทักษะการท�างานในองค์กรเป้า

หมายแตกต่างกัน

ผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามได้รับการตอบกลับจ�านวน 103 ชุด และน�าแบบสอบถาม              

ที่เก็บข้อมูลแล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยอธิบายได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาบัญชีระดับชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัย 

    ศิลปากร (จ�านวน 103 คน )  

จ�านวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 14 13.6

หญิง 86 83.5

อื่น ๆ 3 2.9

ผลการเรียน
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น้อยกว่า 2.50 13 12.6

2.51- 2.75 15 14.6

2.76 - 3.00                      22 21.4

3.01 - 3.25 19 18.4

3.26 – 3.50 19 18.4

มากกว่า 3.50 15 14.6

จากการเก็บข้อมูลพบว่า นักศึกษาบัญชีระดับชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน             103 

คน ส่วนมากเป็น เพศหญิงจ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมาเป็นเพศชายจ�านวน 14 คน นักศึกษา

ส่วนมากมีผลการเรียนอยู่ที่  2.76 – 3.00 จ�านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4

ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลเป้าหมายองค์กรที่ต้องการประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 

    บัญชีระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร (จ�านวน 103 คน ) 

จ�านวน ร้อยละ

องค์กรภาครัฐบาลในส่วนงานด้านบัญชี 18 17.5

องค์กรภาคเอกชนในส่วนงานด้านบัญชี 39 37.9

องค์กรภาครัฐวิสาหกิจในส่วนงานด้านบัญชี 15 14.6

องค์กรไม่แสวงหาก�าไรในส่วนงานด้านบัญชี 6 5.8

อาชีพอิสระในส่วนงานด้านบัญชี 18 17.5

อาชีพธุรกิจส่วนตัว 7 6.8

จากการเก็บข้อมูลพบว่านักศึกษาบัญชีระดับชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 103 คน 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีเป้าหมายท่ีต้องการประกอบวิชาชีพในองค์กรภาคเอกชนในส่วนงานด้านบัญชี ซ่ึงมี

จ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาเป็น องค์กรภาครัฐในส่วนงานด้านบัญชีมีจ�านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.5 เท่ากับ อาชีพอิสระในส่วนงานด้านบัญชี จ�านวน 17.5 คิดเป็นร้อยละ 17.5 องค์กรภาค

รัฐวิสาหกิจในส่วนงานด้านบัญชี จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.8 และองค์กรไม่แสวงหาก�าไรในส่วนงานด้านบัญชี จ�านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.8

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการพัฒนา 

    ทักษะการท�างานของนักศึกษาบัญชีระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจ�าแนกตาม 

    ผลการเรียน

ระดับการพัฒนาทักษะเพื่อไปท�างาน

ในสถานประกอบการเป้าหมาย

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Eng) ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

6.936

60.812

67.748

5

97

102

1.387

0.627

2.213 0.059*
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ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech) ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

2.929

37.789

40.718

5

97

102

0.586

0.390

1.504 0.196

ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(Pers)

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

4.212

31.632

35.845

5

97

102

0.842

0.326

2.583 0.031**

ทกัษะความรูด้้านการบญัชแีละกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง (Acc)

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

รวม

6.458

63.270

69.728

5

97

102

1.292

0.652

1.980 0.088*

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01*** 0.05**  0.10*  

จากตารางที่  3 พบว่า ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ                

(f=2.213 ; p-value =0.059) ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (f=2.583 ; p-value =0.031 และทักษะ

ความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (f=1.980 ; p-value =0.088) โดยผลการเรียนของนักศึกษา

บัญชีที่แตกต่างกัน ท�าให้ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและ

ทักษะความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน 

ตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทักษะการท�างานของ 

    นักศึกษาบัญชีระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจ�าแนกตามผลการเรียนของแต่ละ 

    คู่เทียบ

Dependent Variable (I) GPA (J) GPA Mean Difference 

(I-J)
Std. Error Sig.

Eng ≤  2.50 2.51-2.75

2.76-3.00

3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

0.35897

0.60140

-0.14980

0.11336

0.15897

0.30003

0.27699

0.28499
0.28499

0.30003

0.234

  0.032**

0.600

0.692

0.597

2.51-2.75 2.76-3.00

3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

0.24242

-0.50877

-0.24561

-0.20000

0.26513

0.27348

0.27348

0.28912

0.363

 0.066*

0.371

0.491

2.76-3.00 3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

-0.75120

-0.48804

-0.44242

0.24798

0.24798

0.26513

0.003***

0.052*

0.098*

3.01-3.25 3.26-3.50

≥3.50

0.26316

0.30877

0.25689

0.27348

0.308

0.262

3.26-3.50 ≥3.50 0.04561 0.27348 0.868
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Pers ≤  2.50 2.51-2.75

2.76-3.00

3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

0.07692

0.16783

-0.08097

0.49798

-0.05641

0.21639

0.19977

0.20555

0.20555

0.21639

0.723

0.403

0.694

   0.017**

0.795

2.51-2.75 2.76-3.00

3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

0.09091

-0.15789

0.42105

-0.13333

0.19122

0.19724

0.19724

0.20852

0.636

0.425

   0.035**

0.524

2.76-3.00 3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

-0.24880

0.33014

-0.22424

0.17885

0.17885
0.19122

0.167

 0.068*

0.244

3.01-3.25 3.26-3.50

≥3.50

0.57895

0.02456

0.18528

0.19724

    0.002***

0.901

3.26-3.50 ≥3.50 -0.55439 0.19724     0.006***

Acc ≤  2.50 2.51-2.75

2.76-3.00

3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

0.48205

0.38811

-0.22672

0.14170

-0.05128

0.30604

0.28253

0.29070

0.29070

0.30604

0.118

0.173

0.437

0.627

0.867

2.51-2.75 2.76-3.00

3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

-0.09394

-0.70877

-0.34035

-0.53333

0.27043

0.27895

0.27895

0.29491

0.729

   0.013**

0.225

0.074

2.76-3.00 3.01-3.25

3.26-3.50

≥3.50

-0.61483

-0.24641

-0.43939

0.25294

0.25294

0.27043

   0.017**

0.332
0.107

3.01-3.25 3.26-3.50

≥3.50

0.36842

0.17544

0.26203

0.27895

0.163

0.531

3.26-3.50 ≥3.50 -0.19298 0.27895 0.491

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01*** 0.05**  0.10*  Eng = ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ; Pers = ทักษะด้าน

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ; Acc = ทักษะความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนในระดับ  ≤ 2.50 มีมากกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 2.76-3.00 (p-value = 0.032)  ระดับการ

พัฒนาทักษะการท�างานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 2.51-2.75   มีน้อยกว่า

นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.01-3.25 (p-value = 0.066) ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านภาษา

อังกฤษของนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับที่ 2.76-3.00 มีน้อยกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.01-

3.25  (p-value = 0.003)  ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลการเรียน
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ในระดับที่ 2.76-3.00 มีน้อยกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.26-3.50 (p-value = 0.052) และระดับ

การพัฒนาทักษะการท�างานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มี           ผลการเรียนในระดับที่ 2.76-3.00 มี

น้อยกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน ≥3.50  (p-value = 0.098)     

ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีผลการเรียนในระดับ ≤2.50 มี

มากกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.26-3.50 (p-value=0.017)  ระดับการพัฒนาทักษะการท�างาน

ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีผลการเรียนในระดับ 2.51-2.75 มีมากกว่านักศึกษาที่มีระดับ ผลการเรียน 

3.26-3.50 (p-value=0.035) ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีผลการ

เรียนในระดับ 2.76-3.00 มีมากกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.01-3.25                      (p-val-

ue=0.068)  ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีผลการเรียนในระดับ 3.01-

3.25 มีมากกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.26-3.50 (p-value=0.002) ระดับการพัฒนาทักษะการ

ท�างานด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีผลการเรียนในระดับ 3.26-3.50 มีน้อยกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการ

เรียน ≥3.50 (p-value=0.006) 

ระดับการพัฒนาทักษะการท�างานด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาที่มี     ผล

การเรียนในระดับ 2.51 2.75 มีน้อยกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.01-3.25 (p-value=0.013) ระดับ

การพัฒนาทักษะการท�างานด้านการบัญชีและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับ 

2.76-3.00 มีน้อยกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.01-3.25 (p-value=0.017) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 103 คน ข้อมูลพื้นฐานของ

นักศึกษาสาขาบัญชีระดับชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีผลการเรียนอยู่ที่ 

2.76 – 3.00  และมีเป้าหมายที่ต้องการประกอบวิชาชีพในองค์กรภาคเอกชนในส่วนงานด้านบัญชี                 

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลการเรียนกับการพัฒนาทักษะเพื่อไปท�างานใน

สถานประกอบการเป้าหมายของนักศึกษาบัญชี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยผลการเรียนของนักศึกษาบัญชีที่แตกต่างกัน  ท�าให้ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ทักษะด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน    

แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมด้านการเรียนที่แตกต่างกันจะท�าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละบุคคลแตกต่าง

กันกันออกไปเกิดจากความสนใจความถนัด ประสบการณ์ในตัวบุคคล ส่งผลให้มีระดับการพัฒนาที่แตกต่าง

กัน สอดคล้องกับแนวคิดของ  (สุชา จันทร์เอม, 2544 ) ความแตกต่างภายในตัวบุคคล (Intra – individual 

differences ) หรือที่เรียกว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น ทั้งทางด้าน กายภาพ ความถนัด ความสนใจ 

อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ที่มี คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปและมีผลต่อ

การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกันท�าให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี Locke, Edwin A. & Latham 

Gary P.A. (1990). ที่พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ถ้าผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นใน

ความของตนเองสูง ชอบสิ่งท้าทายการให้ข้อมูลย้อนหลังที่บ่งบอกถึงข้อบกพร่องของงานนั้นๆ ก็จะกระตุ้น

ให้เขาเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการท�างานนั้น แต่ในกลุ่มของผู้เรียนที่มองตนเองไม่ค่อยดีอยู่แล้วการ

ต�าหนิอาจก่อให้เกิดความรู้สึกท้อแท้หรือการลดความพยายามที่จะท�างานนั้นๆ ลงได้และ สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ เทอร์แมนและโอเดน (ประหยัดศรี เถื่อนศิริ, 2536) ได้ศึกษาพบว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต�่าจะมีลักษณะต่อไปนี้ ได้แก่ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความมานะพยายามไม่มีแรงจูงใจไม่มีความมุ่ง

มั่นไปสู่เป้าหมายและไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ส่วนผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีลักษณะท่ีต้องการ

จะประสบความส�าเร็จมีแรงจูงใจสูงมีความพากเพียรและมีความสามารถในการปรับตัวทางสังคม

ข้อเสนอแนะ

จากผลวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงมีการพัฒนาทักษะการท�างานด้านทักษะการ

ท�างานน้อยกว่านักศึกษาที่ระดับผลการเรียนต�่า อาจต้องพิจารณาเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาให้ทราบ

ว่าควรให้ความส�าคัญของทักษะภาษาอังกฤษควบคู่กับระดับผลการเรียน
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บทบาทของนักบัญชีต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้
The Role of Accountants in the Use of Accounting Information in Small and Medium 

Business Management: A Case study of Small and Medium enterprises  

in the Southern Province

กาญจนา รอดชุม1* ปาริชาติ มณีมัย1

Kanchana Rodchum1* Parichart Maneemai1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บทบาทของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) 

ระดับการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) บทบาทของนัก

บัญชีต่อการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา คือ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน

พื้นที่จังหวัดภาคใต้ จ�านวน 200 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติเชิง

พรรณนาในการอธิบายข้อมูลเบ้ืองต้นและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานผลการศึกษา

พบว่า 1) บทบาทของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ด้านการน�าเสนอและสื่อสารข้อมูล

ทางการบัญชีต่อผู้บริหาร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางบัญชี ด้านให้ค�าปรึกษาเสนอแนะ ด้าน

การจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการน�าข้อมูลทางการบัญชี

ไปใช้เพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการวางแผน ด้านการสั่งการและการควบคุม ด้าน

การตัดสินใจ ด้านการติดตามและการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่าบทบาทของนักบัญชีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางบัญชี ด้านการให้ค�าปรึกษา

เสนอแนะ ด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลในทางบวกต่อระดับการใช้ข้อมูลทางการ

บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักบัญชี ผู้บริหาร และหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้องน�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ค�าส�าคัญ: บทบาทนักบัญชี, ข้อมูลทางการบัญชี, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang campus
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ABSTRACT

This research aims to study(1) the role of accountants in SMEs (2) the level of ac-

counting information use for SMEs management (3) the role of accountants on the use of 

accounting information for SMEs management. Data was collectedfrom 200executives and 

entrepreneurs of SMEs registered as legal entities in the southern provinces through ques-

tionnaire. The descriptive statistics was used to explain basic information whereasthe mul-

tiple regression analysis was used to test the hypothesis.The results showed that (1) the role 

of accountants in SMEs was at the high level in terms of presentation and communication 

of accounting information to executives, data analysis and accounting reports, providing 

advice and recommendations of tax management and others.(2)The level of accounting 

information use for SMEs managementwas at a high level by overall in terms of planning, 

ordering and controlling, decision-making, monitoring and evaluation. (3)The result from 

hypothesis testing found thatthe role of accountants i.e. data analysis and accounting re-

port, providing advice and recommendations, tax management and other related have 

positive affect to the level of accounting information use for business management. The 

results of the study will be applied in accordance to their further operations and useful for 

accountants, executives and relevant external agencies.

Keyword: The Role of Accountant, Accounting Information, Small and  

     Medium Enterprises (SMEs)

บทน�า

สภาพเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ทุกประเทศ

ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนธุรกิจ แต่ละประเทศจึงมีการปรับตัวเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์โลก โดยธุรกิจที่เป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 

and Medium Enterprise) หรือที่เรียกว่า SMEs ซึ่งมีจ�านวนมากในแต่ละประเทศ โดยในประเทศไทยธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

การแบ่งขนาดกิจการ SMEs  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็น

กลไกหลักที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม, 2563) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรได้ให้ค�าจ�ากัดความการเป็น SMEs โดยก�าหนดทุนจด

ทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ไม่เกิน 30 ล้านบาท กิจการประเภท SMEs ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ด้านด่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยเฉพาะสิทธิ์ในการช�าระภาษี (กรมสรรพากร, 2563)

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท

จ�ากัด จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายก�าหนด ได้แก่ ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่จัดท�าบัญชีเพื่อน�าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
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กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กิจการจึงต้องมีผู้ท�าบัญชีหรือนักบัญชีที่มีบทบาทส�าคัญ

ในการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี (พิมพิลาส เนาวรัตน์, 2559) เพื่อจัดท�ารายงานทางการบัญชีและรายงาน

ทางการเงินน�าเสนอผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของกิจการเพ่ือน�าไปใช้ในการบริหารกิจการ ซ่ึงข้อมูล

ทางการบัญชีเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญในการก�าหนดทิศทางในการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง (จุลีพร เหล่า

ธนกิจ, 2549)

ดังนั้น บทบาทของนักบัญชีในการท�าหน้าท่ีเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีและน�าเสนอ

ข้อมูลทางการบัญชีอย่างเป็นระบบ (วรกร ภูมิวิเศษ และ ภัฏฎินี ซ้ายขวัญ, 2560) จะท�าให้ผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) พัฒนาการบริหารจัดการกิจการโดยใช้ข้อมูลของกิจการในการน�าพา

ธุรกิจประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. เพื่อศึกษาระดับการน�าข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อการบริหารธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

3. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของนักบัญชีที่ส ่งผลต่อการน�าข ้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงบทบาทของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการบริหารกิจการเพื่อ
ก�าหนดนโยบายธุรกิจเฉกเช่นธุรกิจขนาดใหญ่ได้

3. เป็นแนวทางในการก�าหนดบทบาทของนักบัญชีในการจัดท�าข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมน�าไปใช้ในการบริหารจัดการ

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับความส�าคัญของข้อมูลทางการบัญชี

ธุรกิจที่สามารถด�าเนินงานประสบความส�าเร็จได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับระบบข้อมูลที่ดีของกิจการ การ

บริหารงานจะเป็นเรี่องที่เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ ผู้บริหารจึงต้องการข้อมูลที่ดี

เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่มีความหมายต่อ

การบริหาร (กรนิศา ดิษฐ์เสถียร. 2560) เพื่อให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการก�าหนดแนวทางการ

บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลทางการบัญชียังมีประโยชน์ต่อบุคคลและ

หน่วยงานภายนอกกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ให้สินเชื่อ หน่วยงานรัฐ คู่แข่ง (ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี, 2559) 

ในการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ดังนั้น ข้อมูลทางการบัญชี มีความส�าคัญกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจ ควรจัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลทางบัญชีเพื่อสรุปผลประกอบการ และ
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เพื่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจตามหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ(กตัญญู หิรัญ

สมบูรณ์, 2545) เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงาน ท�าให้กิจการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชี

บุคคลผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี เรียกว่า นักบัญชี (Accountant) ซึ่งความหมายของนัก

บัญชีมีบทบาท (Role) หน้าที่ทั้งบัญชีบริหารและบัญชีการเงินเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารภายในองค์กรได้น�า

ข้อมูลทางการบัญชีใช้ในการตัดสินใจในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ (อุษณีย์ เส็งพา

นิช, 2560) โดยบทบาทของนักบัญชีที่เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ของการบริหาร สามารถออกแบบรายงานต่าง 

ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่มีฝ่ายบริหารก�าหนดในแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การบริหาร

เชิงกลยุทธ์ (Strategic  Management) นักบัญชีที่มีบทบาทเป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล (รักษาความ

ลับขององค์กร เป็นผู้รอบรู้รอบด้าน ทั้งด้านบัญชี กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การจัดท�าระบบข้อมูลทาง

ด้านบัญชีที่เป็นระบบและชัดเจน จะเป็นบทบาทส�าคัญที่ท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (Gray, 

Perks & Miaunder, 1997)

3. บทบาทของนักบัญชีต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นักบัญชีมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการบริหารเพื่อให้

ผู้บริหารมีความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ในการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการวางแผน (Planning) 

การสั่งการ (Directing) การควบคุม (Controlling) การตัดสินใจ (Decision Making)               ดังนั้น การ

ที่ผู้บริหารจะสามารถท�าหน้าที่ทางการบริหารได้อย่างสมบูรณ์ จ�าเป็นต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ และให้

ประโยชน์ต่อการบริหาร ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทางการบัญชี (Accounting Information) ซึ่งนักบัญชีท�าหน้าที่

จัดเก็บและรวบรวมตามหลักการบัญชี (รุ่งนิภาพร สุขดี, 2549) น�าเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจใน

ประเด็นต่าง ๆ เรียกว่า การบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) โดยผู้

บริหารจึงจ�าเป็นที่จะต้องตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (กัณฐณา ดิษฐ์แก้ว และคณะ, 2559) และมีหลักการ 

ข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความส�าคัญต่อผู้บริหารนักบัญชีจึงต้องมีบทบาทในการน�าข้อมูลทางการบัญชีมา

วิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการบริหารที่จะน�าไปใช้ในการตัดสินใจ (สมนึก เอื้อจิระ

พงษ์พันธ์, 2547)

สมมติฐานการศึกษา

สมมติฐานที่ 1 บทบาทของนักบัญชีด้านการน�าเสนอและสื่อสารข้อมูลทางการบัญชีต่อผู้บริหารส่ง

ผลในทางบวกต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานที่ 2 บทบาทของนักบัญชีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางบัญชีเพื่อการบริหาร 

ส่งผลในทางบวกต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานที่ 3 บทบาทของนักบัญชีด้านการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ส่งผลในทางบวกต่อ

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานที่ 4 บทบาทของนักบัญชีด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลในทาง

บวกต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้นตัวแปรตาม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs)  ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจ�ากัด และ บริษัทจ�ากัด ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาค

ใต้ จ�านวน 67,719 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G-power ได้

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าที่ต้องการ 172 ตัวอย่าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบสอบถาม (Questionnaire) ที่

ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจาการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

ค�าถาม 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก�าหนดระดับคะแนน 5 มากที่สุด ระดับคะแนน 4 มาก 

ระดับคะแนน 3 ปานกลาง ระดับคะแนน 2 น้อย ระดับคะแนน 1 น้อยที่สุด
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ส่วนที่ 4 ระดับการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารธุรกิจลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก�าหนดระดับคะแนน 5 มากที่สุด ระดับคะแนน 4 มาก ระดับ

คะแนน 3 ปานกลาง ระดับคะแนน 2 น้อย ระดับคะแนน 1 น้อยที่สุด

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ แบ่งได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทนักบัญชี ระดับการน�าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ใน
การบริหาร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใชในการทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b2X2 + X + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 + error

Y หมายถึง   การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

X1 หมายถึง   บทบาทของนักบัญชี ด้านการน�าเสนอ และสื่อสารข้อมูลทางการบัญชี

X2 หมายถึง   บทบาทของนักบัญชี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานทางการบัญชี

X3 หมายถึง   บทบาทของนักบัญชี ด้านการให้ค�าปรึกษาแนะน�า

X4 หมายถึง   บทบาทของนักบัญชี ด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

X5 หมายถึง   ระดับการศึกษา

X6 หมายถึง   ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ

X7 หมายถึง   ระยะเวลาการด�าเนินงานของธุรกิจ

X8 หมายถึง   ขนาดของกิจการทุนจดทะเบียน

X9 หมายถึง   แผนการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน

Error หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอย่างสุ่ม

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วย เพศอายุระดับ

การศึกษาสาขาวิชาที่ส�าเร็จการศึกษาประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

69.5) มีอายุเฉลี่ย 46 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ร้อยละ 63.5) และมีประสบการ

บริหารธุรกิจเฉลี่ย 10 ปี
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วย ระยะเวลาด�าเนิน

งานของกิจการรูปแบบกิจการประเภทกิจการขนาดกิจการทุนจดทะเบียนและโครงสร้างฝ่ายบัญชีและการ

เงิน พบว่า ธุรกิจมีระยะเวลาด�าเนินงานเฉลี่ย 16 ปี รูปแบบกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดและบริษัทจ�ากัด 

ประเภทกิจการมี 3 กลุ่ม คือ การผลิต การบริการ การพาณิชย์ทุนจดทะเบียนเฉลี่ย 3.14 ล้านบาท โดยธุรกิจ

ส่วนใหญ่มีแผนกจัดท�าบัญชีบางส่วนและว่าจ้างส�านักงานบัญชีเพื่อจัดท�าบัญชีและงบการเงิน (ร้อยละ 56.0) 

และมีแผนกบัญชีจัดท�าบัญชีครบระบบ คิดเป็นร้อยละ 22.5 ธุรกิจร้อยละ 59.5 มีแผนที่จะขอสินเชื่อจาก

สถาบันการเงิน

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 4 ด้าน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของนักบัญชี
บทบาทของนักบัญชี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

1. ด้านการน�าเสนอและสื่อสารข้อมูลทางบัญชีเสนอต่อ

ผู้บริหาร

4.32 0.64 มาก

2. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางบัญชีเพื่อใช้

ในการบริหารกิจการ

4.25 0.71 มาก

3. ด้านการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 4.26 0.64 มาก
4. ด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.19 0.52 มาก

ค่าเฉลี่ย 4.26 0.63 มาก

ส่วนที่ 4 ระดับการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 4 ด้าน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม
บทบาทของนักบัญชี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

ด้านการวางแผน 4.13 0.74 มาก
ด้านการสั่งการและการควบคุม 4.07 0.57 มาก
ด้านการตัดสินใจ 4.16 0.63 มาก
ด้านการติดตามและการประเมินผล 4.23 0.66 มาก

ค่าเฉลี่ย 4.15 0.65 มาก

ส่วนที่ 5 บทบาทของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อระดับการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ระหว่างตัวแปรต้น คือ บทบาทของนักบัญชี 

มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการน�าเสนอและการสื่อสารข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงนทา

งบัญชี ด้านการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรตาม 
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คือ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร และตัวแปรควบคุม คือ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

บริหารธุรกิจ ระยะเวลาการด�าเนินงานของกิจการ ขนาดกิจการ(ทุนจดทะเบียน) แผนการขอสินเชื่อแสดงให้

เห็นว ่า ตัวแปรต ้น ไม ่มีความสัมพันธ ์กันเอง มีค ่าอยู ่ ในช ่วง - .013 - .475 หรือไม ่ก ่อให ้ เกิด

ปัญหาMulticollinearity ผู้วิจัยจึงน�าตัวแปรดังกล่าวมาท�าการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป

การใช้ข้อมูลทางบัญชี

ด้านการ

วางแผน

ด้านการสั่งการ/

การควบคุม

ด้านการ

ตัดสินใจ

ด้านการติดตาม/

ประเมินผล
ภาพรวม 

Constant -0.200 0.910 0.532 0.134 0.409

ตัวแปรอิสระ

บทบาทของนักบัญชีด้านการน�า

เสนอและสื่อสารข้อมูลทางบัญชี

เสนอต่อผู้บริหาร

0.143 0.003 0.126 0.048 0.082

บทบาทของนักบัญชีด้านการ

วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทาง

บัญชี เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ

0.042 0.397** -0.042 0.476** 0.178**

บทบาทของนักบัญชีด้านการให้ค�า

ปรึกษาและข้อเสนอแนะ

0.743 0.123 0.612** 0.339** 0.464**

บทบาทของนักบัญชีด้านการ

จัดการภาษีอากรและอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

0.071 0.256** 0.139* 0.139 0.157**

ตัวแปรควบคุม

ปัจจัยผู้บริหารด้านระดับการ

ศึกษา

-0.031 0.004 0.109 -0.024 0.027

ปัจจัยผู้บริหารด้านประสบการณ์

ในการบริหารธุรกิจ

-0.002 -0.071* 0-.012 -0.042 -0.030

ปัจจัยกิจการด้านระยะเวลาด�าเนิน

งานของกิจการ

-0.017 0.001 0.002 -0.066 -0.013

ปัจจัยกิจการด้านขนาดกิจการ(ทุน

จดทะเบียน)

0.033 0.023 0.033* 0.037 0.031*

ปัจจัยกิจการด้านกิจการมีแผนที่

จะขอสินเชื่อ

-0.001 -0.055 -0.059 -0.090 -0.048

F Test 44.690** 27.124** 36.163** 37.651** 73.039**

R2 0.679 0.562 0.631 0.641 0.776

Adjusted R2 0.664 0.542 0.614 0.624 0.765

ผลการวิเคราะห์บทบาทของนักบัญชีต่อระดับการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า 
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1. บทบาทของนักบัญชีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานทางบัญชีเพื่อใช้ในการบริหาร
กิจการ ส่งผลทางบวกต่อระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ
การบริหารด้านการสั่งการและการวบคุม และด้านการติดตามและประเมินผล

2. บทบาทของนักบัญชีด้านการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ส่งผลทางบวกต่อระดับการใช้
ข้อมูลทางบัญชีในภาพรวม และด้านการวางแผนด้านการตัดสินใจ และด้านการติดตามและประเมินผล

3. บทบาทของนักบัญชีด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อระดับการใช้
ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารกิจการในภาพรวม ด้านการสั่งการและการควบคุม และด้านการตัดสิน
ใจ

4. บทบาทของนักบัญชีด้านการน�าเสนอและสื่อสารข้อมูลทางบัญชีต่อผู้บริหาร ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายผลและสรุปผล

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. บทบาทของนักบัญชีของธุรกิจจนาดกลางและขนาดย่อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตาม

แนวคิดของ Ayedh, A., Mohamed, A., Eddine, H., & Oussama. (2015). กล่าวว่า หน้าที่ของนักบัญชี
ของธุรกิจที่ประยุกต์ฐานข้อมูลทางการบัญชีให้ทันเหตุการณ์ตามสภาพของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อสรุป
ผล วิเคราะห์ ตีความ แปลผล สารสนเทศทางการบัญชี น�าเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกิจการ 

2. ระดับการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับอุษณีย์ เส็งพานิช (2560) ที่พบว่า ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีจากการเก็บรวบรวมจากผู้ท�าบัญชีที่น�าเสนอ
รายงานทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของกิจการ

3. บทบาทของนักบัญชีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางการบัญชี ด้านการให้ค�าปรึกษา
และข้อเสนอแนะ ด้านการจัดการภาษีอากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมส่งผลในเชิงบวกต่อการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้

ข้อมูลทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจและควรส่งเสริมให้นักบัญชีพัฒนาหน้าท่ีไปสู่นักบัญชีบริหารเพ่ือให้

สามารถแสดงบทบาทในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจได้ทุกด้าน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
1. ส่งเสริมให้นักบัญชีมีบทบาทในการน�าเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ

2. ส่งเสริมให้มีการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความส�าคัญกับการน�าข้อมูล
ทางการบัญชีไปใช้ในการบริหารกิจการ
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ความคาดหวังการพัฒนาทักษะการท�างานและสิ่งอ�านวยความสะดวกจากการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
The expectation of working skill and facilities from profession experience training of 

accounting students in third year of Silpakorn University
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ความรู้ใน 

การท�างานและความคาดหวังได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกจากสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของนักศึกษาสาขาบัญชีชั้นปีท่ี3 มหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก นักศึกษาสาขา

บัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากรจ�านวน 115 คน งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ทดสอบความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีความต้องการเข ้าฝ ึกประสบการณ์ในหน่วยงานเอกชนม ี

ความคาดหวังการได้รับพัฒนาทักษะการใช้ความรู้ในการท�างานสูงกว่านักศึกษาท่ีมีความต้องการเข้าฝึก

ประสบการณ์ในหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และ ด้านกระบวนการท�างาน ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังการพัฒนาทักษะการใช้ความรู้

ด้านภาษาในการท�างานของนักศึกษาที่มีความต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรรัฐบาล 

กับองค์กรรัฐวิสาหกิจ และพบว่านักศึกษาท่ีมีความต้องการเข้าฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานเอกชน 

มีความคาดหวังการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ ในระดับที่สูงกว่านักศึกษาที่มีความต้องการ 

เข้าฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ไม ่พบความแตกต่างของ 

ความคาดหวังการในสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อมระหว่างนักศึกษาที่มีความต้องการเข้า 

ฝึกประสบการณ์ในองค์กรรัฐบาลกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ จากผลการวิจัยดังกล่าวควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

เก่ียวกับสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาทักษะการให้ความรู้และสิ่งอ�านวยความสะดวกจากการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในองค์กรแก่นักศึกษาก่อนการเข้าฝึกงานในองค์กร
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ABSTRACT

The objectives of this research were to study expectation of working skill and  

expectation of facilities from organization where accounting students in third year of  

Silpakorn University attended for profession experience training. This study collected  

primary data by using questionnaires sent to accounting student in third year of Silpakorn 

University. The response was totally 115 persons. This study used One Way ANOVA for  

testing relationship at statistical significance level 0.05.

It was found that the students who need profession experience training in private 

organization have expectation of working skill, information technology skill and working 

process skill, higher than the students who need profession experience training in  

government organization and state-owned enterprise. It was not found the difference of 

expectation of language skill for working among students who need profession experience 

training in private organization, government organization and state-owned enterprise.  

Moreover, It was found that the students who need profession experience training in private 

organization have expectation of facilities of location higher than the students who need 

profession experience training in government organization. It was not found the difference 

of expectation of facilities of environment of among students who need profession  

experience training in private organization, government organization and state-owned 

enterprise. According to the research results, it should give students more information 

about the expectations of working skill and facility from profession experience training in 

organization before attending in organization for profession experience training.

Keywords:  expectation, working skill, facility, government organization,  

        private organization, state-owned enterprise

บทน�า

การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการท�างาน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

จากการปฎิบัติงานจริงกับทฤษฎีที่เรียนรู้ได้ในห้องเรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่

นักศึกษาอย่างเป็นทางการก่อนจะส�าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพนักบัญชี ส�าหรับนักศึกษาบัญชีการ

ฝึกงานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง ท�าให้นักศึกษาเกิดความคาดหวังที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ความรู้ใน

การท�างานและการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกจากสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปัจจุบันจ�านวนนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีในแต่ละสถาบันการ

ศึกษามีเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงผู้จบการศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปี ท�าให้เกิดอัตราการแข่งขัน

ในการหางานสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยท่ีสถานประกอบการต่างมีแนวโน้มที่จะคัดเลือกเฉพาะแรงงานที่มี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ มีความช�านาญที่ตรงกับความ
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ต้องการของสถานประกอบการนั้น โดยผู้ส�าเร็จการศึกษานั้นจะก้าวสู่ตลาดแรงงานและเป็นแรงงานอย่าง

เต็มตัว (ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล, 2559) 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ส�าเร็จการศึกษา

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการ ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์น�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้จริงด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฎิบัติงานจริง (เอนก ประดิษฐารมณ์, 2560)สามารถ

ท�างานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนควบคู่กับการท�างานในสถานประกอบการจริง เพ่ือให้

นักศึกษามองเห็นถึงความแตกต่างของการเรียนและได้เร่ิมทดลองปฏิบัติงานจริง เพ่ือเตรียมความพร้อม

ก่อนการปฏิบัติงานในชีวิตจริง ซึ่งการที่นักศึกษาจะเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นั้นอาจเกิดขึ้นจากความต้องการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ที่ผู้ใดจะให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านใด และมีเป้า

หมายการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

จากการศึกษาหัวข้อวิจัยนี้ เพื่อต้องการทราบถึงสิ่งที่นักศึกษาคาดว่าจะรับจากการฝึกประสบกาณ์

วิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องของการได้รับการพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน นักศึกษามี

ความคาดหวังด้านใดหรือต้องการที่จะได้รับสิ่งใดจากการเข้าฝึกงานในแต่ละสถานประกอบการ สถานที่

ฝึกงานที่ต้องการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมีส่ิงอ�านวยความสะดวกอะไรบ้าง สภาพแวดล้อมหรือความ

พร้อมด้านสถานที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการของนักศึกษามากน้อยเพียงใด เพื่อน�าผลการ

ศึกษามาเป็นแนวทางในการเลือกสถานประกอบการฝึกวิชาชีพให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษาในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับการพัฒนาทักษะเพื่อไปท�างานในสถานประกอบ

การเป้าหมาย

2. เพื่อศึกษาความคาดหวังการได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ความรู้ในการท�างานและการได้รับสิ่ง
อ�านวยความสะดวกจากสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ความรู้ในการ 
ท�างานและการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกจากสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภาครัฐบาล 

เอกชน และรัฐวิสาหกิจของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ท�าให้ทราบถึงความคาดหวังการที่ต้องการได้รับพัฒนาทักษะการท�างานและการได้รับส่ิง
อ�านวยความสะดวกจากสถานประกอบการของนักศึกษาที่มีต่อสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการฝึกประสบการณ์ส�าหรับนักศึกษา 
ที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ทบทวนวรรณกรรม

สัจจะ โสภา (2556) ได้ให้ความหมายความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึก ความต้องการต่อสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงที่มีการคาดคะเนหรือคาดการณ์ไวล่วงหน้า ซึ่งระดับความคาดหวังอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลต่อสิ่ง

นั้น ความต้องการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง การฝึกงานเป็นการเสริมทักษะและ

ประสบการณ์เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมส�าหรับการท�างานทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังจาก 

ส�าเร็จการศึกษา ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงการฝึกงานจะ ช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริง

ในการท�างาน เปรียบเทียบกับทฤษฎีที่ เรียนจากคณาจารย์ในห้องเรียน มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่รับ

ผิดชอบ ต่อตนเอง สาขาวิชาชีพและสถาบันการศึกษา เป็นการฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย และฝึกการท�างานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการเข้าสังคม 

ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล (2559) การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าอาชีพที่นักศึกษาเลือกส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจรองลงมาอาชีพลูกจ้างภาคเอกชนผู้มีอิทธิพลในการเลือกอาชีพมากที่สุดคือตัวนักศึกษา

เองปัจจัยที่นักศึกษาน�ามาพิจารณาในการเลือกประกอบอาชีพอันดับ 1 คือความมั่นคงในอาชีพการงาน

อันดับ 2 คือรายได้หรือเงินเดือนที่ได้รับและอันดับ 3 คือความเสี่ยงภัยต่อสวัสดิการและทรัพย์สินปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพและความเสี่ยงภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สิน

 สมมติฐาน

H1: ประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงานต่าง

กัน การคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างกัน

ความคาดหวัง (Expectancy) ของบุคคลย่อมแตกต่างกันเพราะคนเราต่างมีความคิดและความ

ต้องการแตกต่างกัน เกทเซนและคณะ ( Getzels et al., 1974, p. 132)

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิจัยนี้ศึกษาประชากร คือ นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระดับชั้นปีที่3 จ�านวน 138 ราย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  

115 ราย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยขนาดของกลุ่มประชากร คือ นักศึกบัญชี 

ระดับชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 138 ราย ได้รับการตอบกลับจ�านวน 115 ราย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามซ่ึงได้น�าแบบสอบถามที่

ผ่านการตรวจสอบแก้ไขไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ผลการเรียน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้จากการเข้าปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะกระบวนการท�างาน  

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับการต้องการความคาดหวังที่ได้รับส่ิงอ�านวยความสะดวกจากการเข้าฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นแบบสอบแบบเลือกตอบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ที่วัดค่าโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขณะที่แปลความ

หมายระดับความคิดเห็น ซึ่งวัดค่าจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน

เป็น ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 115 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาแล้วน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

ก ลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี ทั้งหมด พบว่า ส่วนมากเป็นเพศ หญิง 

จ�านวน 95 ราย กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงระหว่าง 2.51-3.00 มีจ�านวน 40 ราย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากต้องการเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหน่วยงานเอกชน จ�านวน 63 ราย

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
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พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนมากมีความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยได้มีความคาดหวังในการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา พัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการท�างาน ในด้านบัญชีเพื่อน�าไปปฎิบัติงานสายอาชีพ

ได้จริง ล�าดับแรกอยู่ในระดับความคาดหวังมาก ล�าดับที่สองอยู่ในระดับความคาดหวังมากที่สุด ล�าดับที่สาม

อยู ่ในระดับความคาดหวังปานกลาง ล�าดับรองสุดท้ายอยู ่ในระดับความคาดหวังน้อย และผู ้ตอบ

แบบสอบถามระดับความคาดหวังน้อยที่สุด เป็นล�าดับสุดท้ายโดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบข้อนี้

เลยการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังที่ต้องการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความคาดหวังต้องการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยได้มีความ

คาดหวังในการได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อม ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที 

สถานประกอบการอยู่ใกล้แหล่งที่พัก มีการคมนาคมสะดวกสบายในการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักกับ

สถานประกอบการ ล�าดับแรกอยู่ในระดับความคาดหวังมาก ล�าดับที่สองอยู่ในระดับความคาดหวังมากที่สุด 

ล�าดับที่สามอยู่ในระดับความคาดหวังปานกลาง ล�าดับรองสุดท้ายอยู่ในระดับความคาดหวังน้อย และผู้ตอบ

แบบสอบถามระดับความคาดหวังน้อยที่สุด เป็นล�าดับสุดท้าย

ส่วนที่ 1 : ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการบัญชีระดับชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

จากการเก็บข้อมูลพบว่า นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 

138 ราย เป็นเพศชายจ�านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.78 เป็นเพศหญิงจ�านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 

82.61 และอื่น ๆ จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.61 นักศึกษาส่วนมากมีผลการเรียนอยู่ที่ 2.51 – 3.00 

จ�านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.78 โดยนักศึกษาส่วนมากต้องการที่จะเข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาค

เอกชนอยู่ที่ 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.78

ตารางที่ 1 : แสดงจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต้องการ 

                ได้รับการพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

                ระดับชั้นปีที่ 3 จ�านวน 115 ราย

ความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะ S.D. ระดับความคิดเห็น

การได้รับการการพัฒนาทักษะด้านภาษา 4.14 0.63 มาก

การได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 4.03 0.66 มาก

การได้รับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการท�างาน 4.21 0.62 มาก

โดยภาพรวม 4.13 0.63 มาก

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาบัญชีระดับชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร การได้รับการการ

พัฒนาทักษะด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับมาก 

การได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 

อยู่ในระดับมาก และการได้รับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการท�างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 2 : แสดงจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส�าคัญ ของกลุ่มตัวอย่าง 

               จ�าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์           

               วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับชั้นปีที่ 3 จ�านวน 138 ราย ได้รับการตอบรับจ�านวน  

               115 ราย

การต้องการความคาดหวังที่ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก S.D. ระดับความคิดเห็น

การได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อม 4.01 0.78 มาก

การได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ 3.98 0.73 มาก

โดยภาพรวม 4.00 0.76 มาก

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาสาขาการบัญชีระดับชั้นป ี ท่ี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการได้รับสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78  

อยู่ในระดับมาก การได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 3 : แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต้องการได้รับการ 

               พัฒนาทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับชั้นปีที่ 3  

               มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจ�าแนกตามประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ ์

               วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่า F-test

ความคาดหวังต้องการได้รับการ

พัฒนาทักษะ
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig

ความคาดหวังในการได้รับพัฒนา

ทักษะด้านภาษา

ระหว่างกลุ่ม 0.480 2 0.240 0.504 0.606

ภายในกลุ่ม 53.381 112 0.477

รวม 53.861 114

ความคาดหวังในการได้รับพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างกลุ่ม 4.029 2 2.015 4.041 0.020*

ภายในกลุ่ม 55.832 112 0.498

รวม 59.861 114

ความคาดหวังในการได้รับพัฒนา

ทักษะด้านกระบวนการท�างาน

ระหว่างกลุ่ม 3.298 2 1.649 3.782 0.026*

ภายในกลุ่ม 48.824 112 0.436

รวม 52.122 114

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 สถานประกอบการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงาน

รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานเอกชน 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น พบว่า นักศึกษาที่ต้องการเข้าฝึกปฏิบัติงาน

ใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีความคาดหวังในการได้รับพัฒนาทักษะด้านภาษาไม่

แตกต่างกัน ส�าหรับรายข้อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 จ�านวน 2 ข้อ ได้แก่ ความ
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คาดหวังในการได้รับพัฒนาทักษะด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความคาดหวังในการได้รับพัฒนา

ทักษะกระบวนการท�างาน

ตารางที่ 3.1 : แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะใน 

                  ด้านเทคโนโลยีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับชั้นปีที่3  

                  มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจ�าแนกตามประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ ์

                  วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way  

                  Analysis of Variance: ANOVA) และใช้สูตรการจับคู่เมื่อมีความแตกต่างด้วยสูตร LSD

ประเภทของสถานประกอบการ
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

3.85 4.13 3.68

หน่วยงานรัฐบาล 3.8519 - -0.27513 0.17185

หน่วยงานเอกชน 4.1270 0.27513 - 0.44698*

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.6800 -0.17185 -0.44698* -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แบบ LSD พบว่า ความคาดหวังต้องการได้รับการ

พัฒนาทักษะ แตกต่างกัน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ หน่วยงานเอกชน นักศึกษามีความ

คาดหวังที่จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยีมากกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 3.2 : แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังต้องการได้รับการพัฒนาทักษะใน 

                  ด้านกระบวนการท�างานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

                 ระดับชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจ�าแนกตามประเภทของสถานประกอบการในการ 

                 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

                 ทางดียว ( One-way Analysis of Variance: ANOVA) และใช้สูตรการจับคู่เมื่อมีความ 

                 แตกต่างด้วยสูตร LSD

ประเภทของสถานประกอบการ
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

4.2222 4.3492 3.9200

หน่วยงานรัฐบาล 4.2222 - -0.12698 0.30222

หน่วยงานเอกชน 4.3492 0.12698 - 0.42921*

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.9200 -0.30222 -0.4292* -

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แบบ LSD พบว่าความคาดหวังต้องการได้รับการ

พัฒนาทักษะ แตกต่างกัน ในด้านกระบวนการท�างาน แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ หน่วยงานเอกชน นักศึกษามีความ

คาดหวังที่จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านกระบวนการท�างานมากกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 4: แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการต้องการความคาดหวังที่ได้รับ 

               สิ่งอ�านวยความสะดวกโดยจ�าแนกตามประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์      

               วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่า F-test

การต้องการความคาดหวังที่

ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig

การได้รับสิ่งอ�านวยความ

สะดวกด้านสภาพแวดล้อม

ระหว่างกลุ่ม 1.655 2 0.827 1.155 0.319

ภายในกลุ่ม 80.206 112 0.716

รวม 81.861 114

การได้รับสิ่งอ�านวยความ

สะดวกด้านสถานที่

ระหว่างกลุ่ม 4.295 2 2.148 3.776 0.026*

ภายในกลุ่ม 63.705 112 0.569

รวม 68.000 114

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05  สถานประกอบการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงาน

รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานเอกชน 

จากตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น พบว่า ความคาดหวังที่ได้รับสิ่งอ�านวย

ความสะดวกไม่มีความแตกต่างกัน ส�าหรับรายข้อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 

จ�านวน 1 ข้อ ได้แก่ การได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่

ตารางที่4.1 : แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างการต้องการความคาดหวังที่ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก 

                 ด้านสถานที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับชั้นปีที่ 3  

                 มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจ�าแนกตามประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ ์

                 วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way  

                 Analysis of Variance: ANOVA) และใช้สูตรการจับคู่เมื่อมีความแตกต่างด้วยสูตร LSD

ประเภทของสถานประกอบการ
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

3.85 4.13 3.68

หน่วยงานรัฐบาล 3.9259 - -0.23280 0.24593

หน่วยงานเอกชน 4.1587 0.23280 - 0.47873*

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.6800 -0.24593 -0.47873* -

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ประเภทสถานประกอบการกับการ

ต้องการความคาดหวังที่ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ หน่วยงานเอกชน 

นักศึกษาต้องการความคาดหวังที่ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่มากกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศ หญิง จ�านวน 95 ราย กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงระหว่าง 

2.51-3.00 มีจ�านวน 40 ราย และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความต้องการเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบ

การหน่วยงานเอกชน

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่

นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติกับความคาดหวังท่ีต้องการได้รับการพัฒนาทักษะและสิ่งอ�านวยความสะดวกของ

นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของสถานประกอบการ

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคาดหวังในการ

ได้รับพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (f=4.041 ; p-value =0.020) และความคาดหวังในการได้รับ

พัฒนาทักษะด้านกระบวนการท�างาน (f=3.782 ; p-value =0.026) ส่งผลให้ระดับความคาดหวังของ

นักศึกษาที่ต้องการได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะด้านกระบวนการท�างานมี

ระดับที่สูงขึ้น ประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการต้องการความคาดหวังที่ได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ (f=3.776 ; p-

value =0.026) ส่งผลให้ระดับความคาดหวังของนักศึกษาที่ต้องการได้รับความสะดวกนอกเหนือจากการ

ท�างาน โดยความคาดหวังที่แตกต่างกันตามประเภทของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่

นักศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน อาจขึ้นอยู่กับความสะดวกสบาย หรือแม้แต่การท�างานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับ การจะเลือกใช้แนวคิดใดนั้นจ�าเป็น

ที่จะต้องดูบริบทขององค์การนั้นๆ และ สังคมโดยรวมประกอบ พร้อมทั้งผสมผสานแนวความคิดของการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันเพื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์การที่เราต้องบริหารจัดการโดย

การปฏิบัติงานของนักศึกษานั้นย่อมเกิดความคาดหวังในการได้รับพัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ ทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะได้

รับการพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยี กระบวนการท�างาน และต้องการที่จะได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านสถานที่ ในสถานประกอบการที่จะเข้าไปปฏิบัติงานต่างกัน โดยนักศึกษาจะไม่สามารถทราบล่วงหน้า ว่า

สถานที่ฝึกงานเป็นอย่างไร และจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ ดังนั้น จึงส่งผลให้นักศึกษามีความคาดหวังใน

การที่จะได้รับการพัฒนาทักษะต่อสถานท่ีฝึกงานให้ได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งด้านส่ิง

อ�านวยความสะดวกในด้านสถานที่ ด้านสวัสดิการ ที่พัก หรือแม้แต่สิ่งการอ�านวยด้านอื่นๆที่นักศึกษาคาดว่า

จะได้รับจากการฝึกงาน จากสิ่งที่คาดหวังและต้องการที่จะได้รับของนักศึกษาจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ 

เพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ที่ต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ

จากผลวิจัยพบว่านักศึกษามีความคาดหวังว่าจะได้รับการพัฒนาทักษะการท�างาน และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่จะได้รับจากการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกันไปตามรูปแบบของสถานประกอบ

การ ดังน้ัน หลักสูตรควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะการท�างานและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่จะได้รับจากสถานประกอบการในรูปแบบองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้   

นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
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บทคัดย่อ

การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค ์ เ พ่ือ ศึกษาคุณภาพชี วิ ตของ ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ประกอบด้วยผู้ท�าบัญชี จ�านวน 102 คน และผู้สอบบัญชี จ�านวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  

t-statistics การทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) เพศที่แตกต่างกันท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างานแตกต่างกัน (2) สายงานหลักที่แตกต่างกัน ท�าให้

คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้าน

ความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แตกต่างกัน (3) ระยะเวลาการท�างานที่แตกต่าง

กัน ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ และด้านความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงแตกต่างกัน และ (4) รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน และด้านความสัมพันธ์

ทางสังคมแตกต่างกัน 

คำาสำาคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้ท�าบัญชี ผู้สอบบัญชี

Abstract

The objective of this research was to study the quality of life of professional accoun-

tants   in  Bangkok  Metropolitan  Region.  The  sample  group  was  professional accoun-

tants in Bangkok Metropolitan Region which were consisting of 102 bookkeepers and 72 

auditors. The research tools were questionnaires. The statistics used in the research were 

percentage, mean, standard deviation and t-statistics. Hypothesis testing was found that (1) 

Different genders had different opinions about quality of life in terms of environment and 

well-being at home and work. (2) Different fields had different opinions about quality of life 

in terms of compensation and expenses, environment and well-being at home and work, 

progress and stability, and social relations. (3) Different periods of work had different opin-

ions on quality of life in term of compensation and expense, health and progress and stabil-
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  Faculty of Management Science, Silpakorn University
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ity and (4) Different monthly income had different opinions about the quality of life in term 

of health, environment and well-being at home and work and social relations. 

Keyword: Quality of Life, Bookkeepers, Auditors

บทนำา

ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ครอบคลุมการปฏิบัติงานออกไปหลายด้าน เช่น การท�าบัญชี 

การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี รวมถึงการศึกษาด้านบัญชี หรือ 

การให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่อผู้ใช้น�าข้อมูลทางการเงินอันเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินจะประกอบด้วยผู้ลงทุนทั้งในปัจจุบันและผู้ที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต โดยผู้ใช้

ข ้อมูลทางการเงินมีความต้องการใช้ข ้อมูลทางการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน  

ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งวิชาชีพ กล่าวคือจะต้องปฏิบัติตามหลักแห่ง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อถือได้ (Credibility) คุณภาพของการบริการ (Quality of 

Services) และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ (Confidence of Users) (สมศรี เปรุนาวิน, 2550) โดยยึดหลัก

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมภายใต้การก�ากับดูแล

ขององค์กรวิชาชีพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งการปฏิบัติงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องปฏิบัติงานแข่งกับเวลาซึ่งการท�างานในแต่ละวัน 

ต้องรวดเร็วทันต่อเวลาและปราศจากข้อผิดพลาด ภายใต้การท�างานในระยะเวลาที่จ�ากัด หาก 

ผู้ประกอบวิชาชีพได้อยู ่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะช่วยให้สภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีจะท�าให้การท�างาน 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิชาชีพบัญชีเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หากผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานได้

อย่างมาตรฐาน จะท�าให้งบการเงินสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้งบการเงินต่าง ๆ ภายใต้จริยธรรม

ทางวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานทั้งด้านค่าตอบแทนและค่า

ใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและความ

มั่นคงและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559) รวมถึงการพัฒนาบุคคลให้รู้จักที ่

จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตและสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตไป

ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

คุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรมีความส�าคัญต่อองค์กร เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

มีผลต่อความพึงพอใจในการท�างาน ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ นอกจากนี ้

ยังช่วยพัฒนาองค์การ พนักงานย่อมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประสบความส�าเร็จ โดยการพัฒนา

ตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ (ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559)

ด้วยเหตุนี้คณะผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ�านวนผู้สอบบัญชีและ

ผู้ท�าบัญชีจ�านวนมาก ท�าให้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย และเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้แก่องค์กรต่าง ๆ
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เ พ่ือศึกษาความคิด เห็น เกี่ ยวกับคุณภาพชี วิ ตของ ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศที่แตกต่างกัน ส ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสายงานหลักที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการท�างานที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย
1. เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถน�าข้อมูลวิจัยไปใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารในการก�าหนด
นโยบายต่างๆ เช่น ในเรื่องของค่าตอบแทนที่เหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการท�างาน พัฒนากิจกรรมต่างๆ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในบริษัทให้มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีขึ้น

2. เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลกับองค์กรต่าง ๆ 

การทบทวนวรรณกรรม

คุณภาพชีวิตในการท�างาน หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

(ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559) ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานโดยรวม อันเกิดจากการที่องค์กรสนองตอบความต้องการ

ของพนักงานรวมไปถึงประสิทธิผลขององค์กร (สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2557) ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีเหมาะ

สมในการท�างานร่วมกัน เกิดความพึงพอใจ สร้างขวัญก�าลังใจ มีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตการท�างาน  

ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อารียา การดี, 2562) ซึ่งองค์ประกอบส�าคัญของคุณภาพ

ชีวิตในการท�างาน มีดังนี้ องค์ประกอบในการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท�างานที่มี

ความปลอดภัย และในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ลักษณะของงานที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี, 2557) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด 

ดังนี้

องค์ประกอบในการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง องค์ประกอบที่ส�าคัญใน

คุณภาพชีวิตในการท�างาน ซึ่งเป็นผลตอบแทนส�าหรับพนักงานที่ได้รับตามสัดส่วนที่เป็นธรรม (สมพงศ์  

รัตนนุพงศ์, 2558) หรือต้องมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบและเพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ  ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ  ที่องค์กรจัดให้ (สุดา

รัตน์ ครุฑสึก, 2557) ดังนั้นค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสมกับงานที่พนักงานปฏิบัติ ที่จะส่งผล 
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ต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานท�างาน 

องค์ประกอบทางด้านสุขภาพ หมายถึง มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนเป็นสิ่งที่รวมทั้งสุขภาพ 

โภชนาการและสภาพจิตใจและอารมณ์ (วิภาพร มาพบสุข, 2540) การมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีความกระปรี้กระเปร่าและกระฉับกระเฉงในการท�างาน สามารถท�างานได้ตามสภาพ

ร่างกายที่มี มีก�าลังในการท�างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถ

มนุษย์, 2552 อ้างอิงใน ปัจจัยญา ปูสัญจร, 2559)

องค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน หมายถึง  พนักงานควร 

ที่จะได้ท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย 

ในการท�างาน ทั้งยังรวมไปถึงไม่มีการรบกวนทางด้าน กลิ่น เสียง และทางสายตา (วาณิชญา มานิสสรณ์, 

2558)

องค์ประกอบทางด้านลักษณะของงานที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต ความก้าวหน้าและความม่ันคง 

หมายถึง การมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของพนักงานและการด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสม 

ตามความสามารถและผลงาน อีกทั้งได้รับการเลื่อนต�าแหน่งอย่างเป็นธรรมและก�าหนดเกณฑ์ประเมินผล

งานที่ชัดเจน (สุทธภา รติรัชชานนท์, 2557) 

องค์ประกอบทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ตัวเสริมสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  

เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของสมาชิกในองค์กรกับเป้าหมายขององค์กร (สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2557) 

อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร (ณิศาภัทร ม่วงค�า, 2559)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กัญญาภัทร อัศวพชระ,ขวัญลักษณ์ ค�าโฉม และศักร์ระภีร์วรวัฒนะปริญญา (ม.ป.ป.) วิจัยเรื่อง

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานที่ท�างานเป็นกะ ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการวิจัย

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-39 ปี มีสถานะโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีอายุงาน 2-5 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานที่ท�างานเป็น 

กะที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ยุทธนา พีระยุทธ (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติ

การ บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดังนั้นหน่วย

งานจึงควรส�ารวจค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ว่าปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนที่องค์กรอื่นๆมีให้กับ

พนักงานนั้น มากหรือน้อยกว่าที่บริษัทให้กับพนักงานอยู่แล้ว หรือหากไม่สามารถปรับเพิ่มให้ได้อาจมีการ

เพิ่มเติมในส่วนของสวัสดิการอื่น ๆ ให้ เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีจากบริษัทแล้ว และปัจจัย

ที่มีผลท�าให้พนักงานตัดสินใจลาออกมากคือ เรื่องของความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน และค่า

ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการจัดท�าสายงานความก้าวหน้า เพื่อให้พนักงาน

มีความตั้งใจท�างานเพื่อได้เลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้น

ธีรพงษ์ วงศ์ปัน และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2561) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 

คุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากร กรณีศึกษา ส�านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
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(1) บุคลากรในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวิตการท�างานต�่ากว่าร้อยละ 80 โดยมี

คุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด ้านเท ่ากับ 3.40  

(2) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรในสังกัดส�านักงานสรรพสามิต

จังหวัดชลบุรีพบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับสถานภาพ

สมรส ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท�างานต่างกัน  

(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านองค์กร ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

บุคลากรในสังกัดส�านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ในระดับที่

น้อย โดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.29 และปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง  

โดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.42 และ (4) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรใน 

สังกัดส�านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความคิดเห็นว่า

ควรปรับปรุงมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโอกาสพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความมั่นคงและความ

ก้าวหน้าในงาน ด้านเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคลากรและมีความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อม 

การท�างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้านผลประโยชน์เกื้อกูล ตามล�าดับ

ชัชวาล แสงทอง (2555) ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู  

สังกัดส�านักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ค่า

ตอบแทนที่ เหมาะสมและด้านอื่นอยู ่ ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับจากค่าเฉล่ีย 3 อันดับได ้แก ่  

ด ้านบูรณาการทางสังคม ด ้านระเบียบข ้อบังคับในการปฏิบั ติงาน ด ้านการปฏิบัติงานในสังคม  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูจ�าแนกตามประเภทโรงเรียน 

พบว่า ในด้านการปฏิบัติงานในสังคม แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความคิดเห็น

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู จ�าแนกตามสายงาน พบว่า ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย และด้านบูรณาการทางสังคมแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ�าแนกตาม

สถานภาพ พบว่าในทุก ๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน

สมมุติฐาน
1. เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

2. สายงานหลักที่แตกต่างกัน ส ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. ระยะเวลาท�างานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4. รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง

มีจ�านวนทั้งสิ้น 35,228 คน โดยผู้สอบบัญชี จ�านวน 1,757 คน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2563) และผู้ท�าบัญชี 
จ�านวน 33,471 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562)

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Yamane (Yamane, Taro, 1967) ด้วยระดับความ
เชื่อมั่น 90% ได้จ�านวน 174 คน ประกอบด้วยผู้ท�าบัญชี จ�านวน 102 คน และผู้สอบบัญชี จ�านวน 72 คน 
เนื่องจากเวลาในการจัดท�างานวิจัยและงบประมาณมีจ�ากัด ผู้วิจัยจึงใช้ระดับความเชื่อมั่นเพียง 90%

3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งได้มีการพัฒนามาจากงานวิจัยของ 
สมศรี เปรุนาวิน (2550) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเช่น เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา สายงานหลักปัจจุบัน รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็น

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านสภาพ

แวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงและด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม 

4. การจัดท�าแบบสอบถามมีขั้นตอนตามล�าดับดังนี้

4.1 การจัดท�าแบบสอบถามเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท�างานมาใช้ในการท�า
แบบสอบถาม

4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้

4.3 น�าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาใน
ด้านความถูกต้องของแบบสอบถาม  

4.4 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ชุด และน�ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ 0.854

4.5 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักบัญชีชาว
ไทยที่มีอายุระหว่าง 21 – 60 ปี ผ่านช่องทางออนไลน์ จ�านวน 174 ชุด 

5. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ
ส�าเร็จรูป SPSS Version 22

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

5.2 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท�างานของนักบัญชี ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบ
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ด้วย ความถี่ และร้อยละ ขณะที่การแปลความหมายระดับความส�าคัญซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยมีแนวทางดังนี้ 

  4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก

  2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย 

  1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
5.3 การทดสอบสมมติฐานเพศ สายงานหลัก ระยะเวลาท�างาน และ รายได้ต่อเดือนที่แตก

ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้การ
ทดสอบสถิติด้วยวิธี Independent t-test ทั้งนี้ในการทดสอบทุกสมมติฐานได้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 
กลุ่ม เนื่องจากข้อมูลของบางกลุ่มมีจ�านวนน้อยซึ่งอาจท�าให้การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดได้

สรุปผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 174 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาแล้วน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ท�าบัญชี 

จ�านวน 102 คน และผู้สอบบัญชี จ�านวน 72 คน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีมีคุณภาพชีวิตในด้านค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รายละเอียดดังที่แสดงในตาราง 
ที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนก 

    ตามคุณลักษณะของผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อ
คุณภาพชีวิตในการ

ทำางาน

ระดับความคิดเห็น

Mean SD
ระดับความ

คิดเห็น
มาก

ที่สุด

5

มาก

4

ปาน

กลาง

3

น้อย

2

น้อย

ที่สุด

1

ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 3.38 0.86 ปานกลาง

1. ค่าตอบแทนที่ท่าน

ได้รับเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน

26

14.9%

53

30.5%

71

40.8%

23

13.2%

1

0.6%
3.46 0.92 มาก
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ข้อ
คุณภาพชีวิตในการ

ทำางาน

ระดับความคิดเห็น

Mean SD
ระดับความ

คิดเห็น
มาก

ที่สุด

5

มาก

4

ปาน

กลาง

3

น้อย

2

น้อย

ที่สุด

1

2. ท่านมีความพอใจ

กับค่าตอบแทนและ

สวัสดิการอื่น ๆที่ได้

รับ เช่น ค่าครองชีพ 

โบนัสประจ�าปี ฯลฯ

19

10.9%

62

35.6%

64

36.8%

27

15.5%

2

1.1%
3.40 0.92 มาก

3. เงินเดือนที่ท่านได้รับ

มีความเหมาะสมกับ

งานที่ท่านปฏิบัติและ

อายุการปฏิบัติของ

ท่าน

25

14.4%

56

32.2%

61

35.1%

30

17.2%

2

1.1%
3.41 0.97 มาก

4. เงินเดือนที่ท่านได้รับ

เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือน

28

16.1%

52

29.9%

65

37.4%

25

14.4%

4

2.3%
3.43 0.99 มาก

5. เงินเดือนและผล

ตอบแทนที่ท่านได้

รับมีเหลือเก็บไว้ใช้ใน

ยามฉุกเฉิน

23

13.2%

46

26.4%

58

33.3%

34

19.5%

13

7.5%
3.18 1.12 ปานกลาง

ด้านสุขภาพ       3.37 0.56 ปานกลาง

6. ท่านมีสุขภาพอยู่ใน

ภาวะสมบูรณ์แข็งแรง

40

23.0%

74

42.5%

50

28.7%

9

5.2%

1

0.6%
3.82 0.87 มาก

7. ท่านมีอาการ

อ่อนเพลียก่อนและ

หลังที่จะไปท�างานใน

แต่ละวัน

14

8.0%

48

27.6%

61

35.1%

41

23.6%

10

5.7%
3.09 1.03 ปานกลาง

8. งานที่ท่านท�าไม่ก่อให้

เกดิความเจบ็ป่วยทาง

ร่างกายและไม่เสี่ยง

ต่ออุบัติเหตุ

26

14.9%

52

29.9%

52

29.9%

36

20.7%

8

4.6%
3.30 1.10 ปานกลาง

9. หน่วยงานของท่าน

มีการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

เช่น การเล่นกีฬา

นันทนาการ เป็นต้น

8

4.6%

44

25.3%

62

35.6%

35

20.1%

25

14.4%
2.86 1.09 ปานกลาง
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ข้อ
คุณภาพชีวิตในการ

ทำางาน

ระดับความคิดเห็น

Mean SD
ระดับความ

คิดเห็น
มาก

ที่สุด

5

มาก

4

ปาน

กลาง

3

น้อย

2

น้อย

ที่สุด

1

10. หน่วยงานของท่านมี

การตรวจสุขภาพของ

บุคลากรอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง

70

40.2%

42

24.1%

30

17.2%

15

8.6%

17

9.8%
3.76 1.32 มาก

ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน 3.81 0.70 มาก

11. สภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศส่งเสริม

ในการท�างาน ท�าให้

ท่านมีความสุข

36

20.7%

74

42.5%

54

31.0%

8

4.6%

2

1.1%
3.77 0.87 มาก

12. ท่านมีเวลาให้

ครอบครัวอย่างเพียง

พอ

30

17.2%

62

35.6%

56

32.2%

16

9.2%

10

5.7%
3.49 1.06 มาก

13. หน่วยงานมีระบบ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ของบุคลากรเป็น

อย่างดี

39

22.4%

78

44.8%

47

27.0%
9

5.2%

1

0.6%
3.83 0.85 มาก

14. หน่วยงานมีเครื่องใช้

ส�านักงานอุปกรณ์

และวัสดุ ใช้ในงาน

ต่าง ๆที่เพียงพออยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้

งานเหมาะสมกับการ

ใช้งานและมีความทัน

สมัย

44

25.3%

86

49.4%

39

22.4%

4

2.3%

1

0.6%
3.97 0.79 มาก

15. สถานที่ท�างานและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ท�างานมีการจัดวาง

เป็นระเบียบเรียบร้อย

41

23.6%

93

53.4%

33

19.0%

7

4.0%

-
3.97 0.77 มาก

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 3.95 0.67 มาก

16. ต�าแหน่งที่ท่านปฏิบัติ

อยู่มีความมั่นคงต่อ

ตัวท่าน

25

14.4%

93

53.4%

49

28.2%

4

2.3%

3

1.7%
3.76 0.79 มาก



592

ข้อ
คุณภาพชีวิตในการ

ทำางาน

ระดับความคิดเห็น

Mean SD
ระดับความ

คิดเห็น
มาก

ที่สุด

5

มาก

4

ปาน

กลาง

3

น้อย

2

น้อย

ที่สุด

1

17. ท่านมีความภูมิใจใน

อาชีพของท่าน

70

40.2%

73

42.0%

28

16.1%

2

1.1%

1

0.6%
4.20 0.79 มาก

18. งานที่ท่านมีต�าแหน่ง

พร้อมที่จะให้ท่าน

ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งที่

สูงขึ้น

38

21.8%

71

40.8%

45

25.9%

14

8.0%

6

3.4%
3.70 1.01 มาก

19. ท่านมีโอกาสที่จะได้

รับมอบหมายงานที่

ต้องใช้ความสามารถ

และมีความรับผิด

ชอบมากขึ้น

49

28.2%

85

48.9%

32

18.4%

6

3.4%

2

1.1%
3.99 0.84 มาก

20. ท่านได้ปฏิบัติงานใน

ต�าแหน่งหน้าที่การ

งานที่เหมาะสมกับ

ความรู้ ความสามารถ

48

27.6%

95

54.6%

29

16.7%

2

1.1%
- 4.09 0.70 มาก

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.64 0.76 มาก

21. บุคลากรทุกระดับ

ของหน่วยงานมี

โอกาสได้แสดงความ

คิดเห็นในการท�างาน

ร่วมกัน

37

21.3%

83

47.7%

41

23.6%

9

5.2%

4

2.3%
3.80 0.91 มาก

22. ท่านได้รับการช่วย

เหลือจากเพื่อนร่วม

งานในการท�างานเป็น

อย่างดี

60

34.5%

70

40.2%

37

21.3%

5

2.9%

2

1.1%
4.04 0.88 มาก

23 ท่านมีความสัมพันธ์

ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน

57

32.8%

80

46.0%

32

18.4%

3

1.7%

2

1.1%
4.07 0.83 มาก

24. ท่านมีเวลาไปร่วม

กจิกรรมกบัสงัคมและ

เพื่อนๆ

36

20.7%

61

35.1%

49

28.2%

20

11.5%

8

4.6%
3.56 1.08 มาก
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ข้อ
คุณภาพชีวิตในการ

ทำางาน

ระดับความคิดเห็น

Mean SD
ระดับความ

คิดเห็น
มาก

ที่สุด

5

มาก

4

ปาน

กลาง

3

น้อย

2

น้อย

ที่สุด

1

25. ท่านได้เข้าร่วม

กิจกรรมอาสา เช่น 

กวาดลานวัด ปลูกป่า

ชายเลน ฯลฯ

20

11.5%

27

15.5%

52

29.9%

34

19.5%

41

23.6%
2.72 1.30 ปานกลาง

3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศที่แตกต่างกันท�าให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างานแตกต่างกัน ขณะที่เพศที่แตก
ต่างกัน ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านความ
ก้าวหน้าและความมั่นคง และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ไม่แตกต่างกัน 

ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศหญิง 

มีความคิดเห็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเพศชาย (t = -0.362) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศระหว่างเพศหญิงและเพศชายของคุณภาพชีวิต 

    ในการท�างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพศ หญิง (mean) ชาย (mean) t-statistics sig.

ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 3.41 3.28 0.901 0.369

ด้านสุขภาพ 3.40 3.26 1.517 0.131

ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน 3.87 3.63 2.096 0.038*

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 3.94 3.98 -0.362 0.718

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.69 3.51 1.354 0.177

*ระดับนัยส�าคัญ < 0.1
4. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สายงานหลักที่แตกต่างกัน ท�าให้
คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แตกต่างกันในขณะที่ประเภทของสายงานหลักที่
แตกต่างกัน ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ที่ไม่แตกต่างกัน

ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยของผู้ท�าบัญชีมีความคิดเห็น

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผู้สอบบัญชี (t = -2.192) และคุณภาพชีวิตด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง  พบว่า 

ค่าเฉลี่ยของผู้ท�าบัญชีมีความคิดเห็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผู้สอบบัญชี (t = -2.824) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสายงานหลักระหว่างผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชีในเขต 

    กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สายงานหลัก
ผู้ทำาบัญชี

(mean)

ผู้สอบบัญชี

(mean)
t-statistics sig.

ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 3.26 3.54 -2.192 0.030*

ด้านสุขภาพ 3.38 3.35 0.305 0.761

ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน 3.89 3.69 1.827 0.069*

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 3.83 4.12 -2.824 0.005*

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.77 3.45 2.800 0.006*

*ระดับนัยส�าคัญ < 0.1
5. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระยะเวลาการท�างานที่แตกต่างกัน  
ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ และด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงแตกต่างกัน ขณะที่ระยะเวลาการท�างานที่แตกต่างกัน ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่แตกต่าง
กัน

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาการท�างานระหว่าง7-8 ชั่วโมง/วันและ9 ชั่งโมงขึ้น 

    ไป/วันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11

ระยะเวลาการทำางาน
7-8 ชั่วโมง/

วัน (mean)

9 ชั่วโมงขึ้นไป/

วัน (mean)
t-statistics sig.

ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 3.23 3.58 2.721 0.007*

ด้านสุขภาพ 3.30 3.46 1.841 0.067*

ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน 3.77 3.86 0.792 0.430

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 3.85 4.09 2.437 0.016*

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.65 3.63 0.204 0.839

*ระดับนัยส�าคัญ < 0.1
6. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ท�าให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างานและ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน ขณะที่รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ท�าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ที่ไม่แตกต่างกัน

ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความ

เป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ค่า

เฉลี่ยของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 50,000 บาท มีความคิดเห็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป (t = -0.362, t = -1.824 , t = -2.976 ,  

t = -1.297 และ t = -3.824 ตามล�าดับ) 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้ต่อเดือนระหว่างเงินเดือนต่�ากว่า 50,000 บาทและเงิน 

    เดือน 50,000 บาทขึ้นไป ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รายได้ต่อเดือน

ตำ่ากว่า 

50,000 บาท 

(mean)

50,000 

บาทขึ้นไป 

(mean)

t-statistics sig.

ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 3.25 3.45 -1.481 0.141

ด้านสุขภาพ 3.27 3.43 -1.824 0.070*

ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน 3.61 3.93 -2.976 0.003*

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 3.86 4.00 -1.297 0.196

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.37 3.81 -3.824 0.000*

*ระดับนัยส�าคัญ < 0.1

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ข้อมูลทั้งสิ้น 174 คน โดยผู้ท�าบัญชี 

จ�านวน 102 คน และผู้สอบบัญชี จ�านวน 72 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เป็นผู ้ท�าบัญชีและผู ้สอบบัญชีใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ในการท�างาน ด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและ 

ที่ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับความคิดเห็น 

ที่พึงพอใจมาก 

การทดสอบสมมติฐานเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานที่

แตกต่างกัน พบว่าเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้

จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมไม่แตกต่างกัน ขณะที่

เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างานแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญญาภัทร อัศวพชระ,ขวัญลักษณ์ ค�าโฉม และศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา 

(ม.ป.ป.) พบว่า เพศแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างกันในด้านสิ่งแวดล้อม อาจเนื่อง

มาจากสภาพแวดล้อมท่ีท�างานมีจ�านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ท�าให้เพศหญิงสามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมและสังคมได้ดีกว่าเพศชาย และสภาพแวดล้อมที่บ้านของเพศหญิงและเพศชายมีความแตก

ต่างกัน และมีวิถีการด�ารงชีวิต รสนิยมที่มีความแตกต่างกัน 

การทดสอบสมมติฐานสายงานหลักที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานที่แตกต่างกัน พบว่าสายงานหลักที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน ขณะที่สายงานหลักส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และด้าน

สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัชวาล แสงทอง (2555) พบว่า สายงานหลัก

ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ด้านบูรณาการทางสังคม แตกต่างกัน อาจเนื่องจากผู้ท�าบัญชีมีเวลาร่วมท�ากิจกรรม

ต่างๆกับผู้อื่น จึงท�าให้ผู้ท�าบัญชีมีความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าผู้สอบบัญชี แต่ไม่สอดคล้องในด้านค่า
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ตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่ท�างาน และด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคง  ดังนั้นด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่

ท�างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมที่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้

สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ท�าบัญชี จึงท�าให้ผู้สอบบัญชีมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละ

เดือนได้ดีกว่าผู้ท�าบัญชี จึงส่งผลท�าให้ผู้สอบบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่

บ้านและที่ท�างาน ลักษณะงานของผู้สอบบัญชีอาจมีความเครียดและความกดดันมากกว่า ท�าให้ต้องจริงจัง

ตลอดเวลาทั้งท่ีบ้านและท่ีท�างาน ดังน้ันสภาพแวดล้อมท่ีท�างานส่งผลให้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสุขมากนัก 

รวมถึงในเรื่องของเวลาเพราะเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก ท�าให้ผู้สอบบัญชีไม่มีเวลาว่างให้กับครอบครัวเท่าที่

ควร และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงของผู้สอบบัญชีมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าและมั่นคงในสายงาน

มากกว่าผู้ท�าบัญชี อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของผู้สอบบัญชีมีความซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญใน

การท�างานเป็นพิเศษท�าให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงและโอกาสในการก้าวหน้าและมั่นคงในสายงานนั้น

มากกว่าผู้ท�าบัญชี

การทดสอบสมมติฐานระยะเวลาการท�างานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิต

ในการท�างานท่ีแตกต่างกัน พบว่าระยะเวลาการท�างานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

คุณภาพชีวิตด ้านสภาพแวดล ้อมและความเป ็นอยู ่ที่บ ้านและที่ท�างานและด ้านความสัมพันธ ์

ทางสังคมไม่แตกต่างกัน ขณะที่ระยะเวลาการท�างานที่แตกต่างกันส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงแตกต่างกัน โดยด้านค่าตอบแทนและค่าใช้

จ่าย ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงมีระยะเวลาการท�างาน 9 ชั่งโมงขึ้นไป/วันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระยะ

เวลาการท�างาน 7-8 ชั่วโมง/วัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรพงษ์ วงศ์ปัน และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ 

(2561) พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าจะมีรายได้ต่อเดือนและความก้าวหน้ามั่นคงในงาน

ดีกว่า อาจเนื่องมาจากชั่วโมงการท�างานที่มากกว่าจะส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า เมื่อมีค่าตอบแทนที่

สูงกว่าท�าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกันและในขณะที่ชั่วโมงการท�างานที่มากกว่าจะส่งผลให้มีประสบการณ์ใน

การท�างานเพิ่มมากขึ้น เชี่ยวชาญในสายงานนั้นมากขึ้นหรือสามารถท�าผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ได้รับ

โอกาสด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่สอดคล้องในด้านสุขภาพ ดังนั้นด้านสุขภาพที่

แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการท�างานที่มาก ส่งผลเสียในด้านสุขภาพ ท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีใส่ใจดูแลสุขภาพมากกว่า

การทดสอบสมมติฐานรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน 

การท�างานที่แตกต่างกัน พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ด ้ านค ่ าตอบแทนและค ่ า ใช ้ จ ่ าย  และด ้ านความก ้ าวหน ้ าและความมั่ นคง ไม ่ แตกต ่ า งกัน  

ขณะที่รายได้ต่อเดือนส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่

ท�างานและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน โดยด้านสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่บ้านและที่

ท�างานและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่มีรายได้

ต่อเดือนที่ต�่ากว่า 50,000 บาท สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุทธนา พีระยุทธ (2551) พบว่า รายได้มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการท�างาน ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย การบูรณาการทางสังคมหรือการ

ท�างานร่วมกันแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากรายได้ต่อเดือนที่มากกว่าส่งผลให้สามารถเลือกใช้สิ่งอ�านวยความ

สะดวกทั้งที่บ้านและที่ท�างานรวมถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น ท�าให้รู้สึกมีความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ดีกว่ารายได้ต่อเดือนที่ต�่ากว่าและรายได้ต่อเดือนที่มากกว่าจะส่งผลให้

ความสัมพันธ์ทางสังคมมีมากข้ึนอาจเน่ืองมาจากได้มีการติดต่อพูดคุยกับบุคคลในระดับเดียวกันรวมถึง

บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันในสายงานนั้นๆ แต่ไม่สอดคล้องในด้านสุขภาพ ดังนั้นด้านสุขภาพที่แตก

ต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีรายได้สูงกว่า 50,000 บาท จะมีความสามารถในการจ่าย

เงินเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองมากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีรายได้ต�่ากว่า 50,000 บาท

ข้อเสนอแนะ
1. ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปจะศึกษาตัวแปรอื่น ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

ได้อาทิเช่น ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านความภูมิใจองค์กร ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อท�าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งท�าให้น�าไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ดียิ่งขึ้น

2. ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เช่น วิศวกร ทนายความ ฯลฯ และควรให้องค์กรนั้น ๆ ที่ได้เข้าไปศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ศึกษาครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะท�าให้องค์กรได้มีความตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพชีวิตการท�างาน ซึ่งน�าไป
สู่การพัฒนาองค์กรโดยแท้จริง
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ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญช ี

ของบัณฑิตสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากร
English Communication Skill  and Success in Accounting Work  

of Accountancy Graduates, Silpakorn University

กัญญา อิสร1 ณัชชา มะเดช1 เมธาวี ละมั่งทอง1วณิชชา อิ่นแก้ว1  
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Wisa Siriwattanasart1 Issaraporn Thanupon1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษกับ

ความส� า เร็ จ ในการท� า ง านด ้ านบัญชี ของบัณฑิ ตสาขาบัญชี  ง านวิ จั ยนี้ เ ก็ บข ้ อมู ลปฐมภู มิ 

โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังบัณฑิตสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจ�านวน  

89 คน งานวิจัยทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression  

Analysis) ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส�าเร็จ

ในการท�างานด้านบัญชี โดยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง อ่าน 

เขียน และโดยรวม กับความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี เนื่องจากต�าแหน่งงานในการศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษา

ต�าแหน่งงานด้านการบัญชีระดับปฏิบัติการ ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ส�าคัญที่สุด

ในการท�างาน 

ค�าส�าคัญ: ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ,ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, 

    ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ,  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ,  ความส�าเร็จในการท�างาน 

    ด้านบัญชี

Abstract

The object ive of th is research was tostudy the relat ionship between  

communication skill in English and success in accounting  work of graduate in accounting 

program. The primary data were collected by quessionaires sent to accountancy graduates 

of faculty of management  science, totally 89 persons. This research used regression  

analysis to test the relationship at statistical significance 0.05.

It was found that communication skills in English speaking has positively  

relationship to success of accounting work. It was not found the relationship between  

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi IT Campus 

  Email: gtegget@gmail.com
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other communication skill in English;  listening, writing, reading and overall and success in 

accounting work. Since the accounting job position in this research focused on practitioner 

level, English speaking skill was most important communication skill for working.

Keyword : English communication skills, English speaking skills, English reading skills,    

      English writing  skill,  success in acconting work

บทน�า

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ ASEAN 

Economic Community) ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงของการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนคือ การเคลื่อนย้าย

แรงงานในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  ได้อย่างเสรี โดย 8 วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน

ได้อย่างเสรี ได้แก่ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก พยาบาล นักส�ารวจ และมัคคุเทศก์ 

ซึ่งจากการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีของ 8 วิชาชีพที่ได้กล่าวมานี้ นอกจากทักษะในด้านความรู้ความ

สามารถในวิชาชีพของของผู้ประกอบวิชาชีพเองแล้ว จะต้องมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นทักษะที่

ช่วยให้การสื่อสารด้านการท�างานเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและท�าให้ได้ประสิทธิภาพของงานเป็นไปอย่างดีและ

มีความถูกต้อง รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความก้าวหน้าในสายงานของตัวเองด้วย

วิชาชีพบัญชี ถือเป็นหน่ึงในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ได้ ดังน้ันแล้วผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีต้องการจะไปท�างานในต่างประเทศหรือในประเทศสมาชิกอาเซียน 

นอกจากทักษะความรู้ความสามารถในงานด้านบัญชีแล้ว ทักษะทางด้านภาษาจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องมี 

และถึงแม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้มีความต้องการไปท�างานในต่างประเทศ แต่ทักษะด้านภาษาอังกฤษก็ยัง

คงมีความส�าคัญอยู่ ซึ่งสามารถเห็นได้จากการที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่ต้องการคนท�างานที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งจะปรากฏอยู่ในรายการ

คุณสมบัติการรับสมัครงานของหลายๆองค์กร ที่ต้องการพนักงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน ทั้ง

ทักษะด้านการสื่อสารโดยรวม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บางองค์กรอาจจะให้ความ

ส�าคัญกับผลสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ และวัดความสามารถของผู้เข้า

สอบว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการท�างานมาใช้ในการพิจารณารับเข้างานหรือในบาง

องค์กรอาจมีการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วย ซึ่งสิ่งที่มีความจ�าเป็นของภาษาอังกฤษที่น�ามาใช้

ส�าหรับการท�างานคือ การใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทั้งในการประชุม  

การสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือการเขียนอีเมล ไม่ว่าจะกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ 

ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อที่จะท�าให้การท�างานในองค์กรราบรื่นไป

ได้ ดังนั้นแล้วบัณฑิตจบใหม่ท่ีเปี่ยมด้วยทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

ตัวของบัณฑิตแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสในการท�างานได้มากขึ้น และความสามารถในด้านภาษาอังกฤษยัง

น�ามาใช้เพื่อการเลื่อนต�าแหน่งในสายงาน หรือการเพิ่มเงินเดือนของผู้ประกอบวิชาชีพได้อีกด้วย จะเห็นได้

ว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในด้านการท�างานเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อม

ในด้านทักษะทั้งวิชาการและด้านภาษาอังกฤษจึงมีความส�าคัญมาก และควรเตรียมให้พร้อมต้ังแต่ช่วงท่ี

ก�าลังศึกษา ซึ่งจากการสอบถามผู้ร่วมชั้นเรียน โดยส่วนใหญ่แล้ววิชาที่มักจะเป็นอุปสรรคในการเรียนของ
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นักศึกษาสาขาบัญชีน้ันคือวิชาภาษาอังกฤษ จึงเป็นที่มาของการท�าวิจัยในหัวข้อดังกล่าว โดยได้ท�าการ

สอบถามกับรุ่นพี่ที่เป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วว่า ทักษะภาษาอังกฤษมีผลกับการได้งานที่ดี ๆ ท�าหรือไม่ เพื่อที่

จะให้เห็นถึงความส�าคัญของภาษาอังกฤษที่ท�าให้บัณฑิตที่จบไปมีงานที่ดีท�า ถือเป็นการจูงใจให้กับนักศึกษา

ในรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ให้ความส�าคัญกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่ระหว่างเรียนจนกระทั่งจบการศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมส�าหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานใน

ปัจจุบัน

ทักษะด ้านภาษาอังกฤษถือเป ็นทักษะหนึ่ งที่ส� าคัญอย ่างมากในการท�างานในป ัจจุบัน  

ซึ่งในบางองค์กรโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่หลายๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมักใช้ภาษา

อังกฤษในการท�างาน ดังนั้นบัณฑิตหลักสูตรบัญชีท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้เปรียบ

บัณฑิตคนอื่น ๆ เพราะสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้คนได้ทุกรูปแบบ ทุกชาติ ทุกภาษา รวมไปถึงโอกาสในการ

เติบโตในสายงาน หากบัณฑิตมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารโดยรวม ทักษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสด้านความส�าเร็จในสายงานทางด้านบัญชีได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทักษะด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับความส�าเร็จในการท�างาน
ด้านบัญชีของบัณฑิตสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาบัญชีบัณฑิต เพื่อเตรียมตัวด้านทักษะภาษาส�าหรับการท�างานสถาน

ประกอบการในอนาคต

ขอบเขตงานวิจัย
1. งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะบัณฑิตสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ�านวน 89 คน โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

2. ช่วงเวลาท่ีท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สมมติฐานการวิจัย

ทักษะภาษาอังกฤษมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี ในสถานประกอบการ องค์กรหรือ

หน่วยงานหลายแห่งจ�าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรหรือบริษัทต่างชาติ หน่วยงาน

หรือองค์กรเหล่านั้นย่อมต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ (อุไร มากคณา, 2556) เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษจึงได้เปรียบในด้านการ

สื่อสาร ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 

(สุมิตรา อังวัฒนกุล 2540, น.1) น�าไปสู่สมมติฐานการวิจัย
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ในชีวิตประจ�าวันทักษะการฟังเป็นทักษะที่ส�าคัญ เพราะเป็นทักษะที่ใช ้มากกว่าทักษะอื่น  

(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539) การฟังเป็นทักษะแรกของการสื่อสาร ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็จะไม่สามารถพูดโต้ตอบได้

ถูกต้อง (กุศยา แสงเดช, 2548) การท�างานด้านบัญชีมีการใช้ค�าศัพท์เฉพาะวิชาชีพและภาษาอังกฤษควบคู่

ไป ผู้ที่มีทักษะในการฟังจะจับใจความและท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลต่อความส�าเร็จในการ

ท�างาน น�าไปสู่สมมติฐานการวิจัย

H1: ทักษะการฟังภาษาอังกฤษมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี

การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (กาญจนาพร รุจิโฉม, 2561) 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร การพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง 

ครบถ้วน ตรงประเด็นและถูกกาลเทศะท�าให้การด�าเนินงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิภาพ

สูงสุดในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการติดต่อ

สื่อสาร (สุวรรณา ยุทธภิรัตน์, 2559) น�าไปสู่สมมติฐานการวิจัย 

H2: ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส�าคัญมากที่สุดส�าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง

ประเทศในประเทศไทยท้ังนี้เพราะผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่าทักษะการฟัง  

การพูดและการเขียน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 2532) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องสามารถวิเคราะห์และตีความหมายออกมาได้อย่างถูกต้อง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษถือเป็นข้อได้

เปรียบในการท�างานบัญชี ค�าศัพท์เฉพาะวิชาชีพ หรืองบการเงินบริษัทในต่างประเทศ คนที่สามารถอ่าน

ภาษาอังกฤษได้ย่อมดีกว่าสืบค้น และพัฒนาทุกด้านได้มากกว่า (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, 2549) น�าไปสู่สมมติ

ฐานการวิจัย

H3: ทักษะการอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี

ทักษะการเขียนที่ดีต้องสัมพันธ์กับทักษะการอ่านไปพร้อมกัน การเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ใช้ใน

การสื่อสาร การเรียบเรียงประโยคและข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ส�าคัญยิ่ง 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารความคิดไปยังผู้อื่น (สุจิตตรา สิงหการ, 2555) น�าไปสู่สมมติฐานการ

วิจัย

H4: ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี

ผู ้ที่มีความรู ้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีจะสามารถเรียนรู ้ทักษะการฟัง การพูด  

การอ่าน และการเขียนได้ดีและเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์น้อย (นเรศ สุรสิทธิ์, 

2547) พื้นฐานไวยากรณ์ที่ดีจะสามารถช่วยต่อยอดในด้านการศึกษาและอาชีพ ท�าให้ทักษะด้านอื่น สื่อสาร 

เรียบเรียงและตีความออกมาได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

จากข้างต้นทั้งหมดในงานวิจัยนี้มีการทดสอบทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางด้านการฟัง 

ทางด้านการพูด ทางด้านการอ่าน ทางด้านการเขียน และทางด้านภาษาอังกฤษโดยรวม

H5: ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยรวมที่มีผลต่อต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี

H6: การใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องมีผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี
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กรอบแนวคิด

วิธีด�าเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับความส�าเร็จในการท�างาน

ด้านบัญชีของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาบัญชี ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantita-

tive Research) ที่ท�าขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในการศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สาขาบัญชี โดยการส่งแบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ โดยขนาดของกลุ่มประชากรคือ

บัณฑิต สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาบัญชี มีจ�านวนทั้งสิ้น 89 ราย
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถใช้อธิบายผลที่มีต่อตัวแปรตาม

โดยส่วนของตัวแปรที่สนใจ คือ ทักษะทางด้านภาษาโดยรวม ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง ทักษะภาษา
อังกฤษด้านการพูด ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน

2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระ ซึ่งตัวแปรตามในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ความส�าเร็จในการท�างาน

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- ทักษะทางด้านภาษาโดยรวม วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ โดย

แต่ละข้อวัด Likert scale มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1

- ด้านการฟัง วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อวัด Likert 

scale มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1

- ด้านการพูด วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ โดยคะแนนแต่ละข้อวัด 

Likert scale มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1

- ด้านการอ่าน วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 3 ข้อ โดยคะแนนแต่ละข้อวัด 

Likert scale มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1

- ด้านการเขียน วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 3 ข้อ โดยคะแนนแต่ละข้อ

วัด Likert scale มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส�าเร็จในการท�างาน 

- ด้านความส�าเร็จ วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 3 ข้อ โดยคะแนนแต่ละ

ข้อวัด Likert scale มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกับตัวแปรตามด้วยวธิกีารถดถอยแบบพหคุณู (Multiple  

Regression Analysis)  

วิเคราะห์ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (n= 89)

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 75 84.27

ชาย 14 15.73

รวม 89 100

เกรดเฉลี่ย 2.01 - 2.50 10 11.24

2.51 - 3.00 39 43.82

3.01 - 3.50 34 38.20

ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 6 6.74

รวม 89 100

ตารางที่ 1 พบว่าสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดย ผู้หญิง จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27 

และมีเกรดเฉลี่ยที่อยู่ในช่วง 2.51-3.00 จ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 43.82 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยรวม (n=89)

ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษ Min Max Mean S.D.

ทักษะการฟังภาษาอังกฤษในการท�างานด้านบัญชี 1 5 3.58 1.1763

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท�างานด้านบัญชี 1 5 3.59 1.1948

ทักษะการอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างานด้านบัญชี 1 5 3.72 1.2266

การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะการเขียน 1 5 3.57 1.1918

การใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องในการท�างานด้านบัญชี 1 5 3.47 1.1971

ตารางที่ 2 พบว่าทักษะทางด้านภาษาโดยรวมนั้นประกอบด้วยทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ

ท�างานด้านบัญชีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ทักษะการอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างาน

ด้านบัญชีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าต�่าสุดเท่ากับ 1 ค่าสูงสุดเท่ากับ 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.1918
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ตารางที่ 3  ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษ

ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง Mean S.D.

การฟังค�าสั่งของหัวหน้างานที่ใช้ศัพท์ตามสายงานได้อย่างเข้าใจ 3.3033 1.0808

การฟังเนื้อความในการประชุมและจับใจความส�าคัญของเนื้อหาในการประชุมได้อย่างเข้าใจ 3.2134 1.1023

การสามารถฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษและจับใจความส�าคัญได้อย่างเข้าใจทันที 3.2134 1.0920

ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด Mean S.D.

การสอบถามปัญหาในการท�างานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ 3.0898 1.0728

การตอบค�าตอบเกี่ยวกับการท�างานเป็นภาษาอังกฤษได้ในทันที 3.1011 1.0979

การสื่อสารบทสนทนาและแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปให้ผู้ฟังเข้าใจได้ 3.2247 1.1052

การสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้สนทนาได้อย่างมั่นใจ 3.1011 1.1485

การอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่พบระหว่างการท�างานให้ผู้สนทนาสามารถเข้าใจได้ 3.1460 1.0612

การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้สนทนาได้อย่างเข้าใจ 3.0674 1.1261

ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน Mean S.D.

การอ่านคู่มือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจทันที 3.3146 1.1341

การอ่านข้อความหรือบทความภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจ 3.2134 1.0920

การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบระหว่างการท�างาน เช่น นโยบายการท�างาน  

และแบบฟอร์มได้อย่างเข้าใจ

3.1910 1.0753

ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน Mean S.D.

สามารถเขียนรายงานการประชุมให้ส�าเร็จได้ในทันที 2.9550 1.0965

สามารถเขียนอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างานเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้อ่านเข้าใจได้ 3.0898 1.0728

สามารถสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media โดยการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ  

และตอบกลับข้อความให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ในทันที

3.2022 1.0889

ตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส�าหรับทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง คือ การฟังเนื้อความในการ

ประชุมและจับใจความส�าคัญของเนื้อหาในการประชุมได้อย่างเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2134 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.1023 ทักษะที่รองลงมาคือการสามารถฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษและจับใจ

ความส�าคัญได้อย่างเข้าใจทันที ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2134 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0920  

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส�าหรับ ทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด คือการสื่อสารบทสนทนาและแสดงความคิดเห็นทั่ว 

ๆ ไปให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2247 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.1052 ส่วนค่าเฉลี่ยที่

รองลงมาเป็นอันดับ 2 คือการอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่พบระหว่างการท�างานให้ผู้สนทนาสามารถเข้าใจได้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1460 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.1261

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส�าหรับ ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน คือ การอ่านคู่มือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเข้าใจทันที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2134  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0920 

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส�าหรับ ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน  คือ สามารถสื่อสารผ่านช่องทาง Social 

Media โดยการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ และตอบกลับข้อความให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ในทันทีโดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.2022 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0889 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย

ตัวแปรอิสระ(X) B Std. Error t-value Sig.

(ค่าคงที่) 1.146 0.865 1.325 0.189

ทักษะทางด้านภาษาโดยรวม  (skill) 0.348 0.337 1.033 0.305

ทักษะการฟัง (Listening) 0.497 0.304 1.636 0.106

ทักษะการพูด (Speaking) 0.381 0.142 2.688 0.009*

ทักษะการอ่าน (Reading) 0.248 0.255 0.972 0.334

ทักษะการเขียน (Writing) 0.432 0.287 1.504 0.136

F-test 61.429 (Sig. 0.009**)  (n=89) ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.001*** 0.05** 0.10* ตัวแปร

ตาม (Y)  คือความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี (Success) วัดจากข้อค�าถาม 6 ข้อ ได้แก่ (1) ด้านความ

สามารถการสอบถามปัญหาในการท�างานกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ (2)  ด้านความสามารถ

ในการตอบค�าถามเกี่ยวกับการท�างานเป็นภาษาอังกฤษได้ในทันที (3) ด้านความสามารถการสื่อสารบท

สนทนา และแสดงความคิดเห็นทั่วๆไปให้ผู้ฟังเข้าใจ (4) ด้านความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้

สนทนาได้อย่างมั่นใจ (5) ด้านความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับปัญหาระหว่างการท�างานให้ผู้สนทนา

สามารถเข้าใจได้ (6) ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้สนทนาได้

อย่างเข้าใจ

จากตารางที่ 4 พบว่าทักษะการพูด ( t = 2.688; p-value = 0.009) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษสูงยิ่งท�าให้ประสบความส�าเร็จในการ

ท�างานด้านบัญชีสูงตามไปด้วย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตด้านบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 89 คน ส่วนมากเป็นผู้หญิง

จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27 บัณฑิตส่วนมากไม่ได้ต่อปริญญาโท จ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

87.64 โดยบัณฑิตส่วนมากมีผลการเรียนอยู่ที่ 2.51-3.00 จ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 43.82 และบัณฑิต

ส่วนมากท�าอาชีพพนักงานเอกชน จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 65.17 นอกจากนี้บัณฑิตส่วนมากมีรายได้ 

15,001-30,000 บาท จ�านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 55.06

ผลการศึกษา เป้าหมายความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชีของบัณฑิตบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พบว่าโดยภาพรวม ส่วนใหญ่การประสบผลส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชีนั้นเกิดจากทักษะการพูดภาษา

อังกฤษไม่ว่าจะเป็น การสอบถามปัญหา การตอบค�าถาม การสื่อสารบทสนทนาให้ผู้ฟังเข้าใจ การสื่อสารได้

อย่างมั่นใจ การอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่พบ หรือจะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ทักษะการพูดมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี (Succees) ผลการวิจัยพบว่า 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) (  = 0.381, t = 2.688 , p-value = 0.009) มีผลต่อความส�าเร็จ

ในการท�างานด้านบัญชี กล่าวคือ ทักษะการพูด บอกถึงการส่งสารโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อให้ผู้

ฟังได้รับสารและเกิดความเข้าใจในสารนั้นๆ วัจนภาษา คือ ค�าพูดเพื่อให้เห็นภาพ เป็นค�าพูดที่ชัดเจน ภาษา
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ง่ายๆ อวัจนภาษา คือ สีหน้า น�้าเสียง สายตา ซึ่งมีน�้าหนักมากกว่า วัจนภาษา คนส่วนมากเลือกที่จะเชื่ออวัจ

นภาษามากกว่า ทั้งนี้ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญอย่างมาก การมีทักษะการพูดในด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้

ส�าเร็จในการท�างานยิ่งขึ้น ภาษาต่างประเทศถือเป็นภาษาหนึ่งที่มีความส�าคัญเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและถือ

เป็นภาษาที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารก็คือ ภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยภาษาอังกฤษได้

เข้ามามีบทบาทส�าคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดการเรียน

การสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเฉพาะทักษะทางด้าน

การพูด ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีราภรณ์,2554)

ทั้งนี้ไม่พบผลความสัมพันธ์ระหว่างความส�าเร็จในการท�างานด้านบัญชี กับ ทักษะทางด้านภาษา

โดยรวม ทักษะทางด้านการฟัง ทักษะทางด้านการอ่าน ทักษะทางด้านการเขียน เนื่องจากว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นผู้ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษา เพิ่งริเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน การท�างานจึงเริ่มจากต�าแหน่งการ

ปฏิบัติการ ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่จะใช้มากที่สุดเพื่อให้ได้งานนั้นๆคือ ทักษะการพูด เพื่อตอบการ

สัมภาษณ์งาน และงานที่เป็นลักษณะการปฏิบัติการเบื้องต้นจะต้องใช้ทักษะการพูดเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น 

ในเบื้องต้นมากกว่าทักษะอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

สถาบันการศึกษาควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาทักษะทางการพูดของนักศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ตลาดแรงงาน ทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษมีความส�าคัญอย่างมากส�าหรับการท�างานในปัจจุบัน 

ทั้งน้ีผลการวิจัยชี้ให้เห็นแล้วว่าการมีทักษะทางการพูดส่วนใหญ่จะส่งผลต่อความส�าเร็จในการท�างานด้าน

บัญชี

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสาขาบัญชีในรุ ่นต่อไป เพ่ือเป็นข้อมูลให้

นักศึกษาทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดมีความส�าคัญต่อการแข่งขันเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่วยให้

สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่ายขึ้น  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญช ี

ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Opinions on Problems or Obstacles in  

Accounting Operations of Accountants in Bangkok and Metropolitan

กิตติศักดิ์ เก่ทอง1 ชวนันท์ แน่นอน1 ณัฐพล อ่อนสนิท1 ณัฐวุฒิ พยัพพฤกษ์1*  
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Peerapat Choeychang1 Noppanon Homsud1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการท�าบัญชีของนัก

บัญชีในบริษัทและส�านักงานบัญชีต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นัก

บัญชีในพื้นที่ดังกล่าว จ�านวน 158 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test การทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักบัญชีที่เพศ

ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาในการท�างานด้านบัญชีที่ไม่ต่างกัน ระดับการศึกษาทางด้านบัญชีที่ต่างกันส่ง

ผลให้ประสบปัญหาในการท�างานด้านบัญชีต่างกัน ในเรื่องของทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และ

เรื่องกฎหมายและข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี และประสบการณ์ในการท�างาน

ด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาในการท�างานด้านบัญชีที่ต่างกัน ในเรื่องทักษะความรู้ในการปฏิบัติ

งานด้านบัญชี ทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี และกฎหมายและข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี

คำาสำาคัญ: นักบัญชี ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานด้านบัญชี 

Abstract

This research aimed to study opinions on accounting problems of accountants in 

various companies and accounting firms in Bangkok Metropolitan Region. The sample  

consisted of 158 accountants in the area. The instruments used in this research were  

questionnaires. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard 

deviation and t-test. The hypothesis testing found that different genders of accountants had 

the same problems in accounting operations. In addition, different accounting education 

levels result in different problems in accounting in terms of skills and knowledge in  

accounting operations and laws and other requirements related to accounting operations. 
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Moreover, different accounting work experiences result in different problems in accounting 

operations in terms of skills and knowledge in accounting operations, skills and knowledge 

of accounting programs, and laws and other requirements related to accounting opera-

tions.

Keywords: Accountant, Problem and Obstacle in Accounting Operation

บทนำา

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการค้าขายและการท�าธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันสูง ซึ่งแต่ละธุรกิจต้อง

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นก็คืองานด้านบัญชี โดยแต่ละบริษัทนั้นมีหน้าที่ต้อง

จัดท�าบัญชีและงบการเงินเพื่อแสดงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับทราบ โดยงบการเงินนั้นต้องมีการจัดท�าอย่างถูก

ต้องโดยนักบัญชีของบริษัทเองหรืออาจจะมาจากการว่าจ้างจากบุคคลภายนอกก็ได้ โดยต้องจัดท�าบัญชีตาม

หลักการของมาตรฐานรายงานทางการเงิน  อีกทั้งงบการเงินดังกล่าวต้องได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรเช่นกัน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุนหรือเจ้าหนี้ใช้ประกอบ

การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์จากการลงทุนหรือให้กู้ยืมมากที่สุด

ความหมายของการบัญชี (Accounting) คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ�าแนก และท�า

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ เป็น

ระเบียบ และถูกต้องตามหลักการ โดยการท�าบัญชีเป็นหน้าที่ของผู้ท�าบัญชีซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติ คือ การ

รวบรวม การจดบันทึก การจ�าแนก และการสรุปผลข้อมูล ผลงานขั้นสุดท้ายของการท�าบัญชี คือ การให้

ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งผู้ที่สนใจในกิจกรรมการ

ด�าเนินงานของกิจการ (ชรินทร ศรีวิฑูรย์, 2557)

วัตถุประสงค์ของการจัดท�าบัญชี คือ เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของ

กิจการได้ ช่วยให้ทราบผลการด�าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่าผลการด�าเนินงานที่ผ่าน

มากิจการมีก�าไรหรือขาดทุนเป็นจ�านวนเท่าใด รวมทั้งท�าให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ นอกจากนี้ยัง

เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามล�าดับก่อนหลังและการจ�าแนก

ประเภทของรายการค้าไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ประโยชน์ของการท�าบัญชีอย่างถูกต้อง คือ ใช้เป็นเครื่องมือ

วัดความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจเพราะสามารถช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ ช่วยในการ

วางแผนก�าไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการหาแหล่งเงินทุนของกิจการ 

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการอย่างหนึ่ง  และสามารถให้ประโยชน์

ในการวางแผนเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดส�าหรับกิจการมากที่สุด (สภาวิชาชีพบัญชี, 2556) 

ความหมายของผู้ท�าบัญชี หมายถึง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการท�าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีไม่

ว่าจะได้กระท�าในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ท�าบัญชีนั้นมีหน้าที่หลักคือจัด

ท�าบัญชีเพื่อให้แสดงผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท�า

บัญชีที่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

ให้ถูกต้องครบถ้วน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2543)
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ทั้งนี้เนื่องจากในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลนั้นเรียกได้ว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางของการ

ลงทุนในประเทศไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อีกทั้งยังมีความสะดวกในการคมนาคมไป

มาระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ท�าให้บริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่และบริษัทจากต่างประเทศ

นิยมลงทุนหรือจัดตั้งบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จึงส่งผลให้นักบัญชีส่วนใหญ่ต่างใฝ่ฝันที่

จะเข้ามาท�างานในบริษัทเหล่านั้น ซึ่งย่อมเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการ

ท�างานด้านบัญชี

ปัญหาและอุปสรรคในการท�าเอกสารที่ใช้ประกอบกับการบันทึกบัญชี ไม่มีหรือไม่ได้รับเอกสารที่ใช้

ในการประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารที่ใช้มีรายละเอียดไม่ครบ หรือไม่สมบูรณ์ ปัญหาด้านบุคคลพนักงาน

บัญชีเป็นบุคลากรที่ส�าคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่อาจจะมีบางบริษัทที่ไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการท�า

บัญชี จึงอาจจะท�าให้คัดสรรพนักงานบัญชีที่มีความสามารถไม่เหมาะสมกับการท�างาน และจะส่งผลให้

พนักงานบัญชีประสบปัญหาตามมาในอนาคต เช่น การขาดความรู้หรือมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอใน

การท�าบัญชี การท�างานล่าช้า การท�างานผิดพลาด และอาจจะส่งผลไปถึงการปกปิดความผิด ปัญหาด้าน

การบันทึกบัญชี พนักงานอาจจะประสบกับปัญหาในการบันทึกบัญชีผิดฝั่ง หรือบันทึกบัญชีผิดในรายการที่

ไม่เคยพบเจอ เพราะขาดประสบการณ์ (“3 ปัญหาหลักการท�าบัญชี,” 2562)

ดังนั้นทางคณะผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลให้นักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างานบัญชีในด้านต่างๆ เพื่อน�ามาเป็น

แนวทางในการปรับตัวส�าหรับนักบัญชีที่จบใหม่และไม่มีประสบการณ์มากนัก ให้สามารถศึกษาและพัฒนา

ความรู้ที่ตนไม่ถนัดได้อย่างตรงจุด เพื่อให้การท�างานบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกมามากที่สุด 

ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวของนักบัญชีเองรวมทั้งบริษัทหรือส�านักงานบัญชีที่นักบัญชีนั้นๆสังกัดอยู่ด้วยเช่น

กัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการท�าบัญชีของนักบัญชีในบริษัทและส�านักงาน

บัญชีต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษา เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน ที่ส่งผลต่อการประสบปัญหาในการท�า
บัญชี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย
1. เพื่อให้นักบัญชีทั่วไปเตรียมตัวพร้อมรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ

งานของตนเอง

2. เพื่อให้บริษัทน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนฝึกอบรมความรู้ให้พนักงานบัญชีใน
บริษัทตนได้อย่างตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การทบทวนวรรณกรรม

คุณสมบัติของนักบัญช ี

ประสบการณ์ในวิชาชีพ คือการฝึกฝนเพื่อให้มีความพร้อมกับงานอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

ต่อไปในอนาคตซึ่งช่วยให้ประเทศสามารถเข้าสู่การแข่งขันกับประชาคมโลกได้ การด�าเนินงานในแต่ละ

องค์กรย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในหลากหลายรูปแบบ การแก้ไขปัญหาเป็นหลักการที่

ส�าคัญหนึ่งในการจัดการ (ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559)

ส�าหรับนักบัญชี ผู้ที่จะสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีหรือสามารถแข่งขันในตลาดนักบัญชีได้อย่างดี 

นอกจากต้องมีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาการบัญชีที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยังจ�าเป็นต้องมี

ความพร้อมด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ ความพร้อมทางด้านกฎหมาย ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นต้น ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการท�างานในประชาคมเศรษฐกิจ (ขนิษฐา นิลรัตนา

นนท์, 2559)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานไทย ส�าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าความส�าเร็จในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

ไทยอันดับแรกคือด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ รองลงมาคือ ความถูกต้องของการจัดท�างบการเงิน ปัจจัยส่วน

บุคคลด้านเพศ ประสบการณ์ในการท�างาน การมีใบประกอบวิชาชีพ การท�างานในธุรกิจที่ต่างกัน ไม่มีความ

สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

อายุ ระดับการศึกษาของผู้ท�าบัญชี รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานการบัญชีไทยแตกต่างกัน (มารินี กอรา, 2559)

ปัญหาในการจัดทำาบัญชี จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์.(2559).จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะสามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนานักบัญชีได้เป็น 2 ด้าน 1. ด้านพนักงานบัญชีเอง ซึ่งเกิดปัญหาในการขาดความกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่อยากรับภาระในการท�างานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีความยืดหยุ่น ไม้มีความมั่นใจ ไม่กล้า

แสดงออก ขาดทักษะในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรู้ทางด้านบัญชี 

ด้านภาษีอากร และความรู้ด้านภาษาอังกฤษยังมีน้อย 2. ด้านสถานประกอบการผู้บริหารไม่ให้ความส�าคัญ

ต่อการพัฒนาความรู้ให้กับนักบัญชี ขาดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักบัญชี และจ�านวนนักบัญชี

ในกิจการมีจ�านวนน้อยจึงไม่สามารถส่งนักบัญชีไปอบรมได้เนื่องจากจะท�าให้มีปัญหากับการท�างาน

ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย (2556) ได้ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติและปัญหา

อุปสรรคในการจัดท�าบัญชีของผู้ท�าบัญชีวิสาหิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร ผลการส�ารวจพบว่า ผู้ท�าบัญชี

วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม และส่วนใหญ่ยังเลือกวิธีการจดบันทึกด้วยมือตาม

ความเข้าใจส่วนตัวมากกว่า การน�าระบบคอมพิวเตอร์มาท�าฐานข้อมูลการบัญชี งานบัญชีที่ได้จึงไม่ถูกต้อง

ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้ ท�าให้ปัญหาหลักคือ การ

ขาดทักษะความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี และมีการให้ความรู้และเผยแพร่รูปแบบการท�าบัญชีที่หลากหลาย

ตามความถนัดของหน่วยงาน และไม่สอดคล้องกับพื้นฐานและความต้องการของผู้ใช้ เป็นเหตุให้สับสนจน

เกิดข้อผิดพลาดและไม่ให้ความส�าคัญต่องานบัญชี
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อลีณา เรืองบุญญา (2554) ได้ท�าการศึกษาเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท�าบัญชีระบบ

บัญชีเกณฑ์คงค้างของผู้ท�าบัญชีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พบ

ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา จ�านวนผู้

ท�าบัญชีเกณฑ์คงค้างและจ�านวนผู้มารับบริการ ที่มีความแตกต่างกันท�าให้มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัด

บัญชีกับปัญหาในการจัดท�าบัญชีเกณฑ์คงค้างแตกต่างกันส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท�าบัญชีระบบ

บัญชีเกณฑ์คงค้างที่มีผลกระทบมากที่สุดคือปัจจัยด้านการจัดการ รองมาเป็นปัจจัยด้านนโยบายการบัญชี 

ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ปัจจัยที่มีผลกระทบปานกลางที่สุดคือ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านงบ

ประมาณ

อภิญญา วิเศษสิงห์ (2556) ได้ท�าการศึกษาวิจัยในเรื่อง การจัดท�าบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การท�างาน 10 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ

กิจการ ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของข้อมูลทั่วไป พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดท�าบัญชีใน

ระดับปานกลาง และบริษัทส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรู้จักมาตรฐานการบัญชีมาจากหน่วยงานหรือส�านักงา

นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของข้อมูลความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี พบว่า บริษัทมีความ

ต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีอยู่ในระดับมาก โดยมีเหตุผลส่วนใหญ่คือการจัดท�าบัญชีที่ถูกต้องตาม

มาตรฐานมีส่วนในการช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตไปได้ดี และในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

ความรู้ด้านบัญชี พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงาน

และเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาษีเจริญอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น กล่าวคือ การที่

บริษัทหรือธุรกิจมีสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ดี ต่างส่งผลให้นัก

บัญชีในบริษัทไม่มีความกดดันในที่ท�างาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาหาความรู้ด้านบัญชีได้อย่างต่อเนื่องผ่าน

ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน

บัญชีที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานอื่นๆ

สมมติฐาน
1. นักบัญชีที่เพศต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาในการท�างานด้านบัญชีที่แตกต่างกัน

2. ระดับการศึกษาทางด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาแตกต่างกัน

3. ประสบการณ์ในการท�างานด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาแตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักบัญชีในบริษัทและส�านักงานบัญชีต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งมีจ�านวน 290,782 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างก�าหนดขนาด
จากสูตรของ Cochran (1977) โดยเมื่อก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที่ 10% และก�าหนดสัดส่วนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 164 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามในการเก็บ
ข้อมูลจริงมีการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนจ�านวน 6 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส�าหรับการวิจัยในครั้ง
นี้เท่ากับ 158 ตัวอย่าง
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยอยู่ในรูปของการเก็บแบบสอบถาม ในรูปแบบของ 
GOOGLE FORM โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มนักบัญชีทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ในการท�างานด้านบัญชี 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชี ประกอบด้วย ปัญหา

เกี่ยวกับการเตรียมตัวในการปฏิบัติงานเมื่อเริ่มเข้าท�างาน ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน

บัญชี ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนด

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบัน 

3. การจัดท�าแบบสอบถาม เริ่มต้นจากการจัดท�าแบบสอบถามเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท�าบัญชี จากนั้นจึงร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน�า
แบบสอบถามที่ร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้านความถูกต้องและ
เที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้
เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 40 ชุด และน�ามาวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีการ
ของ (Cronbach. 1990 : 204 ; อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 125) ได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวม
เท่ากับ 0.898

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้วิธีการ
ทดสอบ t-test ในการทดสอบสมมติฐานต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มในปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้คือ

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชีใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ความถี่ และร้อยละ ขณะที่การแปลความหมายระดับความส�าคัญซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยใน
แบบสอบถามมีดังนี้

  4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก

  2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย 

  1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
4.3 การทดสอบสมมติฐานใช้ตัวสถิติ independent t-test โดยแบ่งออกเป็น 3 ตัวแปร 

ประกอบด้วย 

 4.3.1 ปัจจัยในเรื่องของเพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือเพศชายและเพศหญิง

 4.3.2 ปัจจัยในเรื่องของระดับการศึกษาทางด้านบัญชี ซึ่งแต่เดิมมี 3 กลุ่มคือ ปวส.ทางด้าน

บัญชีหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและสูงกว่าปริญญาตรี ทางคณะผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งออกเป็น  

2 กลุ่มใหญ่คือ ปริญญาตรีหรือต�่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยได้มีการใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
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ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดให้สามารถจัดท�าบัญชีได้ในขั้นพื้นฐานและ

ระดับการศึกษาขั้นที่สูงกว่า 

 4.3.3 ปัจจัยในเรื่องของประสบการณ์การท�างานด้านบัญชี ซึ่งแต่เดิมมี 5 กลุ่ม คือ น้อย

กว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี 5-9 ปีและ 10 ปีขึ้นไป ทางคณะผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ต�่ากว่า 

5 ปีและ 5 ปีขึ้นไป โดยได้มีการใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประสบการณ์ในการท�างานต�่า

กว่า 5 ปี ซึ่งจัดเป็นผู้ยังมีประสบการณ์ในการท�างานไม่สูงมาก และประสบการณ์ในการท�างาน 5 ปีขึ้นไป จัด

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานสูง ซึ่งสอดคล้องกับกฎ 10,000 ชั่วโมง (Malcolm Gladwell, 

2008/2555) 

ผลการศึกษา

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจ�านวน 158 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาแล้ว

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 104 คน เป็นผู้มีอายุต�่ากว่า 25 ปีจ�านวน 57 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ�านวน 110 คน และมีประสบการณ์ในการท�างานทางด้านบัญชี น้อยกว่า 1 ปี 49 ราย 

2. จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท�าบัญชี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท�าบัญชี ด้านปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชีเมื่อเริ่ม
แรกเข้าท�างาน ด้านปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ด้านปัญหาเกี่ยวกับทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี  ด้านปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี ด้านปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีปัจจุบัน ในระดับปานกลาง โดย
มีผลการวิเคราะห์แบบสอบถามดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่าง 

    จ�าแนกตามปัญหาด้านต่างๆ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ

งาน

ระดับปัญหา
ค่า

เฉลี่ย
S.D. ระดับ

มากที่สุด มาก
ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชีเมื่อแรกเริ่มเข้าท�างาน
3.40 0.74 ปาน

กลาง

1.การท�าความเข้าใจวิธีการด�าเนิน

งานของกิจการ

10

(6.3%)

59

(37.3%)

76

(48.1%)

10

(6.3%)

3

(1.9%)

3.39 0.78 ปาน

กลาง

2.การศึกษาระบบบัญชีของกิจการ

ที่มีอยู่แล้ว

28

(17.7%)

46

(29.1%)

71

(44.9%)

13

(8.2%)

- 3.56 0.87 มาก

3.การเตรียมเอกสารต่างๆที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

23

(14.6%)

31

(19.6%)

83

(52.5%)

20

(12.7%)

1

(6%)

3.34 0.90 ปาน

กลาง

4.การท�าความรู้จักกับเพื่อนร่วม

งานและหัวหน้างาน

24

(15.2%)

42

(26.6%)

64

(40.5%)

23

(14.6%)

5

(3.2%)

3.36 1.01 ปาน

กลาง
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ

งาน

ระดับปัญหา
ค่า

เฉลี่ย
S.D. ระดับ

มากที่สุด มาก
ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

5.การท�าตัวให้คุ้นชินกับสภาพ

แวดล้อมการท�างาน

20

(12.7%)

46

(29.1%)

64

(40.5%)

23

(14.6%)

5

(3.2%)

3.33 0.98 ปาน

กลาง

ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
3.10 0.78 ปาน

กลาง

1.ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีและ

เอกสารประกอบการลงบัญชี

11

(7.0%)

35

(22.2%)

73

(46.2%)

28

(17.7%)

11

(7.0%)

3.04 0.98 ปาน

กลาง

2.ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีพื้นฐาน 13

(8.2%)

30

(19.0%)

65

(41.1%)

32

(20.3%)

18

(11.4%)

2.92 1.09 ปาน

กลาง

3.ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีซื้อ-

ขายสินค้า

8

(5.1%)

37

(23.4%)

69

(43.7%)

34

(21.5%)

10

(6.3%)

2.99 0.95 ปาน

กลาง

4.ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีห้างหุ้น

ส่วน

13

(8.2%)

42

(26.6%)

68

(43.0%)

29

(18.4%)

6

(3.8%)

3.17 0.95 ปาน

กลาง

5.ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริษัท 

จ�ากัด

13

(8.2%)

31

(19.6%)

74

(46.8%)

32

(20.3%)

8

(5.1%)

3.06 0.97 ปาน

กลาง

6.ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 17

(10.8%)

38

(24.1%)

69

(43.7%)

22

(13.9%)

12

(7.6%)

3.16 1.05 ปาน

กลาง

7.ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีในเรื่อง

การรวมกิจการ

24

(15.2%)

36

(22.8%)

71

(44.9%)

20

(12.7%)

7

(4.4%)

3.32 1.02 ปาน

กลาง

8.ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสัญญา

เช่า

22

(13.9%)

40

(25.3%)

67

(42.4%)

23

(14.6%)

6

(3.8%)

3.31 1.01 ปาน

กลาง

9.ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�างบ

กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

7

(4.4%)

29

(18.4%)

82

(51.9%)

22

(13.9%)

18

(11.4%)

2.91 0.98 ปาน

กลาง

ปัญหาเกี่ยวกับทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี
2.96 1.02 ปาน

กลาง

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์

10

(6.3%)

37

(23.4%)

58

(36.7%)

28

(17.7%)

25

(15.8%)

2.87 1.13 ปาน

กลาง

2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม 

Microsoft Word

16

(10.1%)

34

(21.5%)

43

(27.2%)

17

(10.8%)

48

(30.4%)

2.70 1.37 ปาน

กลาง

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม 

Microsoft Excel

21

(13.3%)

31

(19.6%)

52

(32.9%)

34

(21.5%)

20

(12.7%)

2.99 1.21 ปาน

กลาง
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ

งาน

ระดับปัญหา
ค่า

เฉลี่ย
S.D. ระดับ

มากที่สุด มาก
ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางการบัญชีอื่นๆที่

กิจการน�ามาใช้

16

(10.1%)

43

(27.2%)

71

(44.9%)

22

(13.9%)

6

(3.8%)

3.26 0.95 ปาน

กลาง

ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี
3.01 0.88 ปาน

กลาง

1.ข้อก�าหนดในการจัดท�าบัญชีตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง

13

(8.2%)

36

(22.8%)

81

(51.3%)

22

(13.9%)

6

(3.8%)

3.18 0.91 ปาน

กลาง

2.ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดท�า

บัญชีตามประมวลรัษฎากร

20

(12.7%)

38

(24.1%)

69

(43.7%)

25

(15.8%)

6

(3.8%)

3.26 1.00 ปาน

กลาง

3.ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดท�า

บัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

19

(12.0%)

30

(19.0%)

81

(51.3%)

21

(13.3%)

7

(4.4%)

3.21 0.97 ปาน

กลาง

4.ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

กฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษี

กรมสรรพสามิต

17

(10.8%)

26

(16.5%)

84

(53.2%)

25

(15.8%)

6

(3.8%)

3.15 0.94 ปาน

กลาง

5.การค�านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา

13

(8.2%)

28

(17.7%)

65

(41.1%)

34

(21.5%)

18

(11.4%)

2.90 1.08 ปาน

กลาง

6.การค�านวณภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

11

(7.0%)

34

(21.5%)

59

(37.3%)

33

(20.9%)

21

(13.3%)

2.88 1.11 ปาน

กลาง

7.การค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 17

(10.8%)

27

(17.1%)

63

(39.9%)

27

(17.1%)

24

(15.2%)

2.91 1.18 ปาน

กลาง

8.การค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

หัก ณ ที่จ่าย

8

(5.1%)

40

(25.3%)

56

(35.4%)

29

(18.4%)

25

(15.8%)

2.85 1.12 ปาน

กลาง

9.การค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 11

(7.0%)

25

(15.8%)

64

(40.5%)

26

(16.5%)

32

(20.3%)

2.73 1.16 ปาน

กลาง

10.การค�านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 18

(11.4%)

22

(13.9%)

67

(42.4%)

29

(18.4%)

22

(13.9%)

2.91 1.16 ปาน

กลาง

11.การค�านวณภาษีอากรแสตมป์ 25

(15.8%)

29

(18.4%)

58

(36.7%)

27

(17.1%)

19

(12.0%)

3.09 1.21 ปาน

กลาง
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ

งาน

ระดับปัญหา
ค่า

เฉลี่ย
S.D. ระดับ

มากที่สุด มาก
ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ที่สุด

ปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบัน
3.01 0.90 ปาน

กลาง

1.การท�างานร่วมกันกับพนักงาน

คนอื่นในฝ่ายบัญชี

8

(5.1%)

25

(15.8%)

70

(44.3%)

33

(20.9%)

22

(13.9%)

2.77 1.04 ปาน

กลาง

2.การท�างานร่วมกันกับหัวหน้าฝ่าย

บัญชีหรือผู้ที่ต�าแหน่งสูงกว่า

24

(15.2%)

28

(17.7%)

66

(41.8%)

22

(13.9%)

18

(11.4%)

3.11 1.17 ปาน

กลาง

3.การท�างานร่วมกันกับพนักงาน

ฝ่ายอื่น

19

(12.0%)

28

(17.7%)

69

(43.7%)

27

(17.1%)

15

(9.5%)

3.06 1.10 ปาน

กลาง

4.สภาพแวดล้อมในที่ท�างาน 12

(7.6%)

29

(18.4%)

62

(39.2%)

30

(19.0%)

25

(15.8%)

2.83 1.14 ปาน

กลาง

5.ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เมื่อท�างานผิดพลาด

16

(10.1%)

33

(20.9%)

71

(44.9%)

28

(17.7%)

10

(6.3%)

3.11 1.02 ปาน

กลาง

6.ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 22

(13.9%)

34

(21.8%)

62

(39.2%)

27

(17.1%)

13

(8.2%)

3.16 1.12 ปาน

กลาง

3. การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีของพนักงานบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเพศ พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติ
งานบัญชีเมื่อเริ่มแรกเข้าท�างาน ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับ
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี  ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีปัจจุบัน ให้ผลไม่ต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�าคัญ 0.05 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีตามเพศ

ปัญหา ค่าเฉลี่ยเพศชาย ค่าเฉลี่ยเพศหญิง t-statistics Sig.

1.ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชีแรกเริ่ม

เข้าท�างาน

3.41 3.39 0.164 0.870

2.ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน

บัญชี

3.22 3.03 1.473 0.143

3.ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม

ทางการบัญชี

2.91 2.98 -0.385 0.701

4.ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี

3.09 2.96 0.917 0.360

5.ปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี

ในปัจจุบัน

3.06 2.98 0.588 0.557



619

4. การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีของพนักงานบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ให้ผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีตาม 

    ระดับการศึกษา

ปัญหา
ค่าเฉลี่ยระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือตำ่ากว่า

ค่าเฉลี่ยระดับการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี
t-statistics Sig.

1.ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติ

งานบัญชีแรกเริ่มเข้าท�างาน

3.37 3.53 -1.079 0.282

2.ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี

3.16 2.83 2.130 0.035

3.ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้เกี่ยวกับ

โปรแกรมทางการบัญชี

2.97 2.88 0.429 0.669

4.ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�า

หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานด้านบัญชี

3.10 2.62 2.710 0.007

5.ปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบัน

3.03 2.91 0.681 0.497

5. การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีของพนักงานบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการท�างานบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับ
ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี ปัญหา
เกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ผลแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 
0.05 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบความคิดเห็นเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน

ปัญหา
ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการ

ทำางาน 5 ปี หรือตำ่ากว่า

ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ใน

การทำางาน 5 ปีขึ้นไป
t-statistics Sig.

1.ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัว

ปฏิบัติงานบัญชีแรกเริ่มเข้าท�างาน

3.42 3.37 0.373 0.170

2.ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ใน

การปฏิบัติงานด้านบัญชี

3.26 2.80 3.640 0.000

3.ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้เกี่ยว

กับโปรแกรมทางการบัญชี

3.08 2.72 2.155 0.033

4.ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�า

หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานด้านบัญชี

3.21 2.61 4.318 0.000
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5.ปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบัน

3.10 2.83 1.780 0.077

สรุปผลและอภิปรายผล

ผลการวิจัย เรื่องการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีของ

พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 

104 คนคิดเป็น 65.8% เป็นผู้มีอายุต่�ากว่า 25 ปีจ�านวน 57 คนคิดเป็น36.1% มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า จ�านวน 110 คนคิดเป็น 69.6% และมีประสบการณ์ในการท�างานทางด้านบัญชี น้อยกว่า 1 

ปี 49 คนคิดเป็น31%

จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท�าบัญชี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น

เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท�าบัญชี ด้านปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชีเมื่อเริ่มแรก

เข้าท�างาน ด้านปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ด้านปัญหาเกี่ยวกับทักษะและความ

รู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี  ด้านปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชี ด้านปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีปัจจุบัน ในระดับปานกลาง 

ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชี เมื่อเริ่มแรกเข้าท�างาน จากผลการศึกษาพบว่านัก

บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่อง การศึกษาระบบบัญชีของกิจการที่

มีอยู่แล้วมากที่สุด รองลงมาคือการท�าความเข้าใจวิธีด�าเนินงานของกิจการ การท�าความรู้จักกับเพื่อนร่วม

งานและหัวหน้างาน การเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การท�าตัวให้คุ้นชินกับสภาพ

แวดล้อมการท�างานตามล�าดับ

ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี จากผลการศึกษาพบว่านักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับบัญชีในเรื่องการรวมกิจการ

มากที่สุด รองลงมาคือความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสัญญาเช่า ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีห้างหุ้นส่วน ความรู้เกี่ยว

กับการบัญชีต้นทุน ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริษัทจ�ากัด ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีและเอกสารประกอบ

การลงระบบบัญชี ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีซื้อ-ขายสินค้า  ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีพื้นฐาน ความรู้เกี่ยว

กับการจัดท�างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามล�าดับ

ปัญหาเกี่ยวกับทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี จากผลการศึกษาพบว่านักบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางการบัญชีอื่นๆ ที่กิจการน�ามาใช้ รองลงมาคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel   ความ

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word  ตามล�าดับ
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ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี จากผลการ

ศึกษาพบว่านักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ

การจัดท�าบัญชีตามประมวลรัษฎากร รองลงมาคือข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ข้อก�าหนดในการจัดท�าบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีกรมสรรพสามิต การค�านวณภาษีอากรแสตมป์ การ

ค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การค�านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ      การค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การค�า

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย การค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย การค�านวณภาษีมูลค่า

เพิ่ม ตามล�าดับ

ปัญหาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบัน จากผลการศึกษาพบว่านักบัญชี

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่อง ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา

คือการท�างานร่วมกันกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือผู้ที่ต�าแหน่งสูงกว่า ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อท�างาน 

การท�างานร่วมกันกับพนักงานฝ่ายอื่น สภาพแวดล้อมในที่ท�างาน การท�างานร่วมกันกับพนักงานคนอื่นตาม

ล�าดับ

การทดสอบสมมติฐาน นักบัญชีที่เพศต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาในการท�างานด้านบัญชีที่แตก

ต่างกัน พบว่าไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน

การทดสอบสมมติฐาน   ระดับการศึกษาทางด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาแตกต่างกัน พบ

ว่าระดับการศึกษาด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน 2 ปัญหา คือ ปัญหาเกี่ยวกับ

กฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี และปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี

การทดสอบสมมติฐาน ประสบการณ์ในการท�างานด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาแตก

ต่างกัน พบว่าระดับการศึกษาด้านบัญชีที่ต่างกันส่งผลให้ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน 3 ปัญหา คือ ปัญหา

เกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ใน

การปฏิบัติงานด้านบัญชี และปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี

ผลการศึกษานักบัญชีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 31-40 ปี มีวุฒิในการศึกษาคือปริญญาตรี และมี

ประสบการณ์ในการท�างานบัญชีประมาณ 4-6 ปี มีผลการตอบแบบสอบถามคือ คุณลักษณะของนักบัญชี ไม่

ว่าจะเป็นด้านเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าจะ

เป็นเพศไหน ระดับการศึกษาระดับใด หรือมีประสบการณ์ในการท�างานบัญชีกี่ปี ต่างไม่ส่งผลให้คุณภาพของ

รายงานทางการเงินที่จัดท�าเพิ่มขึ้น (มารินี กอรา, 2559)

ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประสบการณ์การท�างานทางด้านบัญชีมีความสัมพันธ์ต่อระดับความพร้อม

ด้านการปฏิบัติงาน โดยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ท�างานต่�ากว่า 5 ปี และมากกว่า 5 ปี

จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีประสบการณ์ต่�ากว่า 5 ปีจะมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมากกว่า ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 จะมีความพร้อมทางด้านกฎหมาย มากกว่าช่วง

ประสบการณ์ท�างานด้านอื่นๆ (ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559)
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การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดท�าบัญชี ในขณะที่ประสบการณ์การท�างาน 

ระยะเวลาการเปิดด�าเนินงานและจ�านวนลูกค้าที่ให้บริการ ไม่มีผลต่อปัญหาในการจัดท�าบัญชี การเปรียบ

เทียบการใช้ความรู้ที่มีผลต่อปัญหาในการจัดท�าบัญชี ได้แก่ การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีบริหาร และการ

ใช้ความรู้ด้านการวางระบบบัญชีมีผลต่อปัญหาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประสานงานกับลูกค้า ด้านการ

ปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชี ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท�าบัญชี 

และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชี (สุภาพร เพ่งพิศ, 2553)

มุมมองของผู้ประกอบการจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของนักบัญชีในสถานประกอบ

การพบว่านักบัญชีที่มีอายุการท�างานมากจะมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านคุณธรรม

จริยธรรม และความพร้อมด้านความสามารถในการจัดท�าบัญชีได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุการท�างานน้อยลงมาตาม

ล�าดับ (เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์, 2559)

ในหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับบัญชีท่ีตนรับผิดชอบอยู่นั้นจะพบว่าต้องเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายๆ

ฉบับ (1) ประมวลรัษฎากรกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะใน

บรรพ 3 ในหมวดว่าด้วย “บริษัท” (3) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (4) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 (5) พระราชบัญญัติประกันสังคม และ (6) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ที่เรียกกันสั้นๆว่า

กฎหมายแรงงาน) “นักบัญชี” ควรจะทราบหลักการและแนวความคิดรวมทั้งหัวข้อต่างๆ และพร้อมที่จะ

สืบค้นหรืออ้างอิงได้ (วิโรจน์ เฉลิมรัตนา, ม.ป.ป.)

จากผลการวิเคราะห์เมื่อใช้เพศเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ออกเป็น 2 กลุ่ม พบว่า เพศที่แตกต่างกันนั้นไม่ได้ท�าให้ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีที่พบนั้น

ต่างกัน เนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันไม่ได้ก�ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร หรือทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องแก่

เพศใดเพศหนึ่ง รวมทั้งความแตกต่างของเพศสภาพตามหลักกายวิภาคศาสตร์นั้นไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานบัญชี

จากผลการวิเคราะห์เมื่อใช้ระดับการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลออกเป็น 2 กลุ่ม พบว่า มีความแตกต่างในปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

และปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีเนื่องจากกลุ่มผู้ที่มี

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีท�าให้มีความได้เปรียบในด้านการเข้าถึงข้อมูลที่ตรงประเด็นมากกว่า และ

ข้อมูลอื่นที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่มากกว่า รวมทั้งมีทักษะ แนวคิด เทคนิควิธีการที่ถูกต้องใน

การจัดการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี กรณีผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่�ากว่า ในการเข้าถึงข้อมูล

เหล่านี้จะต้องใช้วิธีการและอาศัยทรัพยากรอื่นมากกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในระดับเดียวกัน ส่วนปัญหา

เกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี กลุ่มของผู้ที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความแตกต่างกัน โดยที่ผู้ที่มีระดับการ

ศึกษาปริญญาตรีอาจจะมีความรู้ในทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีน้อยกว่าผู้

มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสบปัญหาในการ

ใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีที่มากกว่า จึงมีผลท�าให้เกิดความแตกต่างในปัญหาดัง

กล่าว และปัญหาที่ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันหากใช้ระดับการศึกษาเป็นเกณฑ์สามารถวิเคราะห์ผลได้

ดังนี้ ปัญหาการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชีเมื่อแรกเริ่มเข้าท�างาน จากการเข้าท�างานเมื่อแรกเริ่มจะเป็นช่วง
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ของการปรับตัวจากหลากหลายปัจจัย เช่น สังคม ความพร้อมการท�างาน และกฎระเบียบขององค์กร ส่ง

ผลให้ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่�ากว่าไม่มีความ

ได้เปรียบ หรือข้อได้เปรียบที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อการประสบกับปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน ปัญหา

เกี่ยวกับทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชี เป็นผลมาจากปัจจุบันสถาบันการศึกษาส่วนมาก

มีการวางหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีไว้อยู่แล้วตั้งแต่ระดับปริญญา

ตรีหรือต่�ากว่า ให้เป็นเหมือนพื้นฐานของหลักสูตร ท�าให้ผู้ท�าบัญชีในปัจจุบันมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน

โปรแกรมทางการบัญชีไม่มากก็น้อย และทางองค์กรธุรกิจเมื่อรับนักบัญชีเข้าท�างานกับองค์กรธุรกิจเองแล้ว

จะมีการฝึกการใช้โปรแกรมทางการบัญชีแก่นักบัญชีของตนด้วย อีกทั้งปัจจุบันโปรแกรมทางการบัญชีเองก็

มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาท�าให้นักบัญชีแต่ละคนจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะใช้งานโปรแกรมอยู่ตลอด

เวลา ซึ่งข้อมูลในการใช้โปรแกรมโดยส่วนมากแล้วจะเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลผู้สนใจอยู่แล้ว 

ในส่วนของปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบันจะเป็นส่วนของปัญหาที่สอบถามถึง

สภาพการปัจจุบัน ทัศนคติของนักบัญชีส่วนบุคคลว่ามุมมองของบุคคลนั้นๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดัง

กล่าวเป็นอย่างไร จึงท�าให้ระดับการศึกษาที่สูงหรือต่�ากว่าไม่มีส่วนกระทบกับหมวดปัญหาในหัวข้อนี้

จากผลการวิเคราะห์เมื่อใช้ประสบการณ์ท�างานด้านบัญชีเป็นเกณฑ์ในการค�านวณผลทางสถิติ พบ

ว่านักบัญชีที่มีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีต�่ากว่า 5 ปีและนักบัญชีที่มีประสบการณ์การท�างานด้าน

บัญชี 5 ปีขึ้นไป มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับทักษะและความรู้

เกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชีและปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานด้านบัญชีที่แตกต่างกัน ซึ่งการที่มีปัญหาดังกล่าวแตกต่างกัน เป็นผลมาจากการที่นักบัญชีมีประสบการณ์

ท�างานทางด้านบัญชีที่มากน้อยไม่เท่ากัน ท�าให้มีความรู้ในทักษะทางด้านบัญชี ความรู้ในเรื่องของโปรแกรม

บัญชีและความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน เพราะการที่ยิ่งนักบัญชีมี

ประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีที่มากขึ้น ย่อมท�าให้เกิดความแม่นย�าในทักษะความรู้ด้านบัญชีที่ใช้อยู่

ประจ�ามากขึ้น เช่น หากมีประสบการณ์การท�างานบัญชีในส่วนของต้นทุนมาก ท�าให้ต้องใช้ความรู้ในส่วน

ของบัญชีต้นทุนอยู่เป็นประจ�า ซึ่งส่งผลให้นักบัญชีคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องบัญชีต้นทุนแตกต่าง

จากนักบัญชีที่มีประสบการณ์น้อยหรือมีไม่มีประสบการณ์ในการท�างานบัญชีด้านต้นทุน เช่นเดียวกับการใช้

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Microsoft Words, โปรแกรม Microsoft Excel 

หรือโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีที่กิจการน�ามาใช้ ยิ่งนักบัญชีมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีที่มาก

ขึ้น ย่อมท�าให้เกิดความคุ้นชินในการใช้โปรแกรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่อาจมีข้อยกเว้นในส่วน

ของการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งบริษัทที่ต่างกันอาจใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีที่ต่าง

กันออกไป ท�าให้นักบัญชีที่แม้อาจจะมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีที่เยอะ แต่หากมีการเปลี่ยนบริษัท

ที่ตนท�างานอาจท�าให้ต้องไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปใหม่ ท�าให้ต้องมีการสร้างความคุ้นชินกับตัว

โปรแกรมดังกล่าวใหม่เมื่อเริ่มท�างานในบริษัทใหม่ และเฉกเช่นเดียวกันกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

ก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี ซึ่งการที่นักบัญชีมีประสบการณ์ในการท�างานด้าน

บัญชีที่มากขึ้น ย่อมท�าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อยลง 

เพราะการที่นักบัญชียิ่งมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีที่มากขึ้น ท�าให้คุ้นชินและทราบแนวทางในการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆมากขึ้น เช่น แต่เดิมมีประสบการณ์การท�างานบัญชีที่น้อย อาจท�าให้ยังไม่ทราบ

ถึงวิธีการท�าบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น แต่ยิ่งท�างานเก็บประสบการณ์
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มากขึ้น ท�าให้เจอมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆบ่อยขึ้น ส่งผลให้มีปัญหาจากการจัดท�าบัญชีตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆน้อยลงตามไปด้วย เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าการที่นัก

บัญชีมีประสบการณ์การท�างานที่แตกต่างกัน ท�าให้ประสบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบัญชี

แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ที่ตนมี 

แต่ทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวปฏิบัติงานบัญชีเมื่อแรกเร่ิมเข้าท�างานและปัญหาด้านอื่นๆที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในปัจจุบันนั้น จากการทดสอบค่าทางสถิติพบว่าประสบการณ์ในการท�างาน

ด้านบัญชีที่ต่างกัน ไม่ได้ส่งผลให้มีปัญหาในสองเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่ว่านัก

บัญชีจะมีประสบการณ์ในการท�างานด้านบัญชีมากน้อยต่างกันอย่างไร เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานแรกเริ่มย่อมเจอ

ปัญหาที่ไม่ต่างกันมาก เพราะการที่เข้าไปท�างานเมื่อแรกเริ่มก็ต้องท�าความเข้าใจระบบการท�างาน ระบบทาง

บัญชีของกิจการใหม่ทั้งหมด รวมทั้งต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมในการท�างานใหม่ ท�าความรู้จักกับเพื่อน

ร่วมงานหรือหัวหน้างานใหม่ทั้งหมดเช่นกัน เช่นเดียวกับปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี

ในปัจจุบัน กล่าวคือไม่ว่าจะมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีมากน้อยแค่ไหน ต่างก็มีปัญหาในด้านอื่นๆที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการท�างานร่วมกับบุคคลอื่น การท�างานร่วม

กับพนักงานฝ่ายอื่น หรือจ�านวณปริมาณงาน ไม่แตกต่างกันนั่นคือให้ระดับความหมายของปัญหาอยู่ใน

ระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานบัญชีเข้าใหม่ของกิจการ เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม

และช่วยให้พนักงานใหม่ทราบถึงระบบบัญชีของกิจการที่มีอยู่

2. ควรมีการจัดให้นักบัญชีในกิจการไปท�าการอบรมเพิ่มความรู้ในเร่ืองต่างๆเกี่ยวกับบัญชีกับ
วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

3. ควรมีการแจกคู่มือในการท�างานให้กับพนักงานใหม่ เพื่อช่วยให้เข้าใจระบบการท�างานมากยิ่ง
ขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร
Factors affecting learning behavior of students in  

accountancy program of Silpakorn University
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการบัญชี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากนักศึกษาการบัญชี 

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวนการตอบกลับแบบสอบถามออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 199 ราย 

การวิจัยนี้ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ ณ ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ  0.05

งานวิจัยนี้ก�าหนดปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ได้แก่ แรงจูงใจ ทัศนคติ และ

ความสัมพันธ์กับเพื่อน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการสอน และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียน แบบการมีส่วนร่วม ได้แก่ ทัศนคติ อาจารย์ผู้สอน และหลักสูตร

การสอน  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบมีแบบอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 

ทั้งนี้พบว่า เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีแบบอย่างน้อยกว่าเพศชาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบมีเป้าหมาย ได้แก่ แรงจูงใจ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการสอน และสิ่ง

อ�านวยความสะดวก

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการเรียนรู้, ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านการเรียนรู้, ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the relationship between personal  

factors, academic factors and environmental factors and learning behavior of accounting 

student. The primary data were collected by online questionnaires sent to student in  

bachelor degree of accountancy program of Silpakorn University. The response was totally 
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199 students. This research used multiple regression analysis to test the relationship at  

statistical significance level 0.05.

This research defined personal factor was gender. The academic factors were  

motivation, attitude and relationship with friends. The environmental factors were lecturer, 

curriculum and teaching and facility. It found that factors which have a positively  

relationship to learning behavior by self-learning were relationship with friends, lecturer and 

facility. Factors which have a positively relationship to learning behavior by participation 

were attitude, lecturer and curriculum. Factors have a positively relationship to learning 

behavior by using role model were lecturer. Moreover, male was higher level of learning 

behavior by using role model than female. Factors have a positively relationship to learning 

behavior by setting target were motivation, lecturer, and curriculum and facility.

Keywords: Learning behavior, personal factor, academic factor, environmental factor

บทนำา 

ปัจจุบันการศึกษาถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และวิชาชีพขั้นสูง เป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศโดยเน้นให้เด็กเป็น

คนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม โดยอาศัยการสอน ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

และให้เกิดการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของ

ผู้เรียนมากที่สุด(ประหยัด พิมพา, 2561) เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

6 ก็ได้ก�าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ

ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี

ความสุข(“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” 2542, น. 3) 

ส�าหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิต

บัณฑิตสาขาบัญชีที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ

ในการประกอบอาชีพ และร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ค�านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)โดยการจะผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพได้ต้องค�านึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งที่ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะ

แสวงหาความรู้ให้บรรลุผลส�าเร็จ(ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, อาทร จิตสุนทรชัยกุล และศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, 2555, 

น. 1)

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญของพฤติกรรมการเรียนรู้เนื่องจากมีความ

ส�าคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีผลต่อการประสบความส�าเร็จด้านการเรียนของผู้เรียน ผู้วิจัยจึง

ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียนรู้ และปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. นักศึกษาสามารถน�าข้อมูลจากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนของนักศึกษาให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ผลการวิจัยเป็นแนวทางการจัดการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

พฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกอย่างสม�่าเสมอ แสดงถึงความพอใจ

และมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้ให้บรรลุผลส�าเร็จ การมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้และพัฒนาการเรียน 

(ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ และคณะ, 2555, น. 6) แบ่งเป็น 4 พฤติกรรมคือ (1) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง คือ การเรียน

รู้ที่ตรงกับความสนใจของตัวเอง โดยเกิดจากแรงสนับสนุนที่เกิดจากแรงจูงใจของตนเองในการพัฒนาตนเอง 

เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้ลงมือสร้างไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้น โดย

ความรู้จะเกิดขึ้นจากการประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว (ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท, 1968) การ

เรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านเหตุผล การแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ

เนื้อหาที่ตนเรียน ซึ่งส่งผลท�าให้พฤติกรรมการเรียนเกิดความแตกต่างกัน (Dickinson, 1987) (2) การเรียนรู้

โดยมีส่วนร่วม คือการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ

ตนเอง แสวงหาความรู้และรายงานผลการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม

กับความรู้ใหม่ มีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นปัญหา(แสงดาว ถิ่นหารวงษ์, 2558, น. 4) โดยการใช้

ค�าถามจะกระตุ้นและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิจารณญาณ และกระบวนการรู้คิดของตนเอง

ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดระดับสูง  (Kitiyanusan, 2004) ด้านผู้สอนจะต้องมีวิธีในการส่งเสริมผู้เรียน โดย

การปรับปรุงการเรียนการสอนใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรม ให้ความส�าคัญกับบรรยากาศในการ

เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง(นงเยาว์ สุรินทร์กุล, 2546) (3) การเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง คือ กระบวนการ

ที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาเป็นการกระท�า หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น

ตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ค�าบอก

เล่าด้วยค�าพูด หรือข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร(ภาสิต ศิริเทศ และณพวิทย์ ธรรมสีทา, 2562, น. 62) 

เป็นการเรียนรู้ของมนุษย์ เกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลนั้นและ

สิ่งแวดล้อมโดยเน้นบุคคล เกิดการเรียนรู้โดยการใช้ตัวแบบ (Learning Through Modeling) โดยผู้เรียนจะ

เลียนแบบจากตัวแบบ โดยกระบวนการแรงจูงใจเป็นกระบวนการเสริมแรงให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามตัว

แบบได้ถูกต้อง เรียนรู้จากการเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคล (อัลเบิร์ต แบนดูรา, 1960) (4) การเรียนรู้

โดยมีเป้าหมาย คือ สิ่งที่คนก�าหนดขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถน�าความคิดของตนสู่การกระท�า บางคนมีเป้า
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หมายระยะสั้น บางคนมีเป้าหมายระยะยาว(นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 2558) ผู้เรียนสามารถก�าหนดเป้าหมายได้ด้วย

ตนเอง การก�าหนดเป้าหมายในการเรียนก็จะท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ พยายามที่จะเรียนให้บรรลุจุดมุ่ง

หมายที่ตั้งไว้ นอกจากในเรื่องของการเรียนก็สามารถตั้งเป้าหมายในการท�าสิ่งนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนได้ 

เพราะการมีเป้าหมายจะเป็นเสมือนแสงสว่างหรือเข็มทิศ ช่วยน�าทางจนถึงความส�าเร็จ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช, ม.ป.ป.) ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยที่เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ใน 

ตัวบุคคลนั้น เช่น อายุ เพศ และ สถานภาพทางสังคม (Social class) (กอบกาญจน์ เหรียญทอง, 2556, น. 

12 ) เพศชายและเพศหญิงนั้นมีความแตกต่างกันในความคิด ความต้องการ ความรู้สึก การแสดงออกทาง

อารมณ์ (โชติกา เศรษฐธัญการ, 2562) ปัจจัยด้านเพศจึงมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน น�าไป

สู่สมมติฐานวิจัย

H1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

H1.1 เพศแตกต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน

ปัจจัยด้านการเรียน กล่าวคือ พื้นฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียน ผู้เรียนแต่ละคนมีความ

ต้องการที่จะประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ตามคุณลักษณะของแต่ละคน เช่น ความรู้ที่จ�าเป็นก่อน

เรียน แรงจูงใจในการเรียน ทัศนคติ ความสมพันธ์กับเพื่อน เป็นต้น (พัชสุดา กัลป์ยาณวุฒิ,  2558, น. 11) 

แรงจูงใจในการเรียน แรงจูงใจภายในเกิดจากความสนใจในเนื้อหารายวิชา ความพอใจในการเรียน แรงจูงใจ

ภายนอกเกิดจากการที่สถานการณ์การเรียนรู้ท�าให้ผู้เรียนพอใจซึ่งเป็นแรง ขับให้ไปสู่เป้าหมาย (ศุภิษฐา 

เจียรกุล, 2546, น. 30) นอกจากนั้น หากผู้เรียนมีทัศนคติในทางบวกมากกว่าทางลบต่อสิ่งที่เรียนย่อมท�าให้

เกิดการเรียนรู้ที่ดี (อารี พันธ์มณี, 2546, น. 185) รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนจะส่งผลดีกับการ

เรียนท�าให้ประหยัดเวลาโดยเพื่อนช่วยอธิบายเรื่องที่ไม่ได้เรียนให้ฟังได้ และเพื่อนสามารถลดอุปสรรคในการ

เผชิญกับปัญหา สร้างก�าลังใจ และปลอบประโลมผู้เรียนไม่ให้เสียก�าลังใจ(เพ็ชร ณ ป้อมเพ็ชร, 2548, น. 

105) ส�าหรับปัจจัยด้านการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ที่เป็นบวกอาจมีผลต่อการแสดงออกในระหว่างเรียน 

อาจเป็นไปได้ว่าความแตกต่างของบุคคลในปัจจัยด้านการเรียนรู้ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตก

ต่างกันในแต่ละบุคคล น�าไปสู่สมมติฐานวิจัย

H2 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน 

H2.1 แรงจูงใจในการเรียนต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

H2.2 ทัศนคติในการเรียนต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

H2.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ถ้าบรรยากาศการเรียนเป็นไปในทางบวก สถานที่จัดการเรียน

การ สอนมีความเหมาะสมเอื้ออ�านวยให้กับการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนทันสมัย มี

ความเป็นกันเองระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีสวนร่วมในการถามตอบเป็นต้น ก็จะท�าให้ผู้เรียนมี

ความสนใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในบทเรียนนั้น ๆ ได้รับความรู้จากผู้สอนและเกิดความสุขในการเรียนได้มาก

ขึ้น (เพ็ชร ณ ป้อมเพ็ชร, 2548, น. 105) สภาพแวดล้อมในการเรียนประกอบด้วย ผู้สอน หลักสูตร และ

สภาพแวดล้อมในการเรียน ผู้สอนที่มีทักษะการสอนมีประสิทธิภาพก็จะท�าให้ผู้เรียน สามารถบรรลุเป้าหมาย



631

ตามที่คาดหวังได้ (ศุภิษฐา เจียรกุล, 2546, น. 12) หลักสูตรจะมีประกอบด้วยประมวลวิชาและกิจกรรมที่

ก�าหนดไว้ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ผลิตผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะอย่างใดย่างหนึ่ง(พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังนั้นหลักสูตรจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  รวมถึงสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2555)  

กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์ หลักสูตร และสิ่งอ�านวยความสะดวกจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ

เรียนรู้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล คนที่จะประสบความส�าเร็จตามที่ต้องการต้องตั้งเป้าหมายสิ่งที่จะท�าให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ (นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 

2558, น. 1) ดั้งนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมต่างกันผู้เรียนก็จะแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่จะบรรลุเป้าหมายแตก

ต่างกัน  น�าไปสู่สมมติฐานวิจัย

H3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน 

H3.1 ทัศนคติต่อผู้สอนต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

H3.2 ทัศนคติต่อหลักสูตรต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

H3.3 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนต่างกัน พฤติกรรมการเรียนรู้ต่างกัน

กรอบทฤษฎีงานวิจัย

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยสนใจ

ศึกษาโดยตรง เพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน คือ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ�านวน 354 คน ประกอบด้วย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ไม่ได้เก็บข้อมูลของนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 1 เนื่องจากตอนเก็บ

ข้อมูลนักศึกษาเพิ่งเข้าศึกษาได้เพียงไม่ถึง 1 ปี ค�านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ของ Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 

ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 188 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม โดยท�าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรม วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�าแบบสอบถาม และค�าถามเป็น

ค�าถามปลายปิดที่ก�าหนดค�าตอบไว้ให้เลือกตอบ  ซึ่งแบบสอบถามมีส่วนประกอบส�าคัญ 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียน 
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ทัศนคติในการเรียน และความสัมพันธ์กับเพื่อน

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เป็นแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรการสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง และการเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดท�าเป็นแบบสอบถามออนไลน์และ เก็บรวบรวมผ่านทางเครือข่ายสังคม 

คือ Line 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยด้านบุคคล มีดังนี ้ (1) เพศ วัดค่าโดย เพศชาย = 0 และเพศหญิง = 1 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ มีดังนี้  (1) แรงจูงใจในการเรียน วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน 1-5 ของข้อ

ค�าถามจ�านวน 4 ข้อ  (มากที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1)  (2) ทัศนคติในการเรียน วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน 1-5 

ของข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ  (มากที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1) (3) ความสัมพันธ์กับเพื่อน วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ย

คะแนน 1-5 ของข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ (มากที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1)

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีดังนี ้ (1) ด้านอาจารย์ผู้สอน วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน 1-5 

ของข้อค�าถาม จ�านวน 6 ข้อ (มากที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1) (2) ด้านหลักสูตรการสอน วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ย

คะแนน 1-5 ของข้อค�าถามจ�านวน 4 ข้อ  (มากที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1 (3)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกวัดโดย

ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน 1-5 ของข้อค�าถามจ�านวน 4 ข้อ  (มากที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1)

ตัวแปรตาม พฤติกรรมการเรียนรู้ มี 4 ด้าน วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน 1-5 ของข้อค�าถาม (มาก

ที่สุด=5 - น้อยที่สุด=1) ได้แก่ (1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง จ�านวนข้อค�าถาม 6 ข้อ (2) การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม 

จ�านวนข้อค�าถาม 3 ข้อ (3) การเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง จ�านวนข้อค�าถาม 2 ข้อ (4)  การเรียนรู้โดยมีเป้า

หมาย จ�านวนข้อค�าถาม 3 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้จากเครือข่ายสังคม คือ Line 

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 199 คน และได้น�ามาประมวลผลโดยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์(SPSS) ทั้งหมด

เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยตัวแปร

ตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน และปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อม
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    (จ�านวน 199 คน)

รายการ จำานวน ร้อยละ

เพศ

ชาย = 0 33 16.6

หญิง = 1 166 83.4

รวม 199 100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 199 คน เป็นเพศชาย

จ�านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.6) และเป็นเพศหญิง จ�านวน 166 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.4)

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบโดยการใช้โปรแกรมเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน  

    และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วนตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง B Std. Error Beta T Sig.

(ค่าคงที่) 0.171 0.279 0.611 0.542

เพศ -0.128 0.081 -0.078 -1.571 0.118

แรงจูงใจ 0.004 0.055 0.005 0.081 0.936

ทัศนคติ 0.094 0.074 0.082 1.264 0.208

ความสัมพันธ์กับเพื่อน 0.170 0.066 0.170 2.581 0.011**

อาจารย์ผู้สอน 0.369 0.069 0.375 5.336 0.000****

หลักสูตรการสอน 0.182 0.070 0.182 2.600 0.010**

สิ่งอ�านวยความสะดวก 0.120 0.051 0.138 2.375 0.019**

***Sig=0.01  **Sig=0.05  

F-test = 34.997 (Sig = 0.000) (n = 199) Adjusted R Square = 0.546

Model ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มี 7 สมการ คือ เพศ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร

การสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ตัวแปรตาม (Y) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง วัดจากข้อค�าถาม 6 ข้อ ได้แก่ (1) นักศึกษาทบทวนบท

เรียนหลังเลิกเรียนเสมอ (2) นักศึกษาสนใจและตั้งใจเรียนในห้องในขณะที่อาจารย์สอน (3)  นักศึกษาท�าการบ้านหรือ

รายงานด้วยตนเอง (4) นักศึกษาส�ามารถที่จะตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสู่ความรู้ที่ต้องการ (5) นักศึกษามีวินัยในตนเอง และน�า

ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�าวัน (6) นักศึกษาชอบการสรุปความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (t = 2.581 ; p-value = 0.011) อาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (t = 5.336 ; p-value = 0.000) หลักสูตรการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (t = 2.600 ; p-value = 0.010) และสิ่งอ�านวยความสะดวกมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (t = 2.375 ; p-value = 0.019)  
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อธิบายได้ว่า การมีความสัมพันธ์กับเพื่อนและมีอาจารย์ผู้สอนที่ดี หลักสูตรมีการจัดการสอนที่เหมาะสม 

และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน จะส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ดีมากขึ้น 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบโดยการใช้โปรแกรมเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน และ 

    ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม

การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม B Std. Error Beta T Sig.

(ค่าคงที่) -0.124 0.384 -0.322 0.747

เพศ -0.128 0.112 -0.062 -1.145 0.254

แรงจูงใจ -0.112 0.075 -0.093 -1.494 0.137

ทัศนคติ 0.363 0.102 0.253 3.547 0.000***

ความสัมพันธ์กับเพื่อน 0.006 0.091 0.005 0.069 0.945

อาจารย์ผู้สอน 0.421 0.095 0.344 4.434 0.000***

หลักสูตรการสอน 0.234 0.096 0.188 2.432 0.016**

สิ่งอ�านวยความสะดวก 0.104 0.070 0.095 1.490 0.138

***Sig=0.01  **Sig=0.05  

F-test = 23.871 (Sig = 0.000) (n = 199)  Adjusted R Square = 0.447

Model ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มี 7 สมการ คือ เพศ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร

การสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ตัวแปรตาม (Y) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม วัดจากข้อค�าถาม 3 ข้อ ได้แก่ (1) นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการเสนอความคิดเห็น (2) นักศึกษาให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในห้องเรียน (3) นักศึกษาแลก

เปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอนได้

จากตารางที่ 3 พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีส่วน

ร่วม (t = 3.547 ; p-value = 0.000) อาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การ

เรียนรู้โดยมีส่วนร่วม (t = 4.434 ; p-value = 0.000) และหลักสูตรการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม (t = 2.432 ; p-value = 0.016) อธิบายได้ว่า การมีทัศนคติ

ที่ดี มีความสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนที่ดี และมีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม จะส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรม

การเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมมากขึ้น

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบโดยการใช้โปรแกรมเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน และ 

    ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง

การเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง B Std. Error Beta T Sig.

(ค่าคงที่) -0.045 0.696 -0.064 0.949

เพศ -0.521 0.203 -0.162 -2.524 0.012**

แรงจูงใจ -0.109 0.136 -0.059 -0.801 0.424

ทัศนคติ 0.132 0.186 0.059 0.712 0.477

ความสัมพันธ์กับเพื่อน -0.060 0.164 -0.031 -0.367 0.714
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อาจารย์ผู้สอน 0.791 0.172 0.416 4.586 0.000***

หลักสูตรการสอน 0.091 0.175 0.047 0.518 0.605

สิ่งอ�านวยความสะดวก 0.155 0.126 0.092 1.129 0.221

***Sig=0.01  **Sig=0.05

F-test = 10.264 (Sig = 0.000) (n = 199)  Adjusted R Square = 0.247

Model ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มี 7 สมการ คือ เพศ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร

การสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ตัวแปรตาม (Y) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง วัดจากข้อค�าถาม 2 ข้อ ได้แก่ (1) นักศึกษามีไอดอล

เป็นแบบอย่างในการเรียน (2) นักศึกษาน�าวิธีการเรียนของไอดอลมาปรับใช้ในการเรียนของตนเอง

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศ เพศหญิงมีระดับการเรียนรู ้โดยมีแบบอย่างน้อยกว่าเพศชาย  

(t = -2.524 ; p-value = 0.012) และอาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การ

เรียนรู้โดยมีแบบอย่าง (t = 4.586 ; p-value = 0.000) อธิบายได้ว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดแตกต่างกัน

โดยเพศหญิงจะมีระดับการเรียนรู้โดยมีแบบอย่างท่ีน้อยกว่าเพศชายและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ผู้

สอน จะส่งผลให้นักศึกษามีแบบอย่างในการเรียนรู้ที่ดีและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น

ตารางที่ 5 : แสดงผลการทดสอบโดยการใช้โปรแกรมเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน 

และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย

การเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย B Std. Error Beta T Sig.

(ค่าคงที่) 0.157 0.353 0.446 0.656

เพศ 0.065 0.103 0.036 0.627 0.532

แรงจูงใจ 0.166 0.069 0.157 2.406 0.017**

ทัศนคติ 0.174 0.094 0.138 1.848 0.066

ความสัมพันธ์กับเพื่อน 0.008 0.083 0.008 0.100 0.920

อาจารย์ผู้สอน 0.223 0.088 0.217 2.668 0.008***

หลักสูตรการสอน 0.196 0.089 0.179 2.208 0.028**

สิ่งอ�านวยความสะดวก 0.180 0.064 0.188 2.815 0.005***

***Sig=0.01  **Sig=0.05

F-test = 19.470 (Sig = 0.000) (n = 199)  Adjusted R Square = 0.395

Model ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มี 7 สมการ คือ เพศ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร

การสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ตัวแปรตาม (Y) คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย วัดจากข้อค�าถาม 3 ข้อ ได้แก่ (1) นักศึกษามีการ

วางแผน จัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมและการเรียนที่ต้องท�า (2) นักศึกษามีวินัยที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายการเรียน

ที่วางไว้ (3) เมื่อท�าส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นักศึกษารู้สึกภูมิใจในตนเอง

จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีเป้า

หมาย (t = 2.406 ; p-value = 0.017) อาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การ

เรียนรู้โดยมีเป้าหมาย (t = 2.668 ; p-value = 0.008) หลักสูตรการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย (t = 2.208 ; p-value = 0.028) และสิ่งอ�านวยความสะดวก
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มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย (t = 2.815 ; p-value = 0.005) 

อธิบายได้ว่า การมีแรงจูงใจที่ดี มีความสัมพันธ์อาจารย์ผู้สอนที่ดี มีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม และสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่ครบครัน จะส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยมีเป้าหมายมากขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมการเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง และการเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย ของนักศึกษาในหลักสูตร

บัญชีศิลปากร

พฤติกรรมการการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบรู้ด้วยตนเอง คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อน  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก สอดคล้องกับแนวคิดของซีมัวร์ พาร์เพิร์ท เป็น

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือสร้างไม่ใช่รับแต่

ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้น โดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม

ต่างๆที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้ สมคิด อิสระวัฒน์ (2532, อ้างถึงใน รุ่งฟ้า กิติญาณสันต์, 2552, น. 158) ได้

อธิบายคุณลักษณะของผู้เรียนว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองควรมีเจตคติที่ดีในเชิงบวกต่อตนเอง มีการวางแผน มี

แรงจูงภายใน มีการประเมินตนเอง เปิดกว้างต่อประสบการณ์ มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้เป็นตัวของตัวเอง 

ดูแลตนเองได้ และDickinson (1987, น. 18-35) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้าง

ความเข้าใจขององค์ความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเองด้านเหตุผล การแก้ไข

ปัญหา และการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเรียน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนเกิดความแตกต่างกันด้วย 

พฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วม พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบการมีส่วนร่วม คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ทัศนคติ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 

และหลักสูตรการสอน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของไทเลอร์ ที่ได้พูดถึงสถานที่และการจัด

ตารางการเรียนการสอนที่ดีจะท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ถ้าให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในการเรียนด้วย เช่น การให้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ ไม่เพียงแต่จะท�าให้ผู้เรียนมีความสนใจสูง

ขึ้น แต่ยังท�าให้ผู้เรียนตั้งใจสังเกตและติดตามสิ่งที่ท�าด้วย ด้านอาจารย์ผู้สอนนั้นอาจมีการตั้งค�าถามให้ผู้

เรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบค�าถาม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kitiyanusan(2004) ที่พบว่า การใช้

ค�าถามจะกระตุ้นและส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิจารณญาณ และกระบวนการรู้คิดของตนเอง

ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดระดับสูง และนงเยาว์ สุรินทร์กุล (อ้างถึงใน ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 2555) ได้สรุป

ไว้ว่า ผู้สอนจะต้องมีวิธีในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนใหม่ให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเสริมให้ความส�าคัญกับบรรยากาศในการเรียนเปิดโอกาสให้

ผู ้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในความ

สามารถของตนเอง
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พฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีแบบอย่าง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบมีแบบอย่าง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ทั้งนี้พบว่า เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีแบบ

อย่างน้อยกว่าเพศชาย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับแนวคิดของ กาเบรียล 

ทาร์เด(Gabriel Tarde อ้างถึงใน ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ม.ป.ป.) ที่เชื่อว่าคนเราสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้

โดยผ่านกระบวนการเลียนแบบ โดยเสนอความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ ความ

รู้สึกนึกคิดจากกลุ่มบุคคลหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง และเรียกกระบวนการนี้ว่า ทฤษฎีการเลียนแบบ โดย

เป็นการเลียนแบบจากบุคคลตัวอย่าง ซึ่งเป็นที่นิยมมาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีขอ

งอัลเบิร์ต แบนดูรา(1960) เป็นการเรียนรู้ของมนุษย์ เกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ อย่างต่อ

เนื่องระหว่างบุคคลนั้นและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นบุคคล เกิดการเรียนรู้โดยการให้ตัวแบบ โดยผู้เรียนจะเลียน

แบบจากตัวแบบ โดยกระบวนการแรงจูงใจเป็นกระบวนการเสริมแรงให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ

ได้ถูกต้องเรียนรู้จากการเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคล

พฤติกรรมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบมีเป้าหมาย คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมได้แก่ 

อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการสอน และสิ่งอ�านวยความสะดวก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทฤษฎีการเรียนรู้

ของฮัลล์ การเรียนรู้จะเพิ่มขึ้นเป็นระยะและจะมีการสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ในลักษณะที่เป็นกระท�าอย่าง

ต่อเนื่องกัน แต่ในบางครั้งอัตราการเพิ่มของแต่ละคนอาจมีความไม่สม�่าเสมอ มีทั้งขึ้นและลง เพราะมีตัวแปร

หลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  เช่น เนื้อหาวิชาที่เรียน ความพร้อมของผู้เรียน แรงขับ ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล โดยการตั้งเป้าหมายของผู้เรียนนั้น ระหว่างทางก็ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ถ้าร่างกายเกิดความ

เหนื่อยล้า การตอบสนองหรือการเรียนรู้จะลดลง หรือเมื่อใกล้จะบรรลุเป้าหมายผู้เรียนจะมีการตอบสนอง

มากขึ้น การเสริมแรงที่ให้ในเวลาใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายจะช่วยท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด และ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ม.ป.ป.) ได้กล่าวในบทความแนะแนวการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนสามารถ

ก�าหนดเป้าหมายได้เอง การก�าหนดเป้าหมายในการเรียนก็จะท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ มีความขยัน ตั้งใจ 

พยายามที่จะเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นอกจากในเรื่องของการเรียนก็สามารถตั้งเป้าหมายในการท�า

สิ่งนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนได้ เพราะการมีเป้าหมายจะเป็นเสมือนแสงสว่างหรือเข็มทิศ ช่วยน�าทางจนถึงความ

ส�าเร็จ

ข้อจำากัด และข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต

จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้นเมื่อน�าปัจจัยด้านต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการเรียนรู้พบ

ว่า อาจารย์ หลักสูตร และสิ่งอ�านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นผลให้นักศึกษา

เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มากขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับอาจารย์ การจัดการ

หลักสูตร และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียน เนื่องจากปัจจัยด้งกล่าวช่วยเพิ่มระดับพฤติกรรมการเรียน

รู้ของผู้เรียน
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คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�ำหรับธุรกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมในกรุงเทพมหำนคร
Desirable characteristics of accountants for small  

and medium businesses in Bangkok

ฮานา ฮาสุนี1* ชัชฎา เบญจกุลกฤตยา1 บรรณฑวรรษ สวัสดิ์เฉลิม1  

มัณฑนา เนียมเกตุ1 มาศหทัย ดีพร้อม1 ประไพพิมพ์ สุธีวสินนท์1 

 Hana Hasunee1* Chatchada Benjakhunkrittaya1 Bunthawat Sawatchaloem1 

Munthana Niemgate1 Madhathai Deeprom1 Prapaipim Suteewasinnon1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย ่อมในกรุ ง เทพมหานคร จากการเก็บข ้อมูลด ้ วยแบบสอบถามจ� านวน 384 ชุด  

โดยการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) และได้ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) แบบแบ่งเป็นสัดส่วน (Proportional Allocation) จากเป้าหมาย

ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครจ�านวน 6,450 ราย  

โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ 

แตกต่างด้วย t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 60.4เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.9  

กลุ ่มตัวอย่างอยู ่ในช่วงอายุ 36-40 ปีคิดเป็นร้อยละ19.8 ซ่ึงผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจาก 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาคือผู้จัดการฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 22.8 ในภาพรวม

ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6  ทุนจดทะเบียน 

6-10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีระยะเวลาการด�าเนินกิจการ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.7  

โดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Express for Windows ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ โปรแกรม SAP คิดเป็น 

ร้อยละ 21.8 และคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ในแต่ละด้าน ส่วนใหญ่มีระดับความต้องการ 

ในระดับมาก ยกเว้นด้านภาษาต่างประเทศท่ีมีระดับความต้องการในระดับปานกลางซ่ึงความต้องการ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มากที่สุดคือด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมา 

คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้านทักษะทางปัญญาตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีความต้องการน้อยที่สุดคือด้านภาษา 

ต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะ

นักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านการศึกษาท่ีต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซ่ึงด้านประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน 

พบว่ามีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และการสื่อสาร ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการจัดการบุคคล ด้านการบริหาร
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus

  *Email: hasuneehana@gmail.com
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องค์กรและการจัดการธุรกิจ และในด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยทุกด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ด้านรูปแบบธุรกิจแตกต่างกันมีความต้องการของคุณลักษณะ

ของนักบัญชีที่พึงประสงค ์ ด ้านความรู ้และความสามารถทางการบัญชี ด ้านทักษะทางป ัญญา  

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ด ้านทุนจดทะเบียนที่ แตกต ่างกันมีความต ้องการของคุณลักษณะของนักบัญชี ท่ี พึงประสงค ์  

ด ้านการปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลและการสื่อสาร ด ้านความรู ้และความสามารถทางการบัญชี  

ด้านการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ค�ำส�ำคัญ : คุณลักษณะนักบัญชี, ประเภทของธุรกิจ, รูปแบบธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน

Abstract 

This research aims to study the desirable accountant’s characteristics for small and 

medium businesses in Bangkok. The samples taken were 384 entrepreneurs in Bangkok by 

using the Taro Yamane formula and stratified random sampling of proportional allocation 

types from the target population is 6,450 small and medium businesses in Bangkok. The 

instrument used to research was a questionnaire. The data were analyzed by statistical 

means using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. 

The research found that the respondents were more female than males, most of them 

graduated with a bachelor’s degree, the majority of the respondents were between the 

ages of 36 and 40, with most respondents from Human Resources and account managers, 

respectively. Most of them have 11 years of experience working in accounting. The most 

company have registered capital of 6-10 million baht, have a period of business operation 

of 16-20 years. They mostly use Express for Windows and SAP, respectively. And the  

desirable characteristics of the accountants of entrepreneurs are at a high level in all  

aspects, except the foreign language characteristic which had a moderate level. The  

highest-level attributes in accounting professions were found to be morality, ethics, and 

professional ethics.  The second-highest level was Interpersonal and communication skills, 

numerical analysis and Information technology for communication, intellectual skills, and 

personal management skills respectively. The least level was foreign languages. The  

Entrepreneurs in Bangkok with business characteristics require significantly different  

characteristics of accountants with Interpersonal and Communication Skills, accounting 

knowledge, morality, ethics and professional ethics, intellectual skill, foreign languages, 

subject skill, personal management skills, organization management skills, numerical  

analysis, and Information technology for communication.  The different business types  

require significantly different characteristics of accountants with subject skills and  
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accounting knowledge, numerical analysis, and Information technology for communication 

at the level of significance of 0.05.

Keywords: Desirable accountants’ characteristics, business characteristics,  

      business types, registered capital.

บทน�ำ

ในยุคท่ีน�าไปสู ่เทคโนโลยี จึงส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ท�าให้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายด้าน  

ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อม เนื่องจากในช่วง 5 ปีข้างหน้า จ�าเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาและยกระดับอย่างรวดเร็ว 

ในการท�าธุรกิจในระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่าง

แท้จริงเพื่อเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (อ้างอิงจากแผนส่งเสริม SMEs 2560-2564) ฉบับที่มุ่ง

ให้เกิดการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของธุรกิจ SMEs ในหลายธุรกิจเปิดตัวใหม่ ซ่ึงมีมากกว่า 90%  

ของจ�านวนธุรกิจ SMEs ทั้งหมดในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจ

บริการ โดยมีตัวเลข GPP (Gross Provincial Product at Current market Price per capital) 3,821,333 

จึงน�ามาสู่ความต้องการนักบัญชีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถที่พร้อมจะปรับตัวไปกับธุรกิจในปัจจุบัน

และอนาคต 

จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะเวลา 5ปี พ.ศ. 2562 - 2566 ได้มีการพัฒนา 

ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทักษะด้าน 

การเรียนรู ้และนวัตกรรม 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3. ทักษะชีวิต และอาชีพ  

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และน�าไป

สู่การพัฒนาทักษะของหลากหลายวิชาชีพรวมไปถึงการน�าปรับไปใช้ในการพัฒนาบัณฑิตสาขาการบัญชี 

ของมหาวิทยาศิลปากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องการคงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้  

3 ประการ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ศิลปะวัฒนธรรม และ 3. ความยั่งยืน จึงน�ามาสู่การน�าทักษะแห่งอนาคต

ใหม่มาปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้าง

สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีคุณธรรมความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมมีทักษะศตวรรษ 

ที่ 21 และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือ

แก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู ้ประกอบการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  

สามารถสร้างโอกาส และเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู ้คุณค่าและรักความเป็นไทย  

มีความเป็นพลเมืองโลก
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ดังนั้น จากความส�าคัญข ้างต ้นท�าให ้ ผู ้วิ จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองลักษณะของ 

นักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะ

ของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครที่ต้องการมากที่สุด 

และเพ่ือเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพและทักษะแห่งอนาคตใหม่ของบัณฑิต สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร

มากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ที่มีผลต่อความต้องการนัก
บัญชีที่พึงประสงค์

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกนักบัญชีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อประเภทธุรกิจและ 

ขนาดธุรกิจในกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อน�าไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อตอบสนองคุณลักษณะ
นักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม

ธุ รกิจขนาดกลาง และขนาดย ่อม (Smal l  and Medium Enterpr i ses  =SMEs)   

คือ การประกอบธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลปห้างหุ้น

ส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้าผลิตสินค้าหรือให้บริการ  

การก�าหนดลักษณะธุรกิจ SMEs และขนาดธุรกิจในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมักจะก�าหนดลักษณะ

ธุรกิจและขนาดธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ
รำยได้รวม

กลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก(S)

รำยได้รวม

กลุ่มธุรกิจขนำดกลำง(M)

การผลิต ไม่เกิน 100 ล้านบาท เกิน 100 - 500 ล้านบาท

การบริการ ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกิน 50 - 300 ล้านบาท

การค้าส่ง ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกิน 50 - 300 ล้านบาท

การค้าปลีก ไม่เกิน 50 ล้านบาท เกิน 50 - 300 ล้านบาท
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ทุนจดทะเบียน คือ ทุนจดทะเบียนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ 

ที่อยู ่ในบังคับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชีไม่ต้อง 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรมสรรพากร,2563)

ความส�าคัญในการการพัฒนาความรู ้ต ่อเนื่องทางวิชาชีพเป ็นการพัฒนาท่ีต ่อเนื่องจาก 

การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเร่ิมแรก ซ่ึงการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกนั้น หมายถึง การเรียนรู้และ

พัฒนาความรู ้ความสามารถเบ้ืองต้นที่ท�าให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้  

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพเป็นการเรียนรู้และการพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาวิชาชีพระยะ

เริ่มแรก และเป็นการพัฒนาและด�ารงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท�างานร่วมกับ 

ผู้ว่าจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างต่อเนื่องและเต็มความสามารถ

แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทำงวิชำชีพบัญชี

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ 

ระบุทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ
1. ทักษะทางปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจการน�าไปใช้การวิเคราะห์การ และการประเมินสิ่ง

ส�าคัญ คือ บุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องบรรลุระดับสูงที่สุดของทักษะเหล่านี้ ณ ช่วงเวลา
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทางปัญญาท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแก้ไขปัญหา
ตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กรได้ทักษะเหล่านี้มักได้มาจากการศึกษา
ทั่วไปในภาพกว้างทักษะทางปัญญาที่จ�าเป็นต้องประกอบด้วยทุกเรื่องดังนี้ (ก) ความสามารถที่จะก�าหนดได้
มาจัดและเข้าใจสารสนเทศจากคนสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข) ขีดความสามารถที่จะสอบถามวิจัยคิด
เชิงเหตุผลและวิเคราะห์ และ (ค) ความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน

2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจง
ส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งรวมถึง (ก) ความช�านาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ)  
และความช�านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) การวิเคราะห์แบบจ�าลองการตัดสินใจและความเสี่ยง  
(ค) การวัด การรายงาน และ (จ) ความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ

3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีการ
พัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยการเรียนรู้ และการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งรวมถึง (ก) การจัดการตนเอง 
(ข) ความคิดริเริ่ม อิทธิพลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ค) ความสามารถที่จะเลือกและ เรียงล�าดับทรัพยากรที่
มีจ�ากัด และจัดแจงงานให้เสร็จตามก�าหนดเวลา (ง) ความสามารถที่จะเข้าร่วม และปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลง (จ) พิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางทางวิชาชีพจรรยาบรรณ และ ทัศนคติให้เข้ากับการ
ตัดสินใจ (ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท�างานร่วมกับ
คนอ่ืนในองค์กรได้ดีรับและส่งผ่านสารสนเทศได้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ 
ส่วนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารประกอบด้วย (ก) การท�างานร่วมกับผู้
อื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง (ข) การท�างานเป็นทีม (ค) การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ที่วัฒนธรรมด้วยความคิดเห็นต่างกัน (ง) การเจรจาเพียงได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงที่ยอมในสถานการณ ์
ทางวิชาชีพ (จ) การท�างานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งจะมี
การเรียกร้องให้เป็นแสดงบทบาทเชิงรุก ในการจัดการองค์กรในแต่ละวันในขณะที่ก่อนหน้านี้บทบาทของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจถูกจ�ากัดอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานอื่นน�าไปใช้ แต่ใน
ปัจจุบันที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายทีมงานมากข้ึนจึงมีความจ�าเป็นที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีซ่ึงต้องเข้าไปในทุกองค์ประกอบขององค์กรจะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากขึ้นและตระหนักใน
เรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบโลกทักษะการบริหารองค ์กรและการจัดการธุรกิจรวมถึง  
(ก )  การวางแผนเชิ งกลยุทธ ์ การจั ดการโครงการการจัดการบุคลากร  และทรัพยากรและ 
การตัดสิน ใจ  (ข )  ความสามารถที่ จะจั ดและแบ ่ งหน ้ าที่ ง านที่ จะจง ใจและพัฒนาบุคลากร  
(ค) การมีภาวะผู้น�า (ง) การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในกรุงเทพมหานคร(SME) ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (โสภาพรรณ ไชยพัฒน์, 

2555; นงลักษณ์ จิ๋วจู, อนุ ธัชยะพงษ์ และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, 2557) ด้านความรู้และความสามารถ

ทางการบัญชี (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, 2556; ลักขณา ด�าชู, 2557) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา

บรรณวิชาชีพ (กรรณิการ์ ล�าลือ, 2552; สมบูรณ์ กุมาร และฐิตินันท์ กุมาร, 2552) ด้านทักษะทางปัญญา 

(ลักขณา ด�าชู, 2557; สกลพร พิบูลย์วงศ์, 2559) ด้านการศึกษา (ต่อลาภ สุขพันธ์, 2546) ด้านภาษาต่าง

ประเทศ (ต่อลาภ สุขพันธ์, 2546) ด้านการจัดการบุคคล (สกลพร พิบูลย์วงศ์, 2559; เสาวลักษณ์ จันทร์

ประสิทธิ์, 2559) ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (โสภาพรรณ ไชยพัฒน์, 2555) ด้านการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (นงลักษณ์ จิ๋วจู, อนุ ธัชยะพงษ์ และทิพย์

วรรณ ศิบุญนันท์, 2557; ลักขณา ด�าชู, 2557)

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ เช่น ประเภทของธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และทุนจดทะเบียนมีผลต่อคุณลักษณะ

นักบัญชีที่พึงประสงค์ต่างกัน จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประเภทของธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างกัน 

ต้องการนักบัญชีที่มีทักษะและความรู้เฉพาะด้านที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของธุรกิจนั้น (สกลพร พิบูลย์

วงศ์, 2559; โสภาพรรณ ไชยพัฒน์, 2555) ด้วยรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จะมีความ

ต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศุภศิมา ศรีบุญชัย, 2557) 

ทุนจดทะเบียนเป็นตัวก�าหนดขนาดของธุรกิจ เมื่อมีทุนจดทะเบียนมากย่อมต้องมีการลงทุนมาก ดังนั้นใน

การจัดท�าบัญชี และการน�าเสนอข้อมูลทางบัญชี จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ (สกลพร พิบูลย์วงศ์, 

2559; วาสนา ศรีมะเรือง, 2550) 

จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์

ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร น�ามาซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้ คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 6,450ราย
1.2 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ก�าหนดค่าความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 95 ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 รายจากจ�านวนประชากร 6,450 ราย ได้ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) แบบแบ่งเป็นสัดส่วน (Proportional Allocation) โดยแบ่งตาม 

ขนาดของธุรกิจ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นโดยอาศัย

แนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : (โสภาพรรณ ไชยพัฒน์, 2555; ต่อลาภ สุข

พันธ์, 2546; นงลักษณ์ จิ๋วจู อนุธัชยะพงษ์ และ ทิตย์วรรณ ศิบุญนันท์, 2557; ลักขณา ด�าชู, 2557; พิมพ์

ผกา แก้วดี, 2561; สกลพร พิบูลย์วงศ์, 2559; กาญจนา มงคลนิพัทธ์ และ นิตยา มณีนาค, 2559) โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 5 ข้อ มีลักษณะ ค�าถาม

แบบให้เลือกตอบ (Check list) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกิจการและการปฏิบัติงานทางบัญชี มีลักษณะค�าถามแบบให้เลือกตอบ 

(Check list) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาบัญชีท่ีองค์กรและผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี

พึงประสงค์ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 9 ด้าน มีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่4 ข้อเสนอแนะ สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด 

(Open-ended) 

ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในการสร้างแบบสอบถาม  

โดยการสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�าเสนอต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษา ได้รับการพิจารณาตรวจสอบด้วยความช�านาญและแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของ 

งานวิจัย โดยใช ้ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านบัญชี  3  ท ่ าน ตรวจสอบเนื้ อหา ความเหมาะสมของภาษา  

(Content Validity) และโครงสร้างแบบสอบถาม (Construct Validity) แต่ละข้อมีค่าระดับความเที่ยงตรง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป การทดสอบ 

ความเชื่อมั่น (Reliability) ท�าการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างอีก 100 คน 

โดยท�าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา และปัจจัยท้ังหมดได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แสดงว่า เครื่องมือมี

ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายกับ 

ผู้ประกอบการด้วยตนเอง และทางออนไลน์ 384 ชุด ได้รับการตอบกลับ 384 ชุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

SPSS สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ Percentages) 

เพื่อวิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่ ว ไปของกลุ ่มตัวอย ่าง ค ่า เฉลี่ ย  (Mean) และส ่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชี สถิติ  

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ระหว่าง

สองกลุ่มตัวอย่าง (T-Test) และ One-way ANOVA ของระดับความต้องการของคุณลักษณะของนักบัญช ี

ที่พึงประสงค์
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บทสรุปวิจัย

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 384 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์

ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ ่มตัวอย่างในภาพรวมพบว่า  

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 60.4 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

61.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 22.3 รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ร้อยละ 22.8 โดยส่วนใหญ่ 

มีประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3  

รูปแบบธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 45.4 และบริษัทจ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 54.6 โดยมีประเภท

ธุรกิจ การผลิต ร้อยละ 17.8 อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ร้อยละ 20.3 ที่พักและบริการ ร้อยละ 15.7 

การเงินและประกันภัย ร้อยละ 16.8 สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 16.0 ข้อมูลข่าวสารและ 

การสื่อสาร ร้อยละ 13.5 ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 6-10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมามีทุนจด

ทะเบียนมากกว่า 10 ล้าน ร้อยละ 29.7 โดยมีระยะเวลาการด�าเนินกิจการ 16-20 ปี ร้อยละ 28.7 มีการจัด

ท�าบัญชีเอง ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ จัดท�าเองร่วมกับการใช้บริการส�านักงานบัญชี ร้อยละ 25.1  

ส่วนมากจะใช้โปรแกรม Express for Windows ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือโปรแกรม SAP ร้อยละ 21.8  

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS  

น�าเสนอโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความต้องการของคุณลักษณะนักบัญชี

ที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านส่วนใหญ่มีระดับความต้องการในระดับมาก 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการของคุณลักษณะของ 

             นักบัญชีที่พึงประสงค์

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึ่งประสงค์ Mean S.D. ระดับควำมต้องกำร

ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 4.42 0.47 มาก

ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี 4.26 0.58 มาก

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 4.56 0.49 มากที่สุด

ด้านทักษะทางปัญญา 4.38 0.55 มาก

ด้านการศึกษา 4.04 0.62 มาก

ด้านภาษาต่างประเทศ 3.35 1.01 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าผู ้ประกอบการมีระดับความต้องการในระดับมากท่ีสุดต่อ  

นักบัญชีที่ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของจรรยาบรรณในเรื่องความซื่อสัตย ์ ความมุ ่งม่ัน ความใส่ใจ  

และการรักษาความลับ รองลงมาคือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร พบว่า ผู้ประกอบ

การมีระดับความต้องการในระดับมากต่อนักบัญชีท่ีสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นหรือท�างานเป็นทีมได้ และ

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ประกอบการมีระดับความต้องการ

ในระดับมากต่อนักบัญชีมีความรู้ในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ Microsoft Office (Excel, Access, etc.)  

และด้านที่มีความต้องการน้อยที่สุดคือด้านภาษาต่างประเทศ พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความต้องการ  
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ในระดับมากที่สุดต่อนักบัญชีที่มี ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึ่งประสงค์ จ�าแนกตามประเภทของ 

    ธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

F Sig F Sig F Sig

ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 4.424 .001* 0.837 .361 5.219 .002*

ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี 7.558 .000* 5.129 .024* 6.255 .000*

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.502 .030* 3.910 .049 2.107 .099

ด้านทักษะทางปัญญา 7.058 .000* 1.582 .209 1.146 .330

ด้านการศึกษา 10.086 .000* 0.279 .598 10.146 .000*

ด้านภาษาต่างประเทศ 9.513 .000* 14.223 .000* 7.656 .000*

ด้านการจัดการบุคคล 5.684 .000* 3.046 .082 0.524 .666

ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ 10.658 .000* 0.401 .527 1.837 .140

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.357 .006* 6.026 .015* 3.334 .020*

*ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน 

มีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน ประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ระดับความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกันโดยรวมทุกด้าน ที่ระดับนัยส�าคัญ 

0.05

รูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน  

ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร  

ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์แตกต่างกัน  

ด ้านการปฏิสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ด ้านความรู ้และความสามารถทางการบัญชี  

ด้านการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 

อภิปรำยผลกำรวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ที่ผู ้ประกอบการต้องการมากที่สุด คือ  

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยระบุว่านักบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของจรรยา

บรรณในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความใส่ใจ และ การรักษาความลับ สอดคล้องกับ สมบูรณ์ กุมาร 

และฐิตินันท์ กุมาร (2557) ได้ศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
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ในจังหวัดน่าน พบว่า ในด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี มีความต้องการนักบัญชีที่มีความเที่ยงธรรม และ

ซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร นักบัญชีต้องท�างานร่วมกับผู้อื่นหรือท�างาน 

เป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น และสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีความคิดเห็นท่ีต่างกันได้ สอดคล้องกับ 

โสภาพรรณ ไชยพัฒน์ (2555) ได้ศึกษา เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท�าบัญชีที่พึงประสงค์ของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ต้องมีความสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีวัฒนธรรมหรือความคิด

เห็นที่ต ่างกันได้ สามารถท�างานเป็นทีม สามารถท�างานร่วมกับผู ้อื่นในกระบวนการปรึกษาหารือ 

เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้งานอุปกรณ์

เครื่องใช้ส�านักงาน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับงานบัญชี สอดคล้องกับ 

ลักขณา ด�าชู และ ปทุมพร ชโนวรรณ (2560) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์

ของสถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์

ของผู ้ประกอบการคือ มีความรู ้เกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร  

และมีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานบัญชี

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะของประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่ 

พึงประสงค์แตกต่างกันทุกด้าน ท้ังในด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ด้านความรู ้  

และความสามารถทางการบัญชี ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศด้านการจัดการบุคคล ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ 

และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ สกลพร  

พิบูลย์วงศ์ (2559) ได้ศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู ้ประกอบการธุรกิจใน  

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พบว่าประเภทของธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที ่

พึงประสงค์ในด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญาแตกต่างกัน 

แสดงให้เห็นว่า นักบัญชีต้องสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในวัฒนธรรมเดียวกัน หรือต่างวัฒนธรรมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านทักษะทางปัญญา โดยผู้ประกอบการในแต่ละประเภทของธุรกิจต้องการนัก

บัญชีท่ีมีทักษะทางปัญญา ในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และมีความสามารถในการเสนอแนะวิธีแก้ไข

ปัญหาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ สอดคล้องกับ โสภาพรรณ ไชยพัฒน์ (2555)  

ได้ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท�าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน 

จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านแตกต่างกัน ในด้านการจัดการบุคคล พบว่าในแต่ละประเภทธุรกิจต้องใช้

ทักษะในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ความสามารถในการจัดการเวลา  

โดยเฉพาะ ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ พบว่า มีความสามารถในการวางแผนการจัดการ 

และการตัดสินใจต่าง ๆ ในแต่ละประเภทของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ด้านความรู้และความสามารถทางการ

บัญชี ไม่สอดคล้องกับ ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท�า

บัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการคุณลักษณะของ 

นักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถของผู้ท�าบัญชีไม่แตกต่างกัน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
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จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่สอดคล้องกับ พิมพ์ผกา แก้วดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะ 

นักวิชาชีพบัญชีท่ีผู้ประกอบการต้องการตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา พบว่า ความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก นักบัญชีจ�าเป็นต้องมี ความซ่ือสัตย์  

ความมุ่งมั่น ความใส่ใจ และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานหรือ

จรรยาบรรณที่ส�าคัญของวิชาชีพบัญชี

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะของรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน พบว่า รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันม ี

ความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์แตกต่างกัน ด้านความรู้และความสามารถทางการบัญชี 

ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ ศุภศิมา ศรีบุญชัย (2557) ได้ศึกษา เรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมอง 

ของบริษัทเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทสยามโอคาย่า แมชชีนแอนด์ 

ทูลจ�ากัด พบว่า รูปแบบของธุรกิจมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์แตกต่างกัน  

อาจกล่าวได้ว่า การประกอบธุรกิจมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ในแต่ละรูปแบบจะแสดงให้เห็นถึงขนาด 

ของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ท�าให้ต้องการนักบัญชีที่มี

ความพร้อมในด้านความรู ้ความสามารถทางการบัญชี ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมของธุรกิจและความต้องการของ 

ผู้ประกอบการ

การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะของทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะของนักบัญชี 

ที่พึงประสงค์รายด้านแตกต่างกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ด้านความรู ้และ 

ความสามารถทางการบัญชีด้านการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต ่างกัน สอดคล ้องกับ สกลพร พิบูลย ์วงศ ์  (2559)  

ได้ศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

พบว่า ผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์

แตกต่างกัน แสดงว่า ทุนจดทะเบียนแสดงให้เห็นถึงขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยธุรกิจที่ต้องใช้เงิน

ลงทุนมากก็ควรมีทุนจดทะเบียนมาก หรือธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยก็ควรมีทุนจดทะเบียนน้อยตามลงมา  

ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการจัดท�าบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน�าความ

รู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม และต้องน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เพื่อสามารถน�า

ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

สถาบันการศึกษาควรปลูกฝังและให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป เนื่องจากเป็นคุณลักษณะของ

นักบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักบัญชีเข้าท�างาน ควรเลือกนักบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท

และขนาดธุรกิจของตนเอง เพื่อที่ได้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานอย่างแท้จริง
3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (In-depth 

Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นย�ามากยิ่งขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ค�าตอบที่หลากหลาย
ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

เอกสำรอ้ำงอิง

กรมสรรพากร. (2563). เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ SMEs. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2563, จาก https://www.
rd.go.th/

กรรณิการ์ ล�าลือ, (2552). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่. 

(บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่). สืบค้นจาก http://repository.cmu.
ac.th

กาญจนา มงคลนิพัทธ์ และนิตยา มณีนาค. (2559). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับการบัญชี

ที่พึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 
สืบค้นจาก http://repository.rmutr.ac.th

เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์, (2557) คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึ่งประสงค์ส�าหรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

ต่อลาภ สุขพันธ์. (2546). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ในจังหวัดล�าปาง. 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่). สืบค้นจากhttps://tdc.thailis.
or.th

นงลักษณ์ จิ๋วจู, อนุ ธัชยะพงษ์ และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์, (2557). คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาประสงค์

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในเขตพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร. สืบค้นจากhttp://repository.
rmutr.ac.th

พิมพ์ผกา แก้วดี. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะนักวิชาชีพบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการตามมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

เพ็ญธิดา พงษ์ธานี. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส�านักงานบัญชีในประเทศไทย. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th

ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์. (2558). ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท�าบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบ

การธุรกิจในกรุงเทพมหานคร. 1(2), 48-59.



654

ลักขณา ด�าชู และปทุมพร ชโนวรรณ. (2560). การพัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของ

สถานประกอบการต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา). สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th

วาสนา ศรีมะเรือง, (2550) อิทธิพลของศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารการเงินในกองทัพบก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, จังหวัดกรุงเทพฯ

ศุภศิมา ศรีบุญชัย. (2557). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในมุมมองของบริษัทเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา บริษัทที่เป็นคู้ค้ากับบริษัท สยาม โอคาย่า แมชชีน แอนด์ ทูล จ�ากัด, 
6(2), 91-105.

สกลพร  พิบูลย์วงศ์. (2559). คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์, จังหวัดนนทบุรี). สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมพาพันธ์ 2564, จาก http://www.
fap.or.th./

สมบูรณ์ กุมาร และ  ฐิตินันท์ กุมาร, (2552) คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

ในจังหวัดน่าน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จังหวัดกรุงเทพ. สืบค้นจากhttp://ejournals.swu.
ac.th

เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์, (2559) ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบ

การเมื่อเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา

โสภาพรรณ ไชยพัฒน์. (2555). ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท�าบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบ

การธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 
ภูเก็ต.

Yamane. (1967). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper &row.



655

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบ 

และช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
Factors related to the selection of online personal income tax filing  

and payment services in the Phetchaburi Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบและ

ช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ยื่นแบบและ

ช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 274 ราย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Cocharan (1953) ที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ร่วมกับการทบทวน

ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีความ

สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไป และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทของรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการแนะน�าบริการยื่นแบบฯ ผ่าน

ทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ 

การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไปรวมถึงการแนะน�าต่อไปยังบุคคลอื่น เช่นเดียวกับ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบฯ ที่

มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไปรวมทั้งการแนะน�าบริการยื่น

แบบฯ ผ่านทางออนไลน์ให้กับบุคคลอื่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ค�าส�าคัญ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, บริการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์,  

    แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี

Abstract

The purpose of this research is to study Factors related to the selection of online 

personal income tax filing and payment services in the Phetchaburi Province. The sample 

was 274 people who were filing and paying personal income tax online, with convenience 
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sampling. Auditor examination calculated from Cochran (1953) at 95% reliability. The  

instrument used to research was a questionnaire. The statistics used in this research were 

frequency, percentage, and Chi-Square Test. The Technology Acceptance Model (TAM) was 

taken into account. The results showed that the demographic factors had no concordant to 

the selection of online personal income tax filing and payment services in the next year. 

Demographic factors include education level, occupation, and income type had concordant 

to the suggestion about e-filing Tax to others at the level of significance 0.05. Technology 

acceptance factors include perceived ease of use, perceived usefulness, and attitude of use 

had concordant to the selection of online personal income tax filing and payment services 

next year and the suggestion about E-filing Tax to others.  As with the environment of use 

factor, that is social influence and cost had concordant to the selection of online personal 

income tax filing and payment services next year and the suggestion about E-filing Tax to 

others at the level of significance 0.05.

Keyword: Personal income tax, E-filing Tax, Technology Acceptance Model (TAM)

บทน�า

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรถือเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งที่ส�าคัญ

มาก เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของรัฐบาล และเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ 

อาจกล่าวได้ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือ ภาษีที่เก็บจากเงินได้ของบุคคลธรรมดานั่นเอง บุคคลธรรมดา

ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ไม่ว่าประเภทใดหรือชนิดใด หากไม่มีกฎหมายยกเว้นให้ส่วนใหญ่มักอยู่ในข่ายที่จะต้องเสีย

ภาษีด้วย (สุเมธ ศิริคุณโชติ  และคณะ, 2562)

ในปัจจุบันกรมสรรพากรต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกซ่ึงก�าลังอยู่ในยุค

ดิจิทัลและเป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน

กระบวนการด�าเนินงานของกรมสรรพากรในทุกกระบวนการหรือเรียกว่า Digital Transformation เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร พร้อมกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เสียภาษีซึ่งรับ

บริการจากกรมสรรพากร อันจะท�าให้กรมสรรพากรสามารถบรรลุเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล หรือ Digital RD 

ได้แก่ การยื่นแบบแสดงรายการในระบบ Digital เช่น การน�าระบบ E-filing มาใช้งาน คือการยื่นแบบแสดง

รายการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และน�าระบบ E-Tax Invoice และ E-Receipt ที่จะช่วยสร้างความสะดวก

รวดเร็วในการด�าเนินการออกใบก�ากับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะความยากง่ายในการท�าธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในประเทศไทย

ตามนโยบายของรัฐบาล (กรมสรรพากร, 2561)

กรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถด�าเนินการ

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การป้อนข้อมูลในแบบแสดงรายการที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมช�าระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ ที่กรมสรรพากรได้ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีทั้งในด้านการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและช�าระ
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ภาษี (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)

จังหวัดเพชรบุรีมีโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคการผลิตที่ส�าคัญ ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรม และ

การค้าส่งค้าปลีก เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นทั้งทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งในลักษณะการท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งท�าให้เป็นที่สนใจของนักท่องเทียวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในการท�าธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการค้าปลีก 

ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจการขนส่ง และภาคเกษตรกรรม ส่งผลต่อรายได้ของบุคคลที่มีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบและ

ช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบบริการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานของกรมสรรพากรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล (Digital RD) ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการยื่นแบบ

และช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือก
ใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อเป็นแนวทางให้กับกรมสรรพากรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

2. เพื่อเป็นแนวทางให้กรมสรรพากรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและจูงใจ
ประชาชนให้ยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ หรือจัดเก็บจากหน่วยภาษีที่มี

ลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายก�าหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งโดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี 

รายได้ที่ได้รับในปีใด ๆ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องน�าไปแสดงรายการด้วยตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่

ก�าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ส�าหรับผู้มีเงินได้บางกรณีก�าหมายได้ก�าหนดให้ยื่นแบบฯ 

ช�าระภาษีตอนครึ่งปีส�าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อเป็นการลดภาระภาษีที่ต้องช�าระ และ

เงินได้บางกรณีกฎหมายก�าหนดให้ผู้จ่ายท�าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ที่จ่ายเพื่อให้มีการทยอยช�าระ

ภาษีด้วย  อีกทั้ง ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรได้ก�าหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีซึ่ง

ได้ก�าหนดหน่วยภาษีเงินได้ไว้ ได้แก่ (1) บุคคลธรรมดา (2) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี (3) กองมรดกที่

ยังไม่ได้แบ่ง (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล และ (5) คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล (กรมสรรพากร, 

2560)
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางออนไลน์ มี 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.

rd.go.th และผ่านทางโทรศัพท์ด้วยแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax ซึ่งมีวิธีการช�าระภาษีหลากหลายวิธี ได้แก่ 

(1) ช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ช�าระด้วยเช็คหรือดราฟต์ (3) ช�าระด้วยธนาณัติ และ (4) 

ช�าระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ (e-payment) ที่เข้าร่วมโครงการ (กรมสรรพากร, 2563)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามา

จากทฤษฎีการกระท�าที่สมเหตุสมผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของไอเซ่นและฟิซบายน์ เพื่อ

ท�านายการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคคล (Davis, 1989 อ้างใน อรุโณทัย พยัคฆงพงษ์, 2560) โดย

หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 

คือ (1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ (3) ทัศนคติของบุคคล ซึ่ง

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันการรับรู้ความง่ายใน

การใช้งานก็ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานด้วย (วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล และคณะ, 2559)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ พบว่าประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้  ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้

งาน ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (อาริศรา นนทะคุณ, 2561) ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้

งาน (วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล และคณะ, 2559) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม และปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย (อาริ

ศรา นนทะคุณ, 2561)

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์

ในเรื่องประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบฯ และปะโยชน์ในการช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ในการยื่นแบบฯ ซึ่งปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการท�านายการใช้งาน 

(อาริศรา นนทะคุณ, 2561) 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบน ผ่านทางออนไลน์

ในเรื่อง การกรอกข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการเรียงตามล�าดับขั้นตอน และสามารถเรียนรู้ระบบการใช้

งานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ยื่นแบบฯ ยินดีที่จะเลือกใช้งานระบบใหม่หากระบบนั้นมีความสะดวกสบายใน

การใช้งานมากกว่ารูปแบบเดิมที่มีอยู่ (อาริศรา นนทะคุณ, 2561)

ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ส่งผลต่อการใช้เลือกใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ เมื่อ

บุคคลมีความไว้วางใจว่าระบบบริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์มีความเชื่อถือได้ มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง

ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในองค์กรภาครัฐที่ให้บริการ ความเชื่อมั่นในเว็บไซต์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล และคณะ, 2559)

ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ เมื่อได้รับค�า

แนะน�าว่าควรเลือกใช้บริการยื่นแบบฯ ระบบใหม่จากบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิดรวมถึงคน

รอบข้างที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันจ�านวนมาก 

หากกรมสรรพากรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการยื่นแบบฯ 
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มากขึ้น (อาริศรา นนทะคุณ, 2561)

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ในเรื่องการช่วยลดค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ และการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบฯ ล่าช้า (อาริศรา น

นทะคุณ, 2561) เช่นเดียวกับ นุษบา โปร่งกลาง (2561) พบว่า ผู้ยื่นแบบฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการยื่น

แบบฯ ได้ภายนอกสถานที่ที่กรมสรรพากรให้บริการ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก

ใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ น�ามาซึ่งกรอบแนวคิด ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ 

ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน

1.2 การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1953) เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากรที่

แน่นอน แต่ทราบว่ามีจ�านวนมาก ซึ่งสามารถค�านวณ ได้ดังนี้
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เมื่อ  n  แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

p  แทน  ค่าร้อยละที่ต้องการที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด (ซึ่งผู้วิจัยก�าหนด p = 20)

Z  แทน  ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 95 (มีค่าเท่ากับ 1.96) 

e  แทน  ค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน (e=0.05)

จากการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่

ร้อยละ 95 และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5

จากการค�านวณท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการวิจัยอย่างน้อย 246 คน ทั้งนี้เพื่อลดความคลาด

เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเป็น 270 ราย ซึ่งได้การตอบแบบสอบถามที่

ครบถ้วนสมบูรณ์จ�านวน 274 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questioner) โดย

ปรับปรุงจากแนวทางท่ีได้ศึกษาท้ังจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล, 

2559; อาริศรา นนทะคุณ, 2561) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบ

ส�ารวจรายการจ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทราย

ได้ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงหนึ่งข้อ

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

ทางออนไลน์ มีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งระดับของข้อมูลจาก

ค�าถามที่ออกแบบอยู่ในช่วงคะแนน (Interval Scale) มีให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตามมาตรา

วัดของลิเคิร์ธ(Likert Scale) 

ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ในการสร้างแบบสอบถาม โดยการ

สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบและขอค�าแนะน�าในการแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google forms พร้อมข้อ

ชี้แจงการกรอกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยจะใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงแก่ผู้ที่ยื่นแบบและช�าระ

ภาษีผ่านออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นด�าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Fre-

quency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์สถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 

ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและ

ปัจจัยด้านอื่นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง

ออนไลน์หรือไม่

สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยื่นแบบฯ ผ่านทาง เว็บไซต์กรมสรรพากรร้อยละ 96.4 และ

ยื่นแบบฯ ผ่านแอพพลิเคชั่น RD SMART TAX ร้อยละ 3.6 โดยยื่น ภ.ง.ด.91 ร้อยละ 66.4 และ ภ.ง.ด.90 

ร้อยละ 33.6 ในสถานการณ์โควิด-19 ที่กรมสรรพากรเลื่อนการยื่นแบบฯ เป็นภายใน 31 สิงหาคม 2563 

ท�าให้มีผู้ยื่นในเดือนมีนาคมมีจ�านวนร้อยละ 36.9 สิงหาคม ร้อยละ 24.8 และเดือนอื่นๆ ร้อยละ 38.3 กลุ่ม

ตัวอย่างยื่นแบบด้วยตนเอง ร้อยละ 72.6 ให้ครอบครัวหรือคนรู้จักยื่นให้ร้อยละ 22.6 ให้นายจ้างยื่นร้อยละ 

2.9 และอื่นๆ ร้อยละ 1.8 แหล่งข้อมูลการยื่นแบบฯ ส่วนใหญ่ทราบจากกรมสรรพากรร้อยละ 33.2 ทราบ

จากครอบครัวหรือคนรู้จักร้อยละ 30.7 จากที่ท�างาน ร้อยละ 22.3 และทราบด้วยตนเองร้อยละ 13.9 ใน

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ยื่นแบบฯ กระดาษ ร้อยละ 34.7 ยื่น 1-3 ครั้ง ร้อยละ 27.7 ยื่น 7-10 ครั้ง 

ร้อยละ 19.3 และยื่น 4-6 ครั้ง ร้อยละ 18.2  โดยเหตุผลที่ผู้ที่เคยยื่นแบบฯ กระดาษ เนื่องจากมีเอกสาร

หลักฐาน ร้อยละ 38.8 น่าเชื่อถือร้อยละ 20.6 ปลอดภัย ร้อยละ 18.2 สะดวกรวดเร็วร้อยละ 17.4 และ

อื่นๆ ร้อยละ 5.5
2. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 72.6 และเพศชายร้อยละ 27.4 อายุส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วง 47-54 ปี ร้อยละ 32.1 ช่วง 29-38 ปี ร้อยละ 23.7 ช่วง 39-46 ปี ร้อยละ 16.1 ช่วงอายุ 55 

ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.3 และอายุน้อยกว่า 28 ปี ร้อยละ 12.8 ส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ59.5 

ปริญญาโทหรือสูงกว่าร้อยละ 27.0 ระดับต่�ากว่าปริญญาตรีร้อยละ12.8 และระดับอื่นๆ ร้อยละ0.7 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพเป็นข้าราชการร้อยละ 56.9 พนักงานเอกชนร้อยละ 29.2 ธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ 9.1 และอื่นๆ ร้อยละ 4.7 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 38.3 รายได้ 40,001 

– 60,000 บาท ร้อยละ 20.8 รายได้น้อยกว่า 20,000บาท ร้อยละ 17.2 และรายได้มากกว่า 80,000 บาท 

ร้อยละ 7.3 ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างอย่างเดียวร้อยละ 74.1 รองลงมาคือ 

กลุ่มที่มีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินได้อื่นๆ ร้อยละ 24.5 และกลุ่มที่มีรายได้จากเงินได้อื่นๆ ร้อย

ละ 1.5
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

ยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ดังผลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อ 

    พฤติกรรมเลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขต 

    จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

การตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไป

การแนะน�าบริการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น

Sig. Sig.

1.  เพศ 1.045 0.307 0.061 0.805

2.  อายุ 2.742 0.602 4.848 0.303

3.  ระดับการศึกษา 0.572 0.903 26.454 0.000*

4.  อาชีพ 5.383 0.146 8.722 0.033*

5.  รายได้ต่อเดือน 1.288 0.863 3.383 0.496

6.  ประเภทรายได้ 4.628 0.592 27.481 0.000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทรายได้

มีความสัมพันธ์ต่อการแนะน�าบริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ไปยัง

บุคคลอื่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ดังผลในตารางที่ 
2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมเลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตจังหวัด

เพชรบุรี

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี

การตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไป

การแนะน�าบริการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น

Sig. Sig.

1.  การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 14.098 0.049* 33.598 0.000*

2.  การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 24.460 0.004* 28.227 0.001*

3.  ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 80.447 0.000* 20.020 0.029*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่น

แบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยทาง

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการแนะน�าบริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งานกับพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  
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ดังผลในตารางที่ 3

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

การตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไป

การแนะน�าบริการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น

Sig. Sig.

1.  อิทธิพลทางสังคม 4.986 0.546 23.707 0.001*

2.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบและช�าระ

ภาษี 

13.246 0.021* 14.169 0.015*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งาน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยื่น

แบบฯ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์

ในปีถัดไป อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อการแนะน�า

บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตจังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์การแนะน�าบริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อาริศรา นนทะคุณ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อปัญหาอุปสรรค และ

ความพึงพอใจในการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และผู้ที่มีเงินได้

หลากหลายประเภทจ�าเป็นจะต้องกรอกแบบแสดงรายการภาษีอย่างระเอียดจึงท�าให้ไม่นิยมยื่นแบบและ

ช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริศรา นนทะคุณ (2561) พบว่า เมื่อผู้ยื่นแบบและ

ช�าระภาษี เชื่อว่าการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์มีประโยชน์ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยในการยื่นแบบและช�าระภาษีมากเท่าไรก็จะยิ่งส่งผลต่อการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทาง

ออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกับวิธีการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการเรียง

ล�าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่ายจะช่วยให้ผู้ยื่นแบบฯ เลือกใช้บริการยื่นแบบและช�าระ

ภาษีผ่านทางออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล และคณะ (2559) 

ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พบว่า ระดับที่บุคคลมีทัศนคติว่าการใช้

บริการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์มีความเชื่อถือได้ และมีความมั่นคงปลอดภัยจะส่งผลต่อการ

ยอมรับการใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ในอนาคต
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โดยภาพรวมของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบและช�าระภาษีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในปีถัดไปรวมท้ังการแนะน�าบริการยื่นแบบและช�าระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านทางออนไลน์ไปยังบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริศรา นนทะคุณ (2561) ได้อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทางสังคมและการเลือกใช้บริการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ไว้ว่า อิทธิพลทาง

สังคมเป็นระดับการรับรู้ว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความคิด รวมถึงคนรอบข้างที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ เมื่อมีการแนะน�าเกิดขึ้นก็จะท�าให้การเลือกยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์มีมากขึ้นไป

ด้วย และในงานวิจัยของ นุษบา โปร่งกลาง (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและ

ช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องของค่าใช้จ่าย โดยการสามารถยื่นแบบและช�าระภาษีได้นอกสถานที่กรมสรรพากร เพื่อ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

กรมสรรพากรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ ควรค�านึงถึง

ปัจจัยด้านรับรู้ประโยชน์ ความยากง่ายในการใช้งานระบบยื่นแบบฯ ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม รวมถึง

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย เพื่อน�ามาปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีการใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันกันมากขึ้น  หากมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนสามารถรับรู้ และท�าความ

เข้าใจระบบการยื่นแบบฯ ผ่านทางออนไลน์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการยื่นแบบฯ 

ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งถัดไป

การวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาปัจจัยหรือมุมมองด้านอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการยื่น

แบบและช�าระภาษีผ่านทางออนไลน์ เช่น การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูล

นอกจากนี้เพิ่มเติม หรืออาจมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
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ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
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 Financial Reporting Standard No. 15; Revenue from contracts with customers
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อส�ารวจความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2) เพื่อส�ารวจปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า กลุ่มตัวอย่างคือส�านักงานบัญชีคุณภาพจ�านวน 87 แห่ง เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบความแตกต่างด้วย t-test One-way ANOVA และ Multiple Regression ผลการวิจัยพบว่า 

ความรู ้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต ่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความ

รู ้ความเข ้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต ่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ มีประเด็นปัญหาเรื่องการท�าความรู ้

ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นปัญหาเรื่องการปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระ 

ที่ต้องปฏิบัติ และประเด็นปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชี

คุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า พบว่า อายุ

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าแตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ

รู ้ความเข ้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต ่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 

เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญา 

    ที่ท�ากับลูกค้า
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Abstract

This research aims 1)to survey the knowledge and understanding of certified  

accounting practice on the Thai Financial Reporting Standard No. 15; Revenue from  

contracts with customers. 2)to survey the factors that affect the knowledge and  

understanding of certified accounting practice on the Thai Financial Reporting Standard No. 

15; Revenue from contracts with customers. The sample taken was 87 certified accounting 

practices. The research instrument was a questionnaire. The statistics used in the research 

were: frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics with t-test, 

One-way ANOVA, and Multiple Regression. The research result was that the respondents 

had a high level of knowledge and understanding of certified accounting practice 

on the Thai Financial Reporting Standard No. 15; Revenue from contracts with customers. 

There is a moderate problem with the knowledge and understanding in regards 

to the revenue from contracts with customers. The problem with knowledge and  

understanding was at a high level in 2 specific issues; the problem of allocating  

the transaction price to the burden to be performed and the issues of understanding  

disclosure in accordance with financial reporting standards. The results showed that  

the demographic factors such as different ages affect contracts with customers made with 

different clients and this affects the knowledge and understanding of certified accounting 

practice on the Thai Financial Reporting Standard No. 15; Revenue from contracts 

with customers. Different educational levels also affect the knowledge from contracts 

with customers at the significant level at .05.

Keywords: Knowledge, Thai Financial Reporting Standard No. 15; Revenue from contracts  

      with customers.

บทน�า

จากการท่ีสภาวิชาชีพบัญชีได้มีแผนการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผล

บังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2562 หนึ่งในมาตรฐานการบัญชีที่คาดว่าจะมีผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ต่อหลายกิจการ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 

(TFRS 15) เนื่องจากรายได ้ เป ็นรายการส�าคัญที่ผู ้ ใช ้งบการเงินให ้ความสนใจเป ็นอันดับต ้นๆ  

(พรทิพย์ ตันติฤทธิศักดิ์, 2561)

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จาก

สัญญาที่ท�ากับลูกค้า” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่รวบรวมเรื่องรายได้ไว้ด้วยกัน และยกเลิกมาตรฐานเกี่ยวกับรายได ้

เรื่องอื่นๆ ที่เคยใช้ เช่น สัญญาก่อสร้าง รายได้ หรือการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
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รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การจัดท�ามาตรฐานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะ

กรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของ

สหรัฐอเมริกา เพื่อให้มาตรฐานเรื่องรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาส�าคัญของมาตรฐานฉบับนี้  

คือ กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้โอนการควบคุม (Transfer of control) ในสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าแล้ว 

หรือมองในมุมกลับกัน คือ ลูกค้าได้ควบคุมสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว มาตรฐานฉบับนี้เป็นการสะท้อน 

ให ้ เห็นว ่า กิจการอาจมีรายได ้หลายประเภทรวมอยู ่ ในสัญญาที่ท�ากับลูกค ้า และอาจมีราคา 

ที่เปลี่ยนแปลงได้ การรับรู้รายได้อาจมีวิธีการและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อ

กิ จการได ้ป ฏิ บัติตามภาระด ้ วย เงื่ อนไขที่ ท� ากับลูกค ้ าหรือสถานการณ ์บางอย ่ าง ได ้ เกิ ดขึ้ น  

มาตรฐานได้ก�าหนดขั้นตอนส�าคัญในการรับรู้รายได้ไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1. การระบุสัญญาที่ท�ากับลูกค้า  

2. ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา 3. การก�าหนดราคาของรายการ 4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับ

ภาระที่ต้องปฏิบัติ และ 5. รับรู้รายได้เมื่อได้ท�าตามภาระที่ก�าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งเนื้อหาสาระ โดยรวม หลัก

การต่างๆ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561)

การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ท�า

บัญชีของส�านักงานบัญชี ซึ่งเป็นผู ้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ในการปรับตัวต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

จึงเป็นที่มาของการศึกษาความรู ้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและกระตุ้น 

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพัฒนาตนเองเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส�ารวจความรู ้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 

2. เพื่อส�ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมพัฒนาความรู ้และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีขององค์กร 

ในประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ณัฐธิดา ลัคนลาวัณย์ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554) ศึกษาเรื่อง ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะต่อการ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการ

ท�าความเข้าใจมาตรฐานก่อนการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อท�าความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐานฯ และมี

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการการฝึกอบรมให้พนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานฯ เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะ

สมในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีได้ และผลกระทบต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินพบว่างบการ
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เงินที่จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานฯ ยังคงมีลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินตามข้อก�าหนดของแม่บทการบัญชี 

คือ ความเข้าใจได้ ความเชื่อถือได้ การเปรียบเทียบกันได้ และความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2563) ศึกษาความแตกต่างและผลกระทบของการน�า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ

พบว่าในปีที่ บริษัทน�า TFRS 15 มาถือปฏิบัติท�าให้การเปลี่ยนแปลงรายได้รวม การเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิ 

การเปลี่ยนแปลงก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงก�าไรก่อนดอกเบี้ยและ

ภาษีเงินได้ และรายการคงค้างรวมลดลง และแตกต่างจากปีที่ยังไม่น�า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ สอดคล้องกับ

หลักการรับรู้รายได้ของ TFRS 15 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการรับรู้รายได้แบบใหม่ส่งผลกระทบ

ต่อระยะเวลาหรือจ�านวนของรายได้ที่กิจการแสดงในแต่ละงวดบัญชี ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการน�า TFR5 

15 มาถือปฏิบัติ ท�าให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทลดลง เมื่อสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิ การ

เปลี่ยนแปลงก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงก�าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

เงินได้

ศุภิสรา สมแสง (2562) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ท�าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า และเพื่อให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแก่ผู้ท�าบัญชีและผู้ที่มีความสนใจทั่วไป จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านการศึกษา 

ประสบการณ์การท�างาน และการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านบัญชีจะท�าให้มีความรู้และความเข้าใจต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ที่แตกต่างกัน

จากการทบทวนวรรณกรรม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่

ท�ากับลูกค้า เป็นมาตรฐานที่ถูกบังคับใช้เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่และมีผลกระทบต่อบุคคลที่

เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชี เป็นต้น งานวิจัยนี้จึงต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจและปัจจัย

ส�าคัญที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไป

ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ส�านักงานบัญชีคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้เลือกจากกลุ่มประชากร 

ที่เป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจ�านวน 165 แห่ง (กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า, 2561) การค�านวณกลุ ่มตัวอย่าง ค�านวณได้จากสูตรการหาขนาดกลุ ่มตัวอย่างของ  

Taro Yamane (Yamane, 1973, pp. 727-728) โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 99% และความคลาด

เคลื่อนที่ 0.1 ได้กลุ่มตัวอย่าที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 62 แห่ง เพื่อความครอบคลุม และกันข้อผิดพลาดผู้วิจัย

จึงได้เก็บข้อมูลได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา 87 แห่ง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค�าถาม

ปลายปิด (Close-ended question) สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และงาน

วิจัยที่ เกี่ ยวข ้อง (สราวุฒิ  โลหากาศ, 2559; ศุภสิรา สมแสง, 2561) โดยแบ ่งแบบสอบถาม 

ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 6 ข้อ มีลักษณะค�าถาม

แบบให้เลือกตอบ (Check List)

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า มีลักษณะค�าถามเป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ส่วนท่ี 3 ประเด็นปัญหาความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า มีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale)

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยการสร้าง

แบบสอบถามจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้รับการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้  

ทางออนไลน์ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จ�านวน 165 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) และได้รับการตอบกลับจ�านวน 87 แห่ง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์

ข ้อมูลส ่วนที่  1 ข ้อมูลทั่ วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิ เคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้สถิติทดสอบดังนี้  

1) เปรียบเทียบปัจจัย 2 ปัจจัย โดยใช้ค่าที (t-test) 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มากกว่า 2 ปัจจัย โดยใช้ 

ค่าการทดสอบ One-way ANOVA และทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ Least  Significant   

Difference (LSD) ข้อมูลส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าของส�านักงานบัญชีคุณภาพ และส่วนที่ 3 ประเด็นปัญหา
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ความเข้าใจในปัญหามาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าของ

ส�านักงานบัญชีคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สรุปการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.3 เพศชาย ร้อยละ 18.4 และ 

เพศทางเลือก ร้อยละ 2.3 มีอายุต�่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.8 ช่วงอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 26.4 ช่วงอายุ 

36-45 ปี ร้อยละ 28.7 และอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31 ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี  

ร้อยละ 10.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.8 และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 21.8  

การเข้ารับการฝึกอบรมด้านบัญชี 1-2 ครั้ง ร้อยละ 29.9  3-5 ครั้ง ร้อยละ 16.1 และมากกว่า 6 ครั้ง  

ร้อยละ 54 ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้จัดการ ร้อยละ 41.4 ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้อยละ 1.1 หัวหน้างาน ร้อยละ 17.2 

และพนักงาน ร้อยละ 40.2 ประสบการณ์การท�างาน น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 29.9 5-10 ปี ร้อยละ 16.1 11-

15ปี ร้อยละ 13.8 และ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.2 

ตารางที่ 1 สถิติความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

    ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
MEAN S.D.

ระดับความรู้

ความเข้าใจ

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการก�าหนดหลักการที่กิจการ

ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะ จ�านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของราย

ได้และกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า อยู่ในระดับใด

3.57 .741 มาก

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสัญญาสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ที่กิจการ

ต้องบันทึกรายการสัญญาที่ท�ากับลูกค้าเมื่อรายการเป็นไปตามเงื่อนไข อยู่ในระดับ

ใด

3.68 .723 มาก

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมสัญญาที่ท�ากับลูกค้าต้องแต่ 2 สัญญา

ขึ้นไปและบันทึกรายการสัญญาเหล่านั้นเสมือนเป็นสัญญาเดียวกัน อยู่ในระดับใด
3.41 .935 มาก

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อคู้สัญญา

ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง  อยู่ในระดับใด
3.52 .697 มาก

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ที่ถือเป็น

ขั้นตอนส�าคัญในการพิจารณาการรับรู้รายได้ อยู่ในระดับใด
3.64 .731 มาก

6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�าหนดราคาของรายการที่กิจการต้อง

ค�านวณและประเมินการสิ่งตอบแทนที่กิจการจะได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เพื่อเป็นการ

ตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการ อยู่ในระดับใด

3.59 .829 มาก

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระ

ที่ต้องปฏิบัติโดยอิงราคาขาย  แบบเอกเทศ อยู่ในระดับใด
3.48 .819 มาก
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ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
MEAN S.D.

ระดับความรู้

ความเข้าใจ

8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง อยู่ในระดับใด เช่น การให้บริการท�าความสะอาดโดยทยอย

ให้บริการลูกค้า กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการโดยรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนที่

ท�างานเสร็จ 

3.62 .751 มาก

9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่

ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในระดับใด เช่น ลูกค้าจ่ายเงินซื้อคอนโดกิจการรับรู้ราย

ได้    ได้เลย เนื่องจากลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์  นั้นได้

3.68 .785 มาก

10. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกิจการโดยต้องเปิดเผย

ข้องมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อยู่ในระดับใด
3.59 .756 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที่  1 พบว่าผู ้ท�าบัญชีของส�านักงานบัญชีคุณภาพมีระดับความรู ้ 

ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 

อยู ่ในระดับที่มาก โดยเร่ืองที่มีความรู ้ความเข้าใจในระดับมากสามอันดับแรกคือ เรื่องการรับรู ้รายได ้

เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต ้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว รองลงมาคือเรื่องการระบุสัญญาสัญญา 

ที่ท�ากับลูกค ้าที่กิจการต ้องบันทึกรายการสัญญาท่ีท�ากับลูกค ้าเมื่อรายการเป ็นไปตามเ ง่ือนไข  

และการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาที่ถือเป็นขั้นตอนส�าคัญในการพิจารณาการรับรู้รายได้ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 สถิติประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน 

    ทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

ประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
MEAN S.D.

ระดับความรู้

ความเข้าใจ

1. ปัญหาเกี่ยวกับการตีความเมื่อมีการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 

15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า มาถือปฏิบัติกับกิจการ
3.33 .787 ปานกลาง

2. ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญ ขั้นตอนที่ 1 การระบุ

สัญญาที่ท�ากับลูกค้า ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้

จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าส�าหรับกิจการ

3.36 .792 ปานกลาง

  3. ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญ ขั้นตอนที่ 2 การระบุ

ภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง 

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าส�าหรับกิจการ

3.34 .790 ปานกลาง

4. ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญ ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนด

ราคาของรายการ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้

จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าส�าหรับกิจการ

3.33 .844 ปานกลาง

5. ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญ ขั้นตอนที่ 4 การปันส่วน

ราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าส�าหรับกิจการ

3.45 .859 มาก
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ประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
MEAN S.D.

ระดับความรู้

ความเข้าใจ

6. ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญ ขั้นตอนที่ 5 รับรู้รายได้

เมื่อ(หรือขณะที่)กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าส�าหรับกิจการ

3.26 .828 ปานกลาง

7. ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
3.41 .771 มาก

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 สถิติประเด็นปัญหาความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าพบว่า ระดับประเด็นปัญหาความเข้าใจในมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินฉบับที่  15 เรื่องรายได ้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค ้า มีค ่า เฉ ล่ียอยู ่ ในระดับปานกลาง  

และระดับมาก โดยประเด็นปัญหาความเข้าใจสามอันดับแรกคือ ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

การ ขั้นตอนที่ 4 การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา รองลงมาคือ

ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูล และปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุสัญญาที่ท�ากับลูกค้าตามล�าดับ

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่ม ี

    ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจ�าแนก 

    ตามเพศ

t-test for Equality of Means

t df
Sig. 

(2-tailed)

Mean  

Difference

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชี

คุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

Equal variances 

assumed

1.705 83 .092 .29411

Equal variances 

not assumed

1.776 23.605 .089 .29411

ส่วนที่ 3 ประเด็นปัญหาความความรู้ความเข้าใจ

ของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จาก

สัญญาที่ท�ากับลูกค้า

Equal variances 

assumed

1.432 83 .156 .28766

Equal variances 

not assumed

1.184 18.945 .251 .28766
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จากตาราง พบว่าระดับนัยส�าคัญของระดับความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้ามีค่ามากกว่านัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ระดับความรู้ความเข้าใจและประเด็นปัญหาความ

เข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าต่างกัน

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจ�าแนกตามอายุ

ANOVA

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มี

ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้

จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

Between 

Groups

3.303 3 1.101 3.055 0.033*

Within 

Groups

29.906 83 0.360

Total 33.209 86

ส่วนที่ 3 ประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของส�านักงาน

บัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

Between 

Groups

1.853 3 0.618 1.192 0.318

Within 

Groups

42.999 83 0.518

Total 44.852 86

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง พบว่าระดับนัยส�าคัญความรู้ความเข้าใจและประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของ

ส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับ

ลูกค้าอยู่ที่ 0.033 และ 0.318 ตามล�าดับ ซึ่งระดับความรู้ความเข้าใจมีค่าน้อยกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน ส่วนประเด็นปัญหาความเข้าใจมี

ค่ามากกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ประเด็นปัญหาความเข้าใจใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.1 การทดสอบMultiple Comparison โดยค่าสถิติ LSD ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม  

      ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ 

      ที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจ�าแนกตามอายุ

Multiple Comparisons

Mean  

Difference 

(I-J)

Std. 

Error
Sig.

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชี

คุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

LSD

ต�่ากว่า25 ปี

25-35 ปี .42790* .21376 .049*

36-45 ปี -.04967 .21080 .814

45 ปีขึ้นไป .26204 .20826 .212

25-35 ปี

ต�่ากว่า25 ปี -.42790* .21376 .049*

36-45 ปี -.47757* .17343 .007

45 ปีขึ้นไป -.16586 .17033 .333

36-45 ปี

ต�่ากว่า25 ปี .04967 .21080 .814

25-35 ปี .47757* .17343 .007*

45 ปีขึ้นไป .31170 .16661 .065

45 ปีขึ้นไป

ต�่ากว่า25 ปี -.26204 .20826 .212

25-35 ปี .16586 .17033 .333

36-45 ปี -.31170 .16661 .065

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต�่ากว่า 25 ปีกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25-

35 ปีมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับ

ลูกค้าแตกต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25-35 ปีกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 35-45 ปี มีความ

รู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า แตกต่าง

กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจและประเด็นปัญหาความรู้ความ 

    เข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได ้

    จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจ�าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด

ANOVA

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชี

คุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

Between 

Groups
5.839 2 2.919 8.960 0.000*

Within 

Groups
27.370 84 0.326

Total 33.209 86

ส่วนที่ 3 ประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของ

ส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จาก

สัญญาที่ท�ากับลูกค้า

Between 

Groups
0.402 2 0.201 0.380 0.685

Within 

Groups
44.450 84 0.529

Total 44.852 86

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง พบว่าระดับนัยส�าคัญของระดับความรู้ความเข้าใจและประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจ

ของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�า

กับลูกค้าอยู่ที่ 0.000 และ 0.685 ตามล�าดับ ซึ่งระดับความรู้ความเข้าใจมีค่าน้อยกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แสดงว่าระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน ส่วน

ประเด็นปัญหาความเข้าใจมีค่ามากกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าระดับการศึกษาสูงสุดที่แตก

ต่างกันไม่ส่งผลให้ประเด็นปัญหาความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก

สัญญาที่ท�ากับลูกค้าแตกต่างกัน
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ตารางที่ 5.1 การทดสอบMultiple Comparison โดยค่าสถิติ LSD ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม  

      ที่มีความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

      ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจ�าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด

Multiple Comparisons

Mean  

Difference (I-J)
Std. Error Sig.

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจ

ของส�านักงานบัญชีคุณภาพ

ที่มีต่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่อง

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับ

ลูกค้า

LSD ต�่ากว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี .25876 .20427 .209

ต�่ากว่าปริญญาตรี .82281* .23098 .001*

ปริญญาตรี ต�่ากว่าปริญญาตรี -.25876 .20427 .209

ปริญญาโทหรือสูงกว่า .56405* .15057 .000*

ปริญญาโท

หรือสูงกว่า

ต�่ากว่าปริญญาตรี -.82281* .23098 .001*

ปริญญาตรี -.56405* .15057 .000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 3.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความรู้ความเข้าใจและประเด็นปัญหาความเข้าใจใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้าแตกต่างกัน ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ .05

อภิปรายผลการวิจัย

จากการส�ารวจความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ ระดับความรู้ความ

เข้าใจของส�านักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่

ท�ากับลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อผู้วิจัยพิจารณาตามข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการรับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วอยู่ในระดับความรู้

ความเข้าใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

ตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไปและบันทึกรายการสัญญาเหล่านั้นเสมือนเป็นสัญญาเดียวกันอยู่ในระดับความรู้ความ

เข้าใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 จากผลการส�ารวจจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 15 อาจเป็นเพราะมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาและขอบเขต

ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ระดับประเด็นปัญหาความรู้ความเข้าใจของส�านักงานบัญชี

คุณภาพที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ในเรื่องหลัก

การส�าคัญ ขั้นตอนที่ 4 การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาอยู่ในระดับ

ความรู้ความเข้าใจที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 และเรื่องหลักการส�าคัญ ขั้นตอนที่ 5 รับรู้รายได้เมื่อ 

(หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจที่น้อยที่สุด

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.26 
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จากการส�ารวจปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ได้แก่ ปัจจัยประชากรศาสตร์

จ�าแนกตามอายุ และระดับการศึกษา กล่าวคือ อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความรู้

ความเข้าใจและประเด็นปัญหาความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก

สัญญาที่ท�ากับลูกค้าต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นปัญหาเรื่องการท�าความเข ้าใจเก่ียวกับหลักการ ขั้นตอนที่  4 การปันส ่วนราคา 

ของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู ่ในสัญญาและเรื่องการท�าความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูล  

เป็นประเด็นที่ผู้ท�าบัญชีของส�านักงานบัญชีคุณภาพมีความไม่เข้าใจมากที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าวมากขึ้น เพื่อจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความ

ถูกต ้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และท�าให ้การรายงานทางการเงินมีคุณภาพ  

สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 บทคัดย่อ

งานวิจัยศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษา      

สาขาบัญชี กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562  จ�านวน 83 คน โดยเครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบความแตกต่างด้วย T-test และ One way ANOVA และ Multiple  Regression ผลการวิจัยพบ

ว่า ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีท่ีส�าเร็จการศึกษา ในปี2562 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมากที่สุด คือปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือ ปัจจัย

ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัย 

ด้านค่าความนิยม ตามล�าดับ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพของนักศึกษา พบว่า

ปัจจัยด้านลักษณะงานและค่าความนิยมมีความส�าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพด้าน

พิจารณาความ เป็นไปได้ ปัจจัยด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพด้านตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและปัจจัยด้านค่าความ

นิยมมีผลต่อกระบวนการ    ในการเลือกอาชีพด้านประเมินผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05

ค�าส�าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, ปัจจัยการเลือกอาชีพ 

Abstract

The purpose of this research is to study the factors that were important to the ca-

reer choice of accounting students graduated in 2019. The sampling was done at Silpakorn 

University and the population was Accounting Student the research instrument was a ques-

tionnaire. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard 

deviation. T-test and One-way ANOVA and Multiple Regression was also used. The research 

results found out what factors are important to the career choice of accounting students 

graduating in 2019. The most important factors were found to be compensation and wel-

fare, followed by opportunity and progression. Environmental factors within the organiza-
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tion Job factor and the factor of goodwill, respectively Factors affecting the decision-making 

process of the student’s career choice. (this last sentence does not make sense) It was 

found that job characteristics and  goodwill factors are important in the decision-making 

process in choosing a feasibility consideration. Job factor Environment within the organiza-

tion Compensation and benefits Affect the career selection decision-making process, the 

best choice decision-making and the goodwill factor have statistically significant influence 

on the career selection process in assessing the .05 level.

Keywords: Decision making process, Career choice factor

บทน�า

การสร้างคุณภาพการศึกษาที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วย

แก้ไข วิกฤติความขัดแย้ง และพัฒนาประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนส่วนใหญ่ได้ 

ตามเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558)  ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจสังคมและด้านอื่นๆอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

วิทยาการท�าให้มีอาชีพเกิดขึ้น มากมายอาชีพแต่ละอาชีพเหมาะสมกับบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับ

อีกบุคคลหนึ่งทั้งนี้ก็เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น บุคลิกภาพความนิยมความสามารถ

ความถนัดถ้าบุคคลใดตัดสินใจเลือกอาชีพ ใดเหมาะสมกับตนเองย่อมมีความสุขในการท�างานและมีแนวโน้ม

ที่จะประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ อย่างมากในทางตรงกันข้ามบุคคลใดเลือกประกอบอาชีพไม่

เหมาะสมกับตนเองจะท�าให้เกิดความเบ่ือหน่ายไม่มีความสุขและมีโอกาสประสบความส�าเร็จในการ

ประกอบอาชีพได้ยากนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ประเทศชาติอีกด้วย (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 

2541. น. 35)  ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาสาขาบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพด้านบัญชี

และอาชีพด้านอื่นๆได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ นักบัญชีพนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่ทางการเงิน ข้าราชการ ผู้

ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาทางบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีครู อาจารย์ติวเตอร์ธุรกิจส่วน

ตัวและอื่นๆเป็นต้น

การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า «งานคือชีวิต» 

ดังนั้นในการเลือกอาชีพจ�าเป็นต้องมีการเริ่มต้นด้วยการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ ตั้งแต่วัยเรียนซึ่งเป็นการ

วางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมากผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่าอีกด้วย  

โดยเลือกงานที่ชอบอาชีพที่ใช่ในลักษณะที่เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุดเพ่ือความสุขในชีวิตการท�างาน

อย่างยั่งยืน รวมถึงองค์กรก็จะได้รับผลประโยชน์จากพนักงานที่ทุ่มเทให้กับการท�างานเนื่องจากตนมีความ

สุขในการท�างานเนื่องจากได้เลือกงานที่ใช่อาชีพท่ีชอบแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นเพ่ือความก้าวหน้าและมั่นคงใน

สายงาน (กระทรวงแรงงาน, 2563)ซึ่งกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นกระบวนการที่บุคคลจะพิจารณา

เพื่อประกอบการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนในการตัดสินใจ เราต้องรู้จักความสามารถ ความ

สนใจ ค่านิยมของตนเองและรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องน�าความรู้ไปพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ถ้าได้ข้อมูลมาก

เท่าใดบุคคลนั้นก็มีโอกาสได้ผลที่พึงปรารถนามากขึ้นเท่านั้น ( Guilford, 1954)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยการเลือกอาชีพของนักศึกษา สาขาบัญชี             

ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่1 ของสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อง่ายต่อการส�ารวจและเก็บข้อมูลและเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาบัญชีรุ่นต่อๆไปซึ่งใน

ปัจจุบันนักศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพด้านบัญชี และอาชีพ ด้านอื่นๆได้อย่างหลากหลาย  โดยการ

ศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ ท�าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ และท�าให้ทราบถึง

แนวโน้มของนักศึกษา  ที่ต้องการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ในปัจจุบัน  เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป

ใช้ในการวางแผนการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาและเป็นแนวทางให้ผู ้บริหารในองค์การต่างๆ 

สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนใน     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขา

บัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขา
บัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท�าวิจัย
1. ท�าให้ทราบปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีความส�าคัญต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษา

สาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอาชีพแก่นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ได้มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการสรรหา
บุคลากรในการจ้างงานต่อไป

กรอบแนวคิด
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การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       

งานวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 เพื่อน�ามา

ใช้ เป็นข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยก�าหนดสมมติฐานงานวิจัยและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ

ท�างานวิจัยในบทที่ 3 ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อ

ดังนี้

ทฤษฎีการตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอเลต (Gelett’s decision making theory) ขั้นที่1 เป็นทฤษฎีที่แสดงถึง

วงจรกระบวนการตัดสินใจมีลักษณะเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติ แบ่งเป็นขั้นๆ ได้ดังนี้ก�าหนดเป้าหมายในการ

เลือกโดยอาจมีตัวเลือกหลายอย่างก็ได้ ขั้นที่2การเลือกอาชีพรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกกับความ

ต้องการของคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ สวัสดิการที่ได้รับ และรายได้ ขั้นที่3 น�าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 

หรือการศึกษาที่ได้รวบรวมไว้แล้วนั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ขั้นที่4 ท�าความกระจ่างกับ

ระบบนิยมของตนเอง แล้วน�ามาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนให้มากที่สุด 

ขั้นที่5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ (ทิพย์มาศย์ พิมลศักดิ์, 

2539) และทฤษฎีการตัดสินใจของ Tiedman and O’hara มีแนวคิดว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพการปรับตัว

ในการประกอบอาชีพเป็นกระบวนการคิดอย่างเหตุผลและพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน แบ่งพัฒนาการด้าน

อาชีพออก เป็นขั้นๆ ดังนี้  (1) ขั้นเตรียมเลือกอาชีพ (The Period of Anticipation of Decision Making 

or Preoccupation)  ขั้นนี้เป็นขั้นที่บุคคลจะเผชิญกับปัญหาเฉพาะ (2) ขั้นการประกอบอาชีพและการปรับ

ตัวในการท�างาน  (The Period of Implementation and Adjustment) เมื่อ บุคคลตัดสินใจเลือกสาขา 

การเรียนและอาชีพได้แล้วก็จะไปสู่ขั้นด�าเนินการศึกษาหรือประกอบ อาชีพตามที่ได้เลือกสรร (พรศรี สุน

สวัสดิ์, 2533) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยภายในที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของ

นักศึกษา  สาขาบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 ได้แก่ ด้านเพศ (รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) ด้านระดับผล

การเรียนเฉลี่ย (ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์, 2551) ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัว (นิรามิส อรุโณทอง, 2539) 

ด้านรายได้ต่อเดือนของนักศึกษา(ศุภมาส เจือกโว้น, 2551) 

ด้านเพศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า โดยปกติเพศชาย และเพศหญิง มีความต้องการที่แตกต่างกัน  

เช่นเดียวกันกับความต้องการทางด้านการงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการคาดหวังที่แตกต่างกัน หากเปรียบเทียบ

กัน แล้วผู้ชายจะมีความคาดหวังจากการท�างาน ความก้าวหน้าในอาชีพที่สูงกว่าเพศหญิง 

ด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า พบว่า ระดับผลการศึกษาเมื่อจบการศึกษา

หรือ เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้วัดระดับความรู้และความสามารถของนักศึกษา หากมีเกรดเฉลี่ยที่สูง

ย่อม หมายถึงเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถมาก และเป็นที่ต้องการของบริษัท 
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ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัว งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ อาจ

คาดคะเน  ได้ว่านักศึกษาทีมีฐานะครอบครัวที่ยากจนน่าจะให้ความส�าคัญกับรายได้ในการเลือกงานมากกว่า

นักศึกษาที่มาจาก ครอบครัวที่มีฐานะดี

ด้านรายได้ต่อเดือนของนักศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิน

ใจ  เลือกเข้าท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการจะมีรายได้ที่อยู่ใน

เกณฑ์ที่ไม่สูง มาก จึงต้องแสวงหารายได้เพิ่มเติมและมีการกระตุ้นตัวเองให้ขยันท�างานมากขึ้น 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของ

นักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562ได้แก่ ค่าความนิยม (อัจฉริยา ปทุมวัน, 2552) ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ(พิมพ์สิริ ทองปั้น, 2554)  ลักษณะงาน (อ�านาจ ธีระวนิช, 2553) โอกาสความก้าวหน้า (ไพลิน 

บรรพโต, 2561) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)

ค่าความนิยม จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อธิบายถึงต�าแหน่งและเกียรติยศในงาน ว่าวัยท�างานตอน

ต้นในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญของปัจจัยดังกล่าวไว้ที่ระดับปานกลาง เนื่องด้วยวัยนี้เป็นวัยที่เพิ่ง

เริ่มต้นท�างาน จึงสนใจในด้านความส�าเร็จและรายได้มากกว่า เพราะสองปัจจัยดังกล่าวจะเป็นรากฐานที่ดีให้

กับตนเองในอนาคต

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อธิบายถึงลักษณะการท�างาน ค่าจ้างและ

สวัสดิการที่ได ้รับตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดล�าพูนพบว่าได้รับสวัสดิการด้านต่างๆที่ท�าการเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ

ครอบครัวการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ลักษณะงาน จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแบบจ�าลองลักษณะงานของ 

Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถน�าไปใช้ในการออกแบบงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ

พนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงานหลัก สภาพทาง

จิตวิทยาที่ส�าคัญ และผลที่คาดว่าจะได้รับลักษณะงาน (Core Job Characteristics) จะท�าให้พนักงานมีแรง

จูงใจในการท�างาน

โอกาสและความก้าวหน้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการท�างาน  ก่อให้

เกิดความก้าวหน้า จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต ถ้าองค์การมีการพัฒนาทางอาชีพจะท�าให้พนักงานพึง 

พอใจ ในงานและคงอยู่ในงาน และการเปิดโอกาสให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในงาน

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท�างาน       

ก็จะมีส่วนจูงใจให้พนักงานท�างานได้อย่างเต็มที่ สภาพแวดล้อมในการท�างานควรเป็นสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษา

สาขาบัญชี น�ามาซึ่งกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 สาขาการบัญชี              

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 83 คน  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งหมด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อ การเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีชั้นปีที่4 ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษา สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด

ที่พัฒนาจาก วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักเนื้อหาของ

แบบสอบถาม ประกอบ ด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่  1  ปัจจัยภายใน เช่น เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ย รายได้ต่อเดือนของครอบครัว รายได้

ต่อเดือน ของนักศึกษา ภูมิล�าเนา 

ส่วนที่  2  ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ค่าความนิยม ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ลักษณะงาน          

โอกาสและความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ส่วนที่   3  กระบวนการในการตัดสินใจ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ระบบข้อมูลที่ดี พิจารณา

ความเป็นไปได้ของทางเลือก การประเมินผลการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นแบบสอบถามความ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับอาชีพ ได้แก่ นักบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ นักบัญชีในหน่วยงาน

ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่งานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่งานการเงินของหน่วยงานภาคเอกชน 

หน่วยงาน อื่นๆ ภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆภาคเอกชน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

3. การรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ใช้งานระบบ

วางแผนทรัพยากรองค์กรในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 83 ชุด จากนั้นจึงท�าการรวบรวม

แบบสอบถามทั้งหมดและท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามทุกชุด

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา                 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มตัวอย่าง (T-Test) การทดสอบความ

แตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มตัวอย่าง (One Way ANOVA) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ

(Multiple Regression) 
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ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 83 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมา แล้วน�ามา 

วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร

ส่วนใหญ่ต้องการประกอบอาชีพหลังส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 82 คน และไม่ต้องการประกอบอาชีพหลัง

ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 1  คน

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีลักษณะด้านปัจจัยภายในของกลุ่มประชากรมี

สัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.90 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.10 

ส่วนใหญ่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 51.20 รายได้ต่อครอบครัวส่วนใหญ่

อยู่ในช่วง 15,001-30,000  คิดเป็นร้อยละ 36.60 และรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

5,001-10,000 คิดเป็นร้อยละ 32.90 ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 32.90

อาชีพของนักศึกษาที่สาขาบัญชีที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาก�าลังท�าในปัจจุบัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักบัญชีในหน่วยงานภาคเอกชน รองลงมาคือ ยังไม่มีงานท�า ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ก�าลังศึกษาต่อ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หน่วยงานอื่นๆภาครัฐ นักบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ภาคเอกชน หน่วยงานอื่นๆภาคเอกชน เจ้าหน้าที่งานการเงินหน่วยงานภาครัฐ และครูอาจารย์ตามล�าดับ

อาชีพของนักศึกษาที่สาขาบัญชีที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาคาดหวังในอนาคต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คาดหวังประกอบอาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมากที่สุด รองลงมาคือ ที่ปรึกษาทางบัญชี ผู้ตรวจ

สอบภายในผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ผู้วางระบบบัญชี และอื่นๆ ตามล�าดับ

ตารางที่ 1 จ�านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของกลุ่มประชากร  

    จ�าแนก ตามปัจจัย ภายนอกที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีชั้น ปีที่ 4  ที ่

    ส�าเร็จการศึกษาแล้ว

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพ Mean. S.D. ระดับความส�าคัญ

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4.58 0.40 มากที่สุด

ปัจจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้า 4.56 0.38 มากที่สุด

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 4.49 0.44 มากที่สุด

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 4.49 0.46 มากที่สุด

ปัจจัยด้านค่าความนิยม 4.00 0.62 มาก

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขา

บัญชี ชั้น ปีที่ 4  ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ปัจจัยด้านโอกาสและ

ความก้าวหน้าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และปัจจัยด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับความต้องการ

มากที่สุด ปัจจัยด้านค่าความนิยม อยู่ในระดับความต้องการมาก รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายในด้านเพศกับปัจจัยภายนอก ในการเลือก 

    อาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีส�าเร็จการศึกษาในปี2562

Leven’s 

Test for

Equality of 

Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig(2-

tailed)

Mean

Differ-

ence

Std.Error 

Differ-

ence

95% Confi-

dence

Interval of the

Difference

Lower Upper

ค่าความนิยม Equal 

variances assumed

.938 .336 -.329 80 .743 -.06092 .18495 -.42898 .30713

ค่าตอบแทนและ  Equal 

variances สวัสดิการ 

assumed

.952 .332 .070 80 .944 .00840 .11947 -.22934 .24615

ลักษณะงาน Equal variances 

assumed

.1998 .161 .072 80 .943 .00980 .13680 -.26244 .28205

โอกาสและ Equal variances 

ความก้าวหน้า assumed

2.217 .140 .497 80 .621 .05567 .11204 -.16730 .27864

สภาพแวดล้อม Equal 

variances ภายในองค์กร 

assumed

.707 .403 -.556 80 .580 -.07143 .12842 -.32699 .18414

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่าความส�าคัญของเพศต่อปัจจัยภายนอก มีค่ามากกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเท่ากับ.336 .332 .161 .140 และ .403 ตามล�าดับ

 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีความส�าคัญต่อต่อปัจจัยภายนอกของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จ

การศึกษาในปี2562 รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายในด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ยกับ 

    ปัจจัยภายนอก ในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีส�าเร็จการศึกษาในปี2562

ANOVA

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
t/F Sig

ค่าความนิยม Between 

Groups

.529 3 .176 .439 .725

Within Groups 31.283 78 .401

Total 31.812 81

ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ

Between 

Groups

.389 3 .130 .787 .505

Within Groups 12.868 78 .165

Total 13.257 81

ลักษณะงาน Between 

Groups

.191 3 .064 .288 .834

Within Groups 17.193 78 .220

Total 17.383 81

โอกาสและ

ความก้าวหน้า

Between 

Groups

.299 3 .100 .681 .566

Within Groups 11.396 78 .147

Total 11.695 81

สภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร

Between 

Groups

.387 3 .129 .671 .572

Within Groups 14.990 78 .192

Total 15.377 81

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่าความส�าคัญของระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่อกระบวนการตัดสินใจมีค่ามากกว่านัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเท่ากับ.725 .505 .834 .566 และ .572 ตามล�าดับ แสดงว่าระดับผลการเรียน

เฉลี่ยที่แตกต่างกันไม่มีความส�าคัญต่อต่อปัจจัยภายนอกของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาใน

ปี2562 รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายในด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัวกับ 

    กระบวนการตัดสินใจ ในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีส�าเร็จการศึกษาในปี2562

ANOVA

Sum of 

Squares
df Mean Square F/T Sig

ค่าความนิยม Between 

Groups

.637 3 .212 .531 .662

Within Groups 31.175 78 .400

Total 31.812 81

ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ

Between 

Groups

.060 3 .020 .119 .949

Within Groups 13.196 78 .169

Total 13.257 81

ลักษณะงาน Between 

Groups

.016 3 .005 .023 .995

Within Groups 17.368 78 .223

Total 17.383 81

โอกาสและ

ความก้าวหน้า

Between 

Groups

.202 3 .067 .456 .714

Within Groups 11.494 78 .147

Total 11.695 81

สภาพ

แวดล้อม

ภายในองค์กร

Between 

Groups

.492 3 .164 .860 .465

Within Groups 14.884 78 .191

Total 15.377 81

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่าความส�าคัญของรายได้ของครอบครัวต่อปัจจัยภายนอกมีค่ามากกว่านัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเท่ากับ .662 .949 .995 .714 และ .465 ตามล�าดับ แสดงว่ารายได้ของครอบครัวที่แตก

ต่างกันไม่มีความส�าคัญต่อปัจจัยภายนอกของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 รายละเอียด

ดังที่แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายในด้านรายได้ต่อเดือนของนักศึกษากับปัจจัย 

    ภายนอก ในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562

ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean Square F/T Sig

ค่าความนิยม Between Groups 1.129 3 .376 .957 .418

Within Groups 30.683 78 .393

Total 31.812 81

ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ

Between Groups .040 3 .013 .079 .971

Within Groups 13.217 78 .169

Total 13.257 81

ลักษณะงาน Between Groups .078 3 .026 .117 .950

Within Groups 17.306 78 .222

Total 17.383 81

โอกาสและความ

ก้าวหน้า

Between Groups .102 3 .034 .229 .876

Within Groups 11.593 78 .149

Total 11.695 81

สภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร

Between Groups .161 3 .054 .275 .843

Within Groups 15.216 78 .195

Total 15.377 81

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่าความส�าคัญของรายได้ของนักศึกษาต่อปัจจัยภายนอกมีค่ามากกว่านัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเท่ากับ .418 .971 .950 .876 และ .843 ตามล�าดับ แสดงว่ารายได้ของนักศึกษาที่แตก

ต่างกันไม่มีความส�าคัญต่อต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 

รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายในด้านภูมิล�าเนากับปัจจัยภายนอกในการ 

    เลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562

ANOVA

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F/T Sig

ค่าความนิยม Between 

Groups

3.857 7 .551 1.459 .195

Within Groups 27.955 74 .378

Total 31.812 81

ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ

Between 

Groups

1.226 7 .175 1.078 .386

Within Groups 12.030 74 .163

Total 13.257 81

ลักษณะงาน Between 

Groups

1.199 7 .171 .783 .604

Within Groups 16.185 74 .219

Total 17.383 81

โอกาสและ

ความก้าวหน้า

Between 

Groups

1.537 7 .220 1.599 .149

Within Groups 10.158 74 .137

Total 11.695 81

สภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร

Between 

Groups

2.070 7 .296 1.644 .136

Within Groups 13.307 74 .180

Total 15.377 81

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่าความส�าคัญของภูมิล�าเนาต่อปัจจัยภายนอกมีค่ามากกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งเท่ากับ .195 .386 .604 .149 และ .136 ตามล�าดับ แสดงว่าภูมิล�าเนาที่แตกต่างกันไม่มีความส�าคัญ

ต่อปัจจัยภายนอกของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562 รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายนอกด้านพิจารณาความเป็นไปได้และด้าน 

    ตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด กับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

ปัจจัยภายนอก

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

พิจารณาความเป็นไปได้ ตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด

beta t/F sig beta t/F sig

ลักษณะงาน .300 2.049 .044* .385 2.760 .007*

ค่าความนิยม .238 2.098 .039* .185 1.708 .092

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร .259 1.858 .067 .288 2.168 .033*

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ -.263 -1.655 .102 -.429 -2.828 .006*

โอกาสและความก้าวหน้า -.084 -.555 .580 .096 .619 .538

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่า การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน(beta) ของปัจจัยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญคือปัจจัยด้านลักษณะงาน และค่าความนิยม ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .300 และ .238 ตามล�าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การท�านายที่ปรับแก้(Adjusted R 

Square) มีค่าเท่ากับ .136 แสดงว่าปัจจัยทั้งสอง สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนตามกระบวนการ

ตัดสินใจด้านการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกอาชีพได้ร้อยละ 13.60 

การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน(beta) ของปัจจัยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียง

ล�าดับความส�าคัญคือปัจจัยด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งมี

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .385 .288 และ -.429 ตามล�าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การท�านายที่

ปรับแก้  (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ .214 แสดงว่าปัจจัยทั้งสาม สามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนตาม กระบวนการตัดสินใจด้านการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกอาชีพได้ร้อยละ 21.40

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายนอกด้านประเมินผลกับกระบวนการตัดสิน 

    ใจในการเลือกอาชีพ

ปัจจัยภายนอก

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

ประเมินผล

beta t/F sig

ค่าความนิยม .292 2.565 .012*

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร .161 1.151 .253

ลักษณะงาน .154 1.050 .297

โอกาสและความก้าวหน้า -.026 -.170 .866

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ -.047 -.292 .771

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน(beta) ของปัจจัยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียง

ล�าดับความส�าคัญคือปัจจัยด้านค่าความนิยม ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .292 ส่วนค่า

สัมประสิทธิ์การท�านายที่ปรับแก้(Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ .127 แสดงว่าปัจจัยสามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนตามกระบวนการตัดสินใจด้านการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกอาชีพได้ร้อยละ 

12.70

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐานความส�าคัญของปัจจัยภายนอกด้านระบบข้อมูลที่ดีและด้านจุดมุ่ง 

    หมายกับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

ปัจจัยภายนอก

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

ระบบข้อมูลที่ดี

beta t/F sig

ค่าความนิยม .229 1.923 .058

ลักษณะงาน .107 .700 .486

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร .064 .440 .661

โอกาสและความก้าวหน้า .011 .071 .944

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ .007 .040 .968

ปัจจัยภายนอก

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

จุดมุ่งหมาย

beta t/F sig

ลักษณะงาน .238 1.620 .109

ค่าความนิยม .191 1.671 .099

โอกาสและความก้าวหน้า .066 .433 .666

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร .027 .191 .849

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ .021 .133 .895

*นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางพบว่าปัจจัยภายนอกด้านระบบข้อมูลที่ดี และจุดมุ่งหมายต่อกระบวนการตัดสินใจมีค่า

มากกว่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยภายนอกด้านระบบข้อมูลที่ดี และจุดมุ่งหมายที่แตก

ต่างกันไม่มีความส�าคัญต่อต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาสาขาบัญชี ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี 2562 

รายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่9

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาปัจจัยการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี 2562 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

ด้านเพศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า โดยปกติเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

เช่นเดียวกันกับความต้องการทางด้านการงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการคาดหวังที่แตกต่างกัน หากเปรียบเทียบ

กันแล้ว เพศชายจะมีความคาดหวังจากการท�างาน ความก้าวหน้าในอาชีพที่สูงกว่าเพศหญิง (รัตนรรห์ ณ 

นคร, 2554) เพื่อให้ตนเองมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เพศชายจึงมีแนวโน้มในการ

เลือกบริษัทที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีโอกาสในการก้าวหน้ามากกว่าผู้หญิง
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 ด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าระดับผลการศึกษาเมื่อจบการศึกษาหรือ

เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้วัดระดับความรู้และความสามารถของนักศึกษา หากมีเกรดเฉลี่ยที่สูงย่อม

หมายถึงเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถมากและเป็นที่ต้องการของบริษัท จากการศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต คณะศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ศิริ

วรรณ ไตรสรลักษณ์, 2551) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับการเลือกประกอบอาชีพ

ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาที่มีความสามารถที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพของนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี  ซึ่งนักศึกษาที่มีความสามารถที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ

การตัดสินใจเลือกอาชีพที่แตกต่างกัน จากผล-การศึกษา นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.51 มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินในการเลือกประกอบอาชีพในด้านความก้าวหน้าในอาชีพงาน

มากกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต�่ากว่า 2.50 เช่น สร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถ

แข่งขันได้ สร้างระบบความก้าวหนในสายอาชีพอย่างชัดเจน (Career Path) เป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นว่าคนที่มี

ความรู้ความสามารถจะเลือกท�างานกับบริษัทท่ีจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับความรู้ความ

สามารถของตนเพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น

 ด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัว งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ อาจ

คาดคะเนได้ว่านักศึกษาท่ีมีฐานะครอบครัวท่ียากจนน่าจะให้ความส�าคัญกับรายได้ในการเลือกงานมากกว่า

นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีซึ่งไม่พบงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ในทางกลับกันพบว่า

นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกัน จาก

งานวิจัย (นิรามิส อรุโณทอง, 2539) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจ

ในการเลือกงานของบัณฑิตใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มที่มีรายได้ต่อครัวเรือนน้อยไม่เคยมี

โอกาสในการบริโภคของฟุ่มเฟือยจนกลายเป็นความเคยชินและกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนสูงนั้นก็มีความ

สามารถในการบริโภค ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอยู่แล้ว 

 ด้านรายได้ต่อเดือนของนักศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกเข้าท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการจะมีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์

ที่ไม่สูงมาก  จึงต้องแสวงหารายได้เพิ่มเติมและมีการกระตุ้นตัวเองให้ขยันท�างานมากขึ้น เพื่อให้มีเงินเพียง

พอกับรายจ่ายในแต่ละวันและมีเงินเหลือเก็บออม  สามารถด�ารงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอนาคตให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

ด้านค่าตอบแทนสวัสดิการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุด โดยให้ความ

ส�าคัญกับการท�างานที่ได้รับเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และจ�านวนวันลาป่วยลากิจอย่างเหมาะสม ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัย (พิมพ์สิริ ทองปั้น, 2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการท�างาน ค่าจ้างและ

สวัสดิการที่ได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดล�าพูน พบว่า ได้รับสวัสดิการด้านต่างๆที่ท�าการเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ

ครอบครัวการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ (รัตนรรห์ ณ นคร, 

2554) พบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนเป็น สิ่งที่พนักงานทุกคนคาดหวังจะได้รับจากการทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อ

ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้นผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส  ค่าล่วง

เวลา  ค่ารักษาพยาบาล  วันลาพักร้อน และอัตราการปรับขึ้นของเงินเดือนที่มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับ

มอบหมายนั้น  สามารถเป็นแรงจูงใจเชิงบวกในการท�างานในองค์กรของพนักงานตรวจสอบบัญชี  
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ด้านโอกาสและความก้าวหน้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุด โดยให้ 

ความส�าคัญกับการท�างานที่มีความก้าวหน้าในสายงาน  การท�างานในองค์กรที่มีการเลื่อนต�าแหน่งอย่าง

ยุติธรรม โอกาสที่จะได้รับการอบรมเรื่องการท�างานอย่างเหมาะสมและโอกาสในการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญ

ในสายงานของท่าน   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (ไพลิน บรรพโต, 2561) การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการ

ท�างานก่อให้เกิด ความก้าวหน้า เช่น เลื่อนต�าแหน่งหรือเงินเดือน การเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่ตามสายงาน

ความก้าวหน้าที่ก�าหนด หรือได้รับการพัฒนาทักษะความรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต ถ้าองค์การมีการพัฒนาทางอาชีพจะท�าให้พนักงานพึงพอใจ

ในสายงานและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในงาน  

ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุด โดย

ให้ความส�าคัญกับการท�างานภายในองค์กรมีการจัดสถานที่ท�างานที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน การ

ท�างาน ภายในองค์กรที่มีอุปกรณ์  เครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ

พนักงาน การท�างานภายในองค์กรที่มีการท�างานเป็นทีมและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ                          

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) พบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท�างานก็จะมีส่วนจูงใจให้พนักงานท�างาน

ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท�างานควรเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน มี

ความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

ด้านลักษณะงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุด โดยให้ความส�าคัญกับ

การท�างานในลักษณะงานที่ให้ความสนใจและมีความช�านาญ มีอิสระในการท�างานอย่างเต็มที่และการ

ท�างานที่มีล�าดับขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (อ�านาจ ธีระวนิช, 2553) ได้อธิบายถึง

แนวคิดการพัฒนาแบบจ�าลองลักษณะงานของ Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถน�าไปใช้

ในการออกแบบงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส�าคัญ 3 

ประการ คือ ลักษณะงานหลัก สภาพทางจิตวิทยาทีส�าคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับลักษณะงาน (Core Job 

Characteristics) จะท�าให้พนักงานมี

แรงจูงใจในการท�างานและน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ 

ได้แก่ ความ-หลากหลายของทักษะความมีอัตลักษณ์ของภาระงานความส�าคัญของภาระงาน ความเป็นอิสระ

และผลป้อนกลับของงาน 

ด้านค่าความนิยม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญกับการ

ท�างาน ในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านบัญชี การท�างานในองค์กรที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป การท�างานใน

องค์กรที่มีชื่อเสียง  ของครอบครัวและการท�างานในองค์กรที่มีต�าแหน่งที่ได้รับการยกย่องในสังคม ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ    (อัจฉริยา ปทุมวัน, 2552) สรุปในเรื่องเกี่ยวกับต�าแหน่งและเกียรติยศในงาน ซึ่ง

วัยท�างานตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญของปัจจัยดังกล่าวไว้ที่ระดับปานกลาง เนื่องด้วยวัย

นี้เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มต้นท�างาน  จึงสนใจในด้านความส�าเร็จและรายได้มากกว่าเพราะสองปัจจัยดังกล่าวจะเป็น

รากฐานที่ดีให้กับตนเองในอนาคต

การทดสอบปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ  พบว่าปัจจัยด้าน

ลักษณะงานและค่าความนิยมมีความส�าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพด้านพิจารณาความ

เป็นไปได้ ปัจจัยด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความส�าคัญต่อ

กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่ดีที่สุดและปัจจัยด้านค่าความนิยมมีความส�าคัญต่อกระบวนการใน
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การเลือกอาชีพด้านประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ (Hollan, 1973, pp. 2-10) เป็นนักจิตวิทยาแห่ง

มหาวิทยาลัยจอห์นฮอพคิน ได้สร้างทฤษฎีการเลือกอาชีพแบบส�ารวจความสนใจในอาชีพและแบบส�ารวจ

บุคลิกภาพของตนเองเพื่อช่วยในการเลือกอาชีพ   โดยได้ตั้งสมมติฐาน คือการเลือกอาชีพเป็นการแสดงออก

ทางบุคลิกภาพของบุคคล การส�ารวจความสนใจในอาชีพ ความพึงพอใจ ความมั่นคง และความส�าเร็จ  ซึ่งขึ้น

อยู่กับความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของบุคคลและสภาพแวดล้อมของงานและสอดคล้องกับทฤษฎีการ

ตัดสินใจของเกอเลต (Gelett’s decision making theory) ขั้นที่1 ก�าหนดเป้าหมายในการเลือก โดยอาจมี

ตัวเลือกหลายอย่างก็ได้ ขั้นที่2  การ-เลือกอาชีพรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกกับความต้องการของ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอชีพ สวัสดิการที่ได้รับ และรายได้  ขั้นที่3 การน�าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการ

ศึกษาที่ได้รวบรวมไว้แล้วนั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ขั้นที่4  ท�าความกระจ่างกับระบบนิยม

ของตนเองแล้วน�ามาประกอบการพิจารณา การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนให้มากที่สุด ขั้นที่5 

การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการบัญชีที่ส�าเร็จการศึกษาในปี2562     

มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการบรรยาย
ขอบเขตในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิ่งขึ้น เช่น อาจส�ารวจไปยังมหาวิทยาลัยอื่นหรือบุคคลที่จบการ
ศึกษา ที่มีประสบการณ์ท�างานแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและทัศนคติของประชากรที่มีหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพรับราชการอาทิเช่น           
ปัจจัยด้านบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความสนใจและปัจจัยแรงจูงใจ เป็นต้น   
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ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญช ี

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญช ี

ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้
The relationship of the Code of Ethics for Professional Accountants affecting  

the work efficiency of Accountants 

 in the Provincial Electricity Authority, Southern Region

กนกพร วังคีรี1 ชมพูนุช ผู้สมเก่า1 วทันยา อยู่เจริญ1 โศภิษฐา ช่วยนุกูล1* สโรชา ทองค�าสุก1  

สุธาสินี บริบูรณ์1 ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์1

Kanokporn Wangkeeree1  Chompoonuch Phoosomkao1  Wathanya Yoojaroen1   

Sopittha Chaynukul1* Sarocha Thongkumsuk1 Suthasinee Boriboon1 

 Prapaipim Sutheewasinnon1

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ การปฏิบัติงานตามหลักจรรยา

บรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ และเปรียบเทียบการปฏิบัติ

งานตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี กับประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขตภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักบัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ จ�านวน 254 ราย โดยก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างจากการประมาณค่าสัดส่วนประชากรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบความแตกต่างด้วย  การวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน และ ความส�าคัญแต่ละด้านเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ ในด้านปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลต่อ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี พบว่า 1) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ปัจจัยความพึง

พอใจในการท�างาน ส่งผลต่อด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) 

ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร และ ปัจจัยความพึงพอใจในการท�างานส่งผลต่อด้าน

ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฎิบัติงาน 3) ไม่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีใด

ส่งผลต่อด้านการรักษาความลับ 4) ปัจจัยจริยธรรมส่วนบุคคลส่งผลต่อด้านความรับผิดชอบต่อด้านความรับ

ผิดชอบต่อผู้รับบริการ 5) ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยจริยธรรมส่วนบุคคล และ ปัจจัยความพึงพอใจใน

การท�างานส่งผลต่อด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

   Management Science, Silpakorn University

   *Email: sopitthafield@gmail.com
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บัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ และ 6) ปัจจัยจรรยาบรรณวิชาชีพส่งผลต่อด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

และ ในส่วนการทดสอบความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพการท�างาน พบว่า ความรับ

ผิดชอบต่อผู้รับบริการมีความสัมพันธ์ต่อด้านความถูกต้องของงบการเงิน และ ด้านคุณภาพ ตามล�าดับ ใน

ส่วนความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพมีความสัมพันธ์ต่อด้านความทันเวลา ด้านคุณภาพ และด้านถูกต้อง

ของงบการเงิน ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ : นักบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการท�างาน

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the relationship of the code of ethics 

for professional accountants affecting the work efficiency of accountants in the Provincial 

Electricity Authority, Southern Region, the performance in accordance with the code of 

 ethics of professional accountants in the Provincial Electricity Authority, Southern Region, 

and to compare the performance in accordance with the code of ethics of professional  

accountants with the work efficiency of Accountants in the Provincial Electricity Authority, 

Southern Region.The samples were 254 accountants from the Provincial Electricity  

Authority, Southern Region who were determined by the population proportion estimation 

of Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan).The research instrument used for gathering data was 

a questionnaire. The data were statistically analyzed by the basic statistics, consisting of 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and the difference test by multiple  

regression analysis.The findings of the research revealed that the accountants of the 

 Provincial Electricity Authority of the Southern Region had a high level of opinion on the 

general factors affecting the accounting professional ethics. In the light of   accounting  

professional ethics affecting work efficiency and the importance of each dimension in regard 

to the overall performance, their opinion was at the highest level. According to the analysis 

of comparison data in terms of general factors affecting the code of ethics for professional 

accountants, the analysis found that 1) organizational culture, professional ethics, and work 

satisfaction affect the transparency, independence, uprightness, and honesty  

2) professional ethics, organizational culture, and work satisfaction have the effect on  

knowledge, competence, and performance standards 3) none of the factor affecting the 

code of ethics for professional accountants has the effect on confidentiality 4) personal 

ethical affect the responsibility towards service recipients. 5) professional ethics, personal 

ethics, and work satisfaction affect the responsibility of the accountants towards their  

shareholders, partners, person, or entity. 6) professional ethics affecting the responsibility 

towards colleagues.In consideration of a test of the code of ethics for professional  

accountants’ relationship towards the work efficiency, the test found that the responsibility 
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towards the service recipients was respectively related to the accuracy of the  

financial statements and the quality. And the responsibility towards colleagues was  

related to punctuality, quality, and the accuracy of the financial statements, respectively.

Keywords: Accountant, Code of Ethics for Professional Accountants, Work Efficiency

บทน�า

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจให้เติบโตนั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายๆด้านเข้ามาช่วย เช่น 

ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ แผนการด�าเนินงานที่ดี ครอบคลุม เป็นต้น เพื่อให้กิจการสามารถด�าเนิน

งานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังยังมีเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยท�าให้การประกอบการของธุรกิจมีแบบแผน

ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ งบการเงิน หรือก็คือรายงานทางการเงิน ซึ่งจะแสดงผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือ

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกน�า

เสนอให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลภายในอย่าง ผู้บริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแผนงานและควบคุมภายในของ

กิจการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้ข้อมูลภายนอก เช่น นักลงทุนจะใช้ข้อมูลเพื่อประเมินความสามารถของกิจการใน

การก่อให้เกิดกระแสเงินสด และหน่วยงานราชการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านการก�ากับดูแลและการ

ก�าหนดนโยบายทางภาษี เป็นต้น (สุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ, 2562, น. 1-2)  ดังนั้น ความถูกต้องแม่นย�า

และความน่าเชื่อถือของงบการเงินจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

การจัดท�ารายงานทางการเงิน เป็นหน้าที่ของนักบัญชี โดยมีการจัดท�าบัญชี จดบันทึกข้อมูล

เหตุการณ์ทางด้านการเงินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยการบัญชี รวมถึงท�าการจ�าแนก

ประเภทรายการต่างๆออกมา และจัดท�าเป็นรายงานออกมาเพื่อแสดงผลการด�าเนินงานของธุรกิจเป็นรอบ

ระยะเวลาหนึ่งๆ หากข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดอย่างมีนัยส�าคัญ แม้จะเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจด�า

เนินธุรกิจและท�าให้กิจการประสบปัญหาต่อเนื่องจนล้มละลายได้ ฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส�าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่สร้างความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของงบการเงิน คือ การ

ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักบัญชี มีความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า บัญชีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของกิจการ และมีหลายฝ่ายที่ได้

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี ดังนั้นนักบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และ

ประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

แต่ในปัจจุบันการทุจริตโดยการตกแต่งข้อมูลทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสร้างมูลค่าความ

เสียหายต่อผู้ใช้งบการเงินเป็นอย่างมาก เห็นได้จากวิกฤตการทางบัญชีที่ส่งผลให้บริษัทใหญ่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาล้มละลาย อันได้แก่ บริษัทเวิร์ลคอม บริษัทเอนรอน บริษัทไทโค และบริษัทซีลอค  โดย

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันภายในปีค.ศ.2002 ซึ่งต้นเหตุของการทุจริตหลักๆนั้นมาจาก ประการที่

หนึ่ง ผู้บริหารใช้อ�านาจสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมท�าการทุจริตโดยใช้วิธีตกแต่งงบการเงิน เพื่อให้ราคาหุ้น

ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น สร้างความมั่งคั่งให้กับกิจการ และเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในกิจการ ประการที่

สอง ขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประการที่สาม การตรวจสอบภายในถูกจ�ากัดขอบเขตและถูกแทรกแซง

โดยฝ่ายบริหาร ประการที่สี่ ผู้ตรวจสอบบัญชีขาดอิสระในการด�าเนินงาน ท�าให้ผู้ใช้งบการเงินน�าไปใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดทุน (ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, 
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2559) และประการสุดท้าย นักบัญชีขาดจิตส�านึก ไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพที่พึงมี ส่งผลเสียให้

กับองค์กรอย่างมหาศาล ขาดความเชื่อมั่นในงบการเงินและการปฏิบัติงานของนักบัญชี รวมทั้งส่งผลกระทบ

ต่อการท�างานของบุคลการที่ด้อยประสิทธิภาพลง

ประสิทธิภาพการท�างาน เป็นส่วนส�าคัญของการน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน ดัง

นั้น การประเมินประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีประกอบไปด้วยการท�างานต้องเชื่อถือได้ (Reliable 

Working) งานส�าเร็จทันเวลา (Timeliness) ปริมาณงาน (Quantity of Work) และผลงานได้มาตรฐาน

(Standardization) ซึ่งต้องอาศัยการท�างานของมนุษย์และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน

ในองค์กร จะเพิ่มความส�าเร็จความเจริญก้าวหน้าและความพึงพอใจในผลผลิตขององค์กร (สมพงษ์ เกษมสิน, 

2549) โดยหากปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะส่งผลต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งผลให้ความส�าเร็จขององค์กรในภาพรวม จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

ของนักบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตภาคใต้ เหตุเพราะมันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีเครือข่ายขนาด

ใหญ่ ซึ่งมีบุคลากรหลายภาคส่วนอยูจ�านวนมาก รวมถึงนักบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงานที่ได้จากการน�า

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของนักบัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต
ภาคใต้

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนัก
บัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักบัญชีใน

องค์กรได้ตระหนักและเห็นประโยชน์ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กร
รัฐวิสาหกิจให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต่อการจัดท�าบัญชีและน�าเสนองบการเงิน

ทบทวนวรรณกรรม

จริยธรรมส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลมีรูปแบบของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม โดยจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินจริยธรรม อนึ่งการตัดสินทางจริยธรรมแต่ละบุคคลจะมีความ

แตกต่างกัน กล่าวคือ สถานการณ์เดียวกัน บุคคลหนึ่งอาจเห็นถูกต้อง แต่อีกบุคคลหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

ทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับจ�านวนองค์ประกอบในแต่ละสถานการณ์ (Hartshorne & May, 1928) 
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วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงค่านิยม ความรู้ ความคิด ศีลธรรม ประเพณี 

เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ความเชื่อถือศรัทธาร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายใน

องค์กรนั้น ๆ และทั้งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ปรัชญา ต�านาน นิยาย เรื่องราว และภาษาพิเศษ 

ฯลฯ (Moorherad & Griffin, 1995, pp. 440) ส�าหรับวัฒนธรรมองค์กรจะแบ่งออกเป็นระดับกว้างและ

ระดับแคบ คือเป็นแบบแผนพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิกทั้งหลายในองค์กรยึดถือร่วม

กัน และสะท้อนความเป็นจริงในองค์กรหรือสังคมที่ทุกคนรับรู้และยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์  วัฒนธรรม

องค์กรจึงเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” ขององค์กร

ค่านิยมในการท�างาน เป็นความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

ยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไป ตามกาลสมัยและความคิดเห็น

ของคนในสังคม ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมิน การเลือกและการตัดสินใจของบุคคลว่า

ควรท�าหรือไม่ควรท�า มีค่าหรือไม่มีค่า ส�าคัญหรือไม่ส�าคัญ นอกจากนี้ ค่านิยมยังท�าหน้าที่เป็นตัวก�าหนดเป้า

หมายและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งสู ่เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยมในการท�างานที่ได้รับจากการวิจัยใน

พฤติกรรมองค์การมีเอกลักษณ์อยู่ 2 ประการ  ได้แก่  1.ค่านิยมภายในงาน (Intrinsic work Values) และ 

2.ค่านิยมภายนอกงาน (Extrinsic work Values)

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกดี หรือมีเจตคติทางบวกต่อการท�างาน อันเนื่องมาจากการ

ที่บุคคลท�างานแล้วได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับที่บุคคลคาดหวังไว้ โดยส่ิงที่บุคคลต้องการ

จากการท�างานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายในของ

บุคคลที่ต้องการจะพัฒนาและสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับตัวเองจากการท�างานนั้นๆ ส่วนอีกกลุ่ม

เน้นความส�าคัญที่ความเสมอภาคและความราบรื่นในการท�างาน อันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง

และจะท�าให้บุคคลสามารถเข้าถึงความต้องการในกลุ่มที่หนึ่งได้ กลุ่มความต้องการ 2 กลุ่มนั้น  ได้แก่  1. 

ปัจจัยจูงใจ (motivation) และ 2. ปัจจัยค�้าจุน (hygiene)

จรรยาบรรณวิชาชีพ  หมายถึง ประมวลความความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง

ก�าหนดขึ้น เพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรือไม่ก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554)

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 46 ก�าหนดให้สภา

วิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยโดยก�าหนดให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี และ ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี หรือมาตรฐาน

อื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนด มาตรา 47 ก�าหนดว่า ให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดท�าจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีขึ้นเป็นภาษาไทย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อก�าหนดในเรื่องดังนี้ 1. ความโปร่งใส ความ

เป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  2. ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการรักษาความลับ  และ 4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน 

หรือ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้  (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561 : ออนไลน์)

ประสิทธิภาพการท�างาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือเมื่อมีผลการปฏิบัติงานดี

ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท�างานสูง และถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท�างานต�่า 

หากองค์กรต้องการสร้างความส�าเร็จในการท�างาน องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างาน รวมถึง
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การใช้กลยุทธ์แบบแผนหรือเทคนิควิธีการด�าเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และผลผลิตที่ออกมาควรมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานดีที่สุดและมีการ

ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งค่าประสิทธิภาพอาจไม่แสดงค่าประสิทธิภาพเชิง

ตัวเลข แต่แสดงด้วยการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ เกี่ยวข้องกับปัจจัย ได้แก่ ด้าน

จริยธรรมส่วนบุคคล(มยุรี เกื้อสกุล และคณะ, 2558, น.49-58) ด้านวัฒนธรรมองค์กร(สุพานี สฤษฎ์วานิช, 

2552) ด้านค่านิยมในการท�างาน(วุฒิศักดิ์ รองเมือง, 2544) ด้านความพึงพอใจในงาน(ชิตาพร เลี้ยงวิจิตร, 

2545) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ(พิภพ วชังเงิน, 2545) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ประดินันท์ ประดับ

ศิลป์ และคณะ, 2557, น.14-20) ด้านประสิทธิภาพการท�างาน(ฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ, 2559, น.653-

664)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ น�ามาซึ่งกรอบแนวคิดดังนี้

กรอบแนวคิดงานวิจัย
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วิธีการด�าเนินงานวิจัย
1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ในงานวิจัยนี้ คือ นักบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตภาคใต้ จ�านวน 728 คน

1.2 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยใช้การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าสัดส่วนประชากรของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) ซึ่งก�าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 254 รายจากจ�านวน

ประชากร 728 ราย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Question) ซึ่งสร้างโดย

อาศัยแนวทางที่ศึกษาเอกสาร แนวคิด วัตถุประสงค์ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 

ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการท�างาน รายได้ วิชาชีบัญชี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเข้ารับการอบรมทาง

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ส่วนท่ี 2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จ�านวน 17 ข้อ มี

ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จ�านวน 19 ข้อมีลักษณะค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ส่วนที่ 4: ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เขตภาคใต้ จ�านวน 14 ข้อมีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะ มีลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended)

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ด้วยการสร้าง

แบบสอบถามจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหา

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นัก

บัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตภาคใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น3 เขต ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 เพชรบุรี, 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 นครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ยะลา โดยส่งแบบสอบถาม

ทางออนไลน์ 264 ชุด ได้รับการตอบกลับ จ�านวน 254 ชุด
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4.การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปSPSS โดยข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแจงแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูล

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) หาค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลตอนที่ 3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าร้อยละ (Per-

centage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) หาค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลตอนที่ 5 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

จากข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน 254 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูล

มาแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ มีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น

เพศชายร้อยละ 26 และ เป็นเพศหญิงร้อยละ 74 สัดส่วนอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

37.4 รองลงมาอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 25.6 อายุ 40 – 50 ปี ร้อยละ 25.2 และอายุมากกว่า 50 ปี ร้อย

ละ 11.8 ระดับคุณวุฒิส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรีหรือทียบเท่า ร้อยละ 63.8 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 35 และ 

ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 1.2 ประสบการณ์ในการท�างานด้านบัญชีส่วนใหญ่10 – 20 ปี ร้อยละ 38.2 รอง

ลงมา น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 29.9 อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 23.6 และ มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 8.3 รายได้ส่วน

ใหญ่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 34.6 รองลงมาอยู่ที่ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 

24.4 รายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 21.7 และ รายได้ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน  ร้อย

ละ 19.3 นักบัญชีส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพบัญชี ร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ ผู้ตรวจสอบภาษี ร้อยละ 18.1 

ภาษี ร้อยละ 14.6 และ AIS ร้อยละ 2.8 มีใบประกอบวิชาชีพ TA ร้อยละ 74.4 และ  มีใบประกอบวิชาชีพ 

CPA ร้อยละ 25.6 นักบัญชีส่วนมากเคยศึกษา และ อบรมสัมมนาทางด้านจริยธรรม ร้อยละ 75.2 และ ไม่

เคยศึกษาหรืออบรมสัมมนาทางด้านจริยธรรม ร้อยละ 24.8 และ ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาหรืออบรมสัมมนา

ทางด้านจรรยาบรรณ ร้อยละ 72 และ ไม่เคยได้รับการศึกษาหรืออบรมสัมมนาทางด้านจรรยาบรรณ ร้อย

ละ 28
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2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และ ประสิทธิภาพการท�างาน ซึ่งแสดงผลตาม
ตารางที่1-3 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวข้องกับ 

    ปัจจัยทั่วไปที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ปัจจัย S.D. ระดับความคิดเห็น

จริยธรรมส่วนบุคคล 3.11 0.72 เห็นด้วยมาก

วัฒนธรรมองค์กร 3.21 0.69 เห็นด้วยมาก

ค่านิยมในการท�างาน 3.12 0.68 เห็นด้วยมาก

ความพึงพอใจในการท�างาน 3.31 0.63 เห็นด้วยที่สุด

จรรยาบรรณวิชาชีพ 3.22 0.61 เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ดังนี้ ความพึงพอใจในการท�างาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และ วัฒนธรรมองค์กร 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตาม 

    ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการ 

    ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี S.D. ระดับความคิดเห็น

ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ

ความซื่อสัตย์สุจริต

3.30 0.60 เห็นด้วยที่สุด

ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3.27 0.61 เห็นด้วยที่สุด

การรักษาความลับ 3.44 0.54 เห็นด้วยที่สุด

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 3.33 0.54 เห็นด้วยที่สุด

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือ

นิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้

3.35 0.55 เห็นด้วยที่สุด

ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 3.32 0.53 เห็นด้วยที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยา

บรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ 

การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี

ปฏิบัติหน้าที่ให้และ ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความส�าคัญของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตาม 

    ข้อมูลเกี่ยวกับความส�าคัญประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เ 

    ขตภาคใต้

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านคุณภาพงาน 3.38 0.58 เห็นด้วยที่สุด

ด้านความทันเวลา 3.34 0.59 เห็นด้วยที่สุด

ด้านความถูกต้องของงบการเงิน 3.34 0.56 เห็นด้วยที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก 

ดังนี้ ด้านคุณภาพงาน ด้านความทันเวลา และ ด้านความถูกต้องของงบการเงิน
3. การทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เขตภาคใต้ โดยคณะผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

จากการทดสอบพบว่า นักบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ในเรื่องจริยธรรมส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในการท�างาน ความ

พึงพอใจในการท�างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

แสดงผลตามตารางที่ 4-9 ดังนี้

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยา

บรรณวิชาชีพบัญชีต่อความโปร่งใส อิสระ เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 2.139 .191 11.222 .000*

จริยธรรมส่วนบุคคล .063 .084 .064 .745 .457

วัฒนธรรมองค์กร .277 .084 .335 3.302 .001*

ค่านิยมในการท�างาน .061 .072 .075 .853 .394

ความพึงพอใจในการท�างาน -.312 .076 -.364 -4.093 .000*

จรรยาบรรณวิชาชีพ .283 .089 .316 3.164 .002*

Adjusted R2 = 0.231

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

R2 = .246 Adjusted R2 = 0.231

สมการ Y
ความโปร่งใส อิสระ เที่ยงธรรมและซื่อสัตย

 ์= .277X
วัฒนธรรมองค์กร

+.283X
จรรยาบรรณวิชาชีพ

-.312X
ความพึงพอใจในการท�างาน

จากสมการ พบว่า วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ความพึงพอใจในการท�างาน ส่งผล

ต่อความโปร่งใส อิสระ เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ ตามล�าดับที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถ

อธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.329 หรือ ร้อยละ 32.9



709

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยา 

    บรรณวิชาชีพบัญชีต่อความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 2.021 .205 9.837 .000*

จริยธรรมส่วนบุคคล .068 .091 .065 .748 .455

วัฒนธรรมองค์กร .206 .091 .232 2.270 .024*

ค่านิยมในการท�างาน .152 .078 .174 1.954 .052

ความพึงพอใจในวิชาชีพ -.322 .082 -.352 -3.918 .000*

จรรยาบรรณวิชาชีพ .301 .096 .315 3.130 .002*

Adjusted R2 = 0.218

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

R2 = .234 Adjusted R2 = 0.218

สมการ Y
ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน

 = .301X
จรรยาบรรณวิชาชีพ

+.206X
วัฒนธรรมองค์กร

-.322X
ความพึงพอใจในการท�างาน

จากสมการ พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในการท�างาน ส่งผล

ต่อความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามล�าดับ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

สามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.218 หรือ ร้อยละ 21.8

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยา 

    บรรณวิชาชีพบัญชีต่อต่อการรักษาความลับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 2.459 .204 12.048 .000*

จริยธรรมส่วนบุคคล .090 .090 .093 .994 .321

วัฒนธรรมองค์กร .072 .090 .089 .800 .424

ค่านิยมในการท�างาน .028 .077 .035 .358 .720

ความพึงพอใจในวิชาชีพ -.059 .082 -.070 -.720 .472

จรรยาบรรณวิชาชีพ .179 .096 .203 1.867 .063

Adjusted R2 = 0.086

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

R2 = .104 Adjusted R2 = 0.086
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จากสมการ พบว่า ไม่มีปัจจัยใดส่งผลต่อการรักษาความลับ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.086 หรือ ร้อย

ละ 8.60

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต่อความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 2.013 .202 9.943 .000*

จริยธรรมส่วนบุคคล .195 .089 .197 2.177 .030*

วัฒนธรรมองค์กร -.041 .089 -.049 -.455 .650

ค่านิยมในการท�างาน .119 .076 .145 1.558 .121

ความพึงพอใจในวิชาชีพ -.002 .081 -.002 -.025 .980

จรรยาบรรณวิชาชีพ .146 .095 .162 1.539 .125

Adjusted R2 = 0.143

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

R2 = .160 Adjusted R2 = 0.143

สมการ Y
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

 = .195X
จริยธรรมส่วนบุคคล

จากสมการ พบว่า จริยธรรมส่วนบุคคล ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.143 

หรือ ร้อยละ 14.3

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยา 

    บรรณวิชาชีพบัญชีต่อความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 2.139 .198 10.826 .000*

จริยธรรมส่วนบุคคล .191 .087 .197 2.194 .029*

วัฒนธรรมองค์กร -.021 .087 -.026 -.240 .810

ค่านิยมในการท�างาน .059 .075 .073 .786 .433

ความพึงพอใจในการท�างาน -.156 .079 -.185 -1.977 .049*

จรรยาบรรณวิชาชีพ .312 .093 .353 3.369 .001*

Adjusted R2 = 0.152

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

R2 = .169 Adjusted R2 = 0.152
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สมการ Y
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 = .312X
จรรยาบรรณวิชาชีพ

+.191X
จริยธรรมส่วนบุคคล

-.156X
ความพึงพอใจในการท�างาน

จากสมการ พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมส่วนบุคคล และ ความพึงพอใจในการท�างาน  

ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีปฏิบัติ

หน้าที่ให้ ตามล�าดับ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการ

พยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.152 หรือ ร้อยละ 15.2

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต่อต่อความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 2.041 .189 10.798 .000*

จริยธรรมส่วนบุคคล .149 .083 .158 1.784 .076

วัฒนธรรมองค์กร .041 .083 .051 .490 .625

ค่านิยมในการท�างาน .006 .071 .008 .082 .935

ความพึงพอใจในวิชาชีพ -.118 .076 -.144 -1.562 .120

จรรยาบรรณวิชาชีพ .325 .089 .379 3.672 .000*

Adjusted R2 = 0.177

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

R2 = .193 Adjusted R2 = 0.177

สมการ Y
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

 = .325X
จรรยาบรรณวิชาชีพ

จากสมการ พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 

0.177 หรือ ร้อยละ 17.7
4. การทดสอบความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี 

ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ โดยคณะผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple  
Regression Analysis)  ซึ่งแสดงผลตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จรรยาบรรณ 

      วิชชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพการท�างาน

จรรยาบรรณวิชชาชีพบัญชี ด้านคุณภาพ ด้านความทันเวลา ด้านถูกต้องของงบ

การเงิน

Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig.

ค่าคงที่ 8.272 .000* 6.999 .000* 7.514 .000*

ความโปร่งใส อิสระ เที่ยงธรรม และ

ซื่อสัตย์

.008 .063 .950 -.001 -.009 .993 .077 .628 .530

ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานใน

การปฎิบัติงาน

.097 .841 .401 .094 .818 .414 .099 .862 .389

การรักษาความลับ -.060 -.636 .525 -.036 -.381 .703 -.073 -.781 .436

คววามรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ .224 2.081 .038* .147 1.372 .171 .261 2.440 .015*

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น -.032 -.259 .796 .000 .000 1.000 -.052 -.428 .669

ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ .292 2.854 .005* .335 3.293 .001* .232 2.279 .024*

Adjusted R2 = 0.227 Adjusted R2 = 0.235 Adjusted R2 = 0.236

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ 0.05

ด้านคุณภาพ R2 = .245 Adjusted R2 = 0.227

สมการ Y
ด้านคุณภาพ

 = .224X
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

+.292X
คววามรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

ด้านความทันเวลา R2 = .253 Adjusted R2 = 0.235

สมการ Y
ด้านความทันเวลา

 = .335X
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ด้านถูกต้องของงบการเงิน R2 = .254 Adjusted R2 = 0.236

สมการ Y
ด้านถูกต้องของงบการเงิน

 = .261X
คววามรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

+.232X
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

จากสมการ พบว่า ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการส่งผลต่อความส�าเร็จด้านถูกต้องของงบการเงิน 

ด้านคุณภาพ ตามล�าดับ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการ

พยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.236 และ 0.227 หรือร้อยละ 23.6 และ22.7

ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ส่งผลต่อความส�าเร็จด้านความทันเวลา ด้านคุณภาพ และ

ด้านถูกต้องของงบการเงิน ตามล�าดับ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ค่า

สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.235 , 0.227 และ 0.236 หรือร้อยละ 23.5 , 22.7 

และ23.6 

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนัก

บัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมและรายด้าน จะอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในการท�างาน และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จริยธรรมส่วนบุคคล วัฒนธรรม

องค์กร ค่านิยมในการท�างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มักจะสร้างรูปแบบพฤติกรรม



713

ของบุคคลออกมาแตกต่างกัน  ท�าให้แต่ละบุคคลมีแบบแผนการท�างานที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การตัดสินใจ

ย่อมแตกต่างตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทรียา เห็น

กลาง และคณะ (2546) ที่พบว่า ปัจจัยจริยธรรมบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยความเป็นอิสระ ส่ง

ผลต่อจริยธรรมวิชาชีพสอบบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญ

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ความรับผิดชอบต่อ

เพื่อนร่วมวิชาชีพ และความรู้ความสามารถ และความโปร่งใส ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตาม

หลักจรรยาบรรณส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิกร ด่านพิไลพร (2558) 

พบว่า จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการท�างาน

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยที่สุด เนื่องจากการ

ท�างานภายในองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานที่เหมาะสม เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย โดยผลลัพธ์ที่

ได้ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา หอมสุวรรณ (2557) 

พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีมีอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความทันเวลา ด้าน

ประโยชน์การน�าไปใช้ ด้านคุณภาพของผลงาน ด้านการประหยัดทรัพยากร และด้านปริมาณงาน ตามล�าดับ 

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยส่งผลถึงร้อย

ละ51.30

4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ได้แก่ ความโปร่งใส  

ความรู้ความสามารถ การรักษาความลับ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ

ประสิทธิภาพการท�างาน เพราะนักบัญชีบางส่วนไม่สามารถท�างานหรือตัดสินใจได้อย่างอิสระ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของสิบโทหญิงทิพย์อนงค์ ฟั้นเอ้ย และคณะ (2560. น.2113) พบว่า จรรยาบรรณ

วิชาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพงานของนายทหารบัญชีในสังกัด

กองทัพบก

5.ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความ

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน 

เพราะงานบัญชีต้องอาศัยการท�างานร่วมกัน จึงจะท�าให้งานออกมามีคุณภาพ ถูกต้องและทันเวลา สร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และน�าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของเยาวนาถ หมานหมุ้ย (2559 น. 79) พบว่า ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีความรับผิดชอบต่อเพื่อน

ร่วมวิชาชีพโดยไม่แย่งงานผู้สอบบัญชีสหกรณ์รายอื่น และผู้สอบบัญชีไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

จากบุคคลใด ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อคุณภาพงานสอบบัญชี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

สถานประกอบการควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมากขึ้น เพื่อให้

บุคลากรทางบัญชีภายในองค์กรได้ตระหนักรับรู้ในหน้าที่ของตนเอง และน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานเพื่อ

ให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต
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2. ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคต

ควรศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคใต้ ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการท�างานในเขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อน�าผลงานวิจัยที่ได้มาท�าการเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร
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ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 

ในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Factors affecting on the success factors in the household accounting  

of Hin Lek Fai sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของต�าบล

หินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนใน

ต�าบลหินเหล็กไฟ จ�านวน 100 คน ซึ่งเป็นประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ค�านวณจากสูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน พบว่า การจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ของประชาชนในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี

ด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือนมากที่สุด ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ด้าน

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เรียงลงมาตามล�าดับ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนกับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือด้านการเงิน

ส่วนบุคคล ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน และด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนในด้านการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด ด้านความมีประโยชน์ต่อครัว

เรือน ด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน เรียงลงมาตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : บัญชีครัวเรือน, ความส�าเร็จ
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Abstract

This research aimed to study the success factors in the preparation of household 

accounts of Hin Lek Fai Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. The data 

were collected by questionnaires from 100 people in Hin Lek Fai Sub-District, Prachuap 

Khiri Khan Province. The sample size was calculated using the Yamane formula (1973) at a 

90% confidence level. The tool used for data collection was a questionnaire. The statistics 

used for data analysis are Frequency distribution, mean, standard deviation T-value test 

One-way analysis of variance, And multiple regression analysis.

The research results were found that Demographic factors and success in the  

preparation of household accounts found that the preparation of household accounts of 

people in Hin Lek Fai Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. Overall, it 

is at a high level. It was found that the factors affecting the success of all 3 aspects of 

household accounting had a high level of opinion. Which has the most attitude of 

 household accountants Knowledge and understanding of the preparation of household 

accounts Support from government agencies Sort them down in order. And the relationship 

between factors affecting success in preparing household accounts and success in preparing 

household accounts consists of 3 aspects: personal finance. The benefits to the household 

And in terms of benefits to the community, it was found that the factors affecting the  

success of household accounting in personal finance were the most. The benefits to the 

household Benefits to the community Sort them down in order.

Keywords : The household accounting, Successful

บทน�า

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดปัญหาใหญ่ ได้รับผลกระทบหลายประเทศทั่วโลก ปัญหาใหญ่ดัง

กล่าว คือวิกฤติโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงบริบทการ

ด�าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ อาจกล่าวได้ว่าเป็น “วิกฤติที่ไม่

เหมือนวิกฤติใดในอดีต” เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุขและระบบอื่น ๆ ต้องหยุดชะงักและอยู่

ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์ครั้งใหญ่ กิจกรรมการผลิตที่หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และก�าลังการซื้อที่ลดลง

อย่างรุนแรง ท�าให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นวิกฤติคู่ทั้งด้าน

อุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในวิกฤติโควิด-

19 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 5.3 โดยยังมี

ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากกว่านี้ แรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้และมีปัญหาหนี้สินครัว

เรือนในระดับสูง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งเป็นปัญหาส�าหรับการด�าเนินชีวิตของประชาชนระดับ

รากหญ้าที่เสี่ยงต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้มีกินมีใช้ได้ จากการศึกษาข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจ พบว่า 
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คนจนส่วนใหญ่ ประมาณ 40% อยู่ในภาคเกษตร และ 11% อยู่ในภาคธุรกิจการค้า อุตสาหกรรมและบริการ 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และประชาชนส่วนใหญ่ยังได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพที่ไม่ตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงท�าให้ไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

และน�ามาซึ่งการกู้หนี้ ยืมสินของประชาชน จากปัญหาหนี้สินของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น สาเหตุของ

ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ รายได้อยู่ในระดับที่ต่างและไม่แน่นอน 

และการขาดการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างมีระบบและเหมาะสม (พิมพ์รัก พุ่มเจริญ, 2559) 

ท�าให้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญในการช่วยบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของครัว

เรือน ท�าให้เกิดการวางแผนการเงิน และอาจไปถึงขั้นการมีเงินออมไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของต�าบล หินเหล็กไฟ 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่

ใกล้เคียงกับเขตอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงตั้งต้นศึกษาพื้นที่ในอ�าเภอหัวหิน 

และพบว่าต�าบลหินเหล็กไฟนั้น มีขนาดพื้นที่ และจ�านวนประชากรมากเป็นอันดับ3 ของอ�าเภอหัวหิน 

(องค์การบริหารส่วนต�าบลหินเหล็กไฟ, 2563) และมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจน 

หมายความว่าต�าบลหินเหล็กไฟพื้นที่ส่วนเหนือและพื้นที่ส่วนใต้ เมื่อแบ่งจากถนนบายพาสชะอ�า-ปราณบุรี

เป็นเกณฑ์ พบว่าส่วนเหนือนั้นจะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่ส่วนใต้เป็นพื้นที่

เศรษฐกิจ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและงานประจ�าเป็นส่วนใหญ่ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

ความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของต�าบลดังกล่าวว่า การที่จะเกิดความส�าเร็จในเรื่องนี้ได้นั้น จะ

ประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง ซึ่งผู้วิจัยได้ประเมินหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้าน

ความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ และปัจจัยด้านทัศนคติ

ของผู้จัดท�าที่มีต่อบัญชีครัวเรือน และอีกประการ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนที่มี

รายได้ อาชีพ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย เพราะปัญหาการเงินภายในครอบครัว อาจน�ามาซึ่ง

ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชน ลุกลามไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน ต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกิดผลส�าเร็จทั้งในด้านการจัดการค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ด้านการวางแผนการ
เงินในอนาคต และด้านบริหารหนี้สินของครัวเรือน

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�า
บัญชีครัวเรือน ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ และปัจจัยด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน

ทบทวนวรรณกรรม
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ความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน หมายถึง การจดบันทึกรายการรับ-จ่าย จ�านวนเงินที่เกิดขึ้น

ในการใช้ชีวิตประจ�าวันของครอบครัว มีการแยกประเภท รายรับ รายจ่าย หนี้สิน และมีการสรุปยอดใน

แต่ละประเภทเป็นรายเดือนหรือสรุปยอดรายไตรมาสตามความสะดวกของแต่ละครัวเรือน การที่การจัดท�า

บัญชีครัวเรือนจะประสบผลส�าเร็จได้นั้น คือการที่ผู้จัดท�าบัญชี จดบันทึกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ

ทันเวลา สามารถสรุปผลรายรับ รายจ่าย และหนี้สินได้และสามารถน�าข้อมูลจากการสรุปผลนั้นมาวิเคราะห์ 

ท�าให้ทราบถึงที่มา ที่ไปของการใช้เงิน สามารถหาวิธีการเพิ่มรายรับ ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น และมีเงินเก็บ

ออม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางการเงินและก่อให้เกิดความมั่นคงในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างยั่งยืน 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552; สายสมร สังข์เมฆ, 2559)

ความส�าเร็จของการปฏิบัติทางการบัญชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงาน ดังนั้น

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความส�าคัญกับการศึกษา และท�าความเข้าใจการบัญชีบริหารให้

เป็นอย่างดีและประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การ

ด�าเนินงานขององค์กรประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต (วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง, 2555)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน

ต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าสามารถแบ่งได้ 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ (สายสมร สังข์เมฆ, 2559) ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน (ชน

กานต์ จุลาสัย, 2554) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ (กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี, 2557) และปัจจัยด้าน

ทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน (ภาวินีย์ ธนาอนวัช, 2557)

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชน ผู้จัดท�า

บัญชีเป็นผู้ที่สนใจท�าบัญชีครัวเรือนและเป็นผู้ที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ได้ และการที่ระดับการศึกษาของผู้จัดท�าบัญชีแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�า

บัญชีครัวเรือนไม่ต่างกัน รวมถึงผู้จัดท�าบัญชีมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ท�าให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชี

ครัวเรือนได้ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ท�าให้ไม่มีเวลาบันทึกบัญชีอย่างสม�่าเสมอ (นัฐกานต์ ทิพย

โสตถิ, 2557) จึงท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัว

เรือนของประชาชน กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�าบัญชีครัวเรือน (กิติญพัฒน์ ล้อม

ฉิมพลี, 2557) จึงท�าให้รู ้สึกว่าการท�าบัญชีครัวเรือนนั้นมีความยากและไม่อยากท�าในที่สุด ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกับการศึกษาของ พจนี ยิ่งนอก (2553) พบว่าการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของชุมชนรางอีเม้ยส่ง ผล

ให้ชาวบ้านเกิดการวางแผนการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุนการประกอบอาชีพ ป้องกันปัญหาหนี้สินที่

อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนให้ดีขึ้น  สร้างวินัยการใช้

จ่ายในครัวเรือน  เป็นการเห็นถึงคุณค่าของเงินและสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 

กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ไ ด้ รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐท�าให้การท�าบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องที่ง่าย

ขึ้น และเห็นด้วย ว่าการ ไ ด้รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม�่าเสมอจะท�าให้คิดอยากจะท�าบัญชีครัว

เรือนมากขึ้น แต่ ยังขาด ก า รช่วยเหลือ แนะน�าจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 

(กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี, 2557)

ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ จัดท�าบัญชีครัวเรือน ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชน กลุ่มตัว อย่างส่ ว นใหญ่เห็นถึงประโยชน์ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน โดยการท�าบัญชีครัวเรือน

ท�าให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น (กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี, 2557) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ ภาวินีย์ ธนาอนวัช (2557) ผู้จัดท�าบัญชีส่วนใหญ่มีทัศนคติในเรื่องการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

จากการทบทวนวรรณกร รมที่เ กี่ยวข้อง สามารถก�าหนดความสัมพันธ์ของตัวแปร น�ามาซึ่งกรอบ

แนวคิด ดังนี้
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วิธีด�าเนินการวิจัย
1. การก�าหนดประชากรเป้าหมาย

การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้คือ ครัวเรือนในพ้ืนท่ีต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 10,698 ครัวเรือน

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการท�าวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย

ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนในพื้นที่ต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค�านวณตามวิธีของ Yamane (ศิริญา ตังนฤมิตร, 

2558, น. 42) จากการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 

และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 10 ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 

100 ครัวเรือน จากจ�านวนประชากร 10,698 ราย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งตามหมู่บ้าน ซึ่งมี

ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่ออ้างอิง

ลักษณะของครัวเรือนจ�านวน 100 ครัวเรือน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ที่สร้าง

ขึ้นโดยอาศัยแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 

6 ข้อ มีลักษณะค�าถามเป็นการเลือกตอบ (Check list)

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ประกอบไปด้วยค�าถามจ�านวน 36 ข้อ มีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 

scale) ของลิเคอร์ท (ชุลีพร มาสเนตร, 2555, น. 50)

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในการสร้างแบบสอบถามโดยอาศัยเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการก�าหนดประเด็นและจ�านวนข้อค�าถามในแต่ละ

ประเด็นจากนั้นจึงสร ้างค�าถามตามกรอบประเด็นที่ก�าหนดให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต ้องการวัดน�า

แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความถูกต้องของภาษา

รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ระหว่างข้อค�าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา คัดเลือกข้อค�าถาม

ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ประสพชัย พสุนนท์, 2555, น. 226) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มี

คุณภาพ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

จ�านวน 100 ชุด ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป SPSS สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Per-

centages) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan-

dard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง

สองกลุ่มตัวอย่าง (T-Test) และ ANOVA

ผลการศึกษา

จากข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ�านวน 100 ชุด และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาแล้ว

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

ในส่วนภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจัดท�าบัญชีครัวเรือน มีสัดส่วนผู้ที่จัดท�าบัญชีเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่ท�าอาชีพ

รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 23 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนรายจ่ายต่อเดือนส่วน

ใหญ่เฉลี่ย 5,000-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 39 และจ�านวนสมาชิกต่อครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ�านวน 

1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 54

การวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปน�าเสนอโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดัง ตาราง

ที่ 1,2 และตารางที่ 3 

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จ�านวน ร้อยละ

เพศ
ชาย

หญิง

40

60

40.00

60.00

รวม 100 100.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จ�านวน ร้อยละ

อาชีพ

รับจ้าง

เกษตรกร

ค้าขาย

ธุรกิจส่วนตัว

พนักงาน/เจ้าหน้าที่

บริษัท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ

อื่นๆ

23

22

18

14

10

5

8

23.00

22.00

18.00

14.00

10.00

5.00

8.00

รวม 100 100.00

ระดับการศึกษา

ต�่ากว่าประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

อื่นๆ

1

20

18

17

12

31

1

1.00

20.00

18.00

17.00

12.00

31.00

1.00

รวม 100 100.00

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

ต่อเดือน

ต�่ากว่า 5,000 บาท

5,000 – 10,000 บาท

10,001 – 15,000 บาท

15,001 – 20,000 บาท

มากกว่า 20,000 บาท

8

33

25

16

18

8.00

33.00

25.00

16.00

18.00

รวม 100 100.00

รายจ่ายเฉลี่ยของครัว

เรือนต่อเดือน

ต�่ากว่า 5,000 บาท

5,000 – 10,000 บาท

10,001 – 15,000 บาท

15,001 – 20,000 บาท

มากกว่า 20,000 บาท

11

39

29

11

10

11.00

39.00

29.00

11.00

10.00

รวม 100 100.00

จ�านวนสมาชิกในครัว

เรือน

1 – 3 คน

4 – 6 คน

7 คน ขึ้นไป

54

39

7

54.00

39.00

7.00

รวม 100 100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 23.00) 

รองลงมาอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 22.00) ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 31.00) รองลงมาคือ 
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ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 20.00) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 33.00) รองลงมามี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 25) มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท (ร้อย

ละ 39.00) รองลงมามีรายจ่ายต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 29.00) มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

1-3 คน (ร้อยละ 54.00) รองลงมามีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน (ร้อยละ 39.00)

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสถิติพื้นฐานของความคิดเห็นในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ด้าน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 3.76 0.83 มาก

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 3.51 0.74 มาก

ด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน 3.91 0.56 มาก

จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้าน มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือนมากที่สุด(=3.91) และมีด้านความรู้

ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน(=3.76)  ด้านสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ(=3.51)  เรียงลงมาตาม

ล�าดับ

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลสถิติพื้นฐานของระดับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ด้าน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านการเงินส่วนบุคคล 3.81 0.63 มาก

ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน 3.76 0.69 มาก

ด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน 3.48 0.74 มาก

จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้าน มีระดับความคิด

เห็นในระดับมาก และพบว่าด้านที่มีระดับความส�าเร็จมากที่สุด คือด้านการเงินส่วนบุคคล(=3.81)  และมี

ด้านประโยชน์ต่อครัวเรือน(=3.76)  ด้านประโยชน์ต่อชุมชน(=3.48)  เรียงลงมาตามล�าดับ

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 

    ของประชาชนในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ�าแนกตามเพศ

ด้าน t Sig.

ด้านการเงินส่วนบุคคล 0.743 0.459

ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน 1.623 0.108

ด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน 1.053 0.295

ค่าเฉลี่ย 1.297 0.198

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์(เพศ)ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านความ

ส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่

แตกต่างกัน โดยมีค่า(Sig=0.198) ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัว 

    เรือนของประชาชนในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล
ด้านอาชีพ

ด้านระดับการ

ศึกษา

ด้านรายได้เฉลีย่

ต่อเดือน

ด้านรายจ่าย

เฉลี่ยต่อเดือน

ด้านจ�านวน

สมาชิกในครัว

เรือน

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

ด้านการเงินส่วนบุคคล 0.557 0.763 2.311 0.040* 7.310 0.000* 5.091 0.001* 1.822 0.167

ด้านความมีประโยชน์

ต่อครัวเรือน

0.328 0.921 1.589 0.159 7.805 0.000* 4.687 0.002* 0.717 0.491

ด้านความมีประโยชน์

ต่อชุมชน

0.617 0.716 1.232 0.297 8.420 0.000* 7.832 0.000* 1.446 0.240

*นัยส�าคัญที่ระดับ.05

จากตารางที่ 5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ราย

จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเปรียบเทียบกับความส�าเร็จใน

การจัดท�าบัญชีครัวเรือน พบว่า 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์(ด้านระดับการศึกษา)ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�า

บัญชีครัวเรือน ด้านการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยด้านด้านประชากรศาสตร์(ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความส�าเร็จใน

การจัดท�าบัญครัวเรือนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินส่วนบุคคล ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน และด้าน

ความมีประโยชน์ต่อชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปัจจัยด้านด้านประชากรศาสตร์ (ด้านรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน) ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความส�าเร็จใน

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินส่วนบุคคล ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน และ

ด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัว 

    เรือนของประชาชนในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม
ด้านการเงินส่วนบุคคล

ด้านความมีประโยชน์ต่อ

ครัวเรือน

ด้านความมี

ประโยชน์ต่อชุมชน

Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t

ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�า

บัญชีครัวเรือน

0.025 0.303 0.763 -0.174 -1.984 0.050* -0.048 -0.440

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 0.179 2.075 0.041* 0.204 2.262 0.026* 0.086 0.767

ด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน 0.656 8.283 0.000* 0.723 8.745 0.000* 0.566 5.485

Adjusted R2 = 0.606 Adjusted R2 = 0.570
Adjusted R2 = 

0.330

*นัยส�าคัญที่ระดับ.05
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จากตารางท่ี 6 แสดงความสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�า

บัญชีครัวเรือนของประชาชนในต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาเป็นราย

ด้านดังนี้

ด้านการเงินส่วนบุคคล  พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (Sig=0.041) และ

ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน (Sig=0.000)  ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 

ด้านการเงินส่วนบุคคล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�า

บัญชีครัวเรือน ด้านการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน (Beta = 0.656) 

และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (Beta = 0.179) ตามล�าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการ

พยากรณ์ (AdjR2) เท่ากับ 0.606

ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน  พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

(Sig=0.050) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (Sig=0.026)  และปัจจัยด้านทัศนคติของผู้จัดท�า

บัญชีครัวเรือน (Sig=0.000)  ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ด้านความมีประโยชน์ต่อครัว

เรือน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ด้าน

ความมีประโยชน์ต่อครัวเรือนมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน (Beta = 0.723) ด้านการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (Beta = 0.204) และด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 

(Beta = -0.174)  ตามล�าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (AdjR2) เท่ากับ 0.570

ด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน  พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน (Sig=0.000)  

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (AdjR2) เท่ากับ 0.330

การอภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในต�าบล

หินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จมากที่สุดคือ ด้าน

ทัศนคติของผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน โดยปัจจัยด้านนี้ส่งผลต่อความส�าเร็จทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินส่วน

บุคคล ด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน และด้านความมีประโยชน์ต่อชุมชน  จากการศึกษาท�าให้เห็นว่า

เมื่อผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือนมีทัศนคติเชิงบวกจะส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ เอมอร แส

วงวโรตม์ (2557) ด้านทัศนคติที่มีต่อการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านในเขตห้วยจระเข้มาก อ�าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการจัดท�าบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ ทั้งด้านการลดค่าใช้จ่าย 

และเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อการท�าบัญชีครัวเรือน และสอดคล้องกับ รัฐนันท์ 

พงศ์วิริทธิ์ธรและนิศรา จันทร์เจริญสุข (2556) ที่ว่าผู้น�าชุมชนยังสามารถใช้ข้อมูลมาสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนได้ตามสภาพของความเป็น

จริงของสมาชิกในชุมชน  สามารถวิเคราะห์วางแผนพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยอาศัยผู้น�าชุมชนที่มี

ความเข้มแข็ง มีการสร้างกฎกติกา  การกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเพื่อให้ชาวชุมชนเห็นความส�าคัญ และ

ประโยชน์ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดยแท้จริง
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ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  มีการเข้ามาส่งเสริมทั้งการให้ความรู้ในการจัดท�าบัญชีครัว

เรือน การสนับสนุนเกี่ยวอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�า รวมทั้งการเข้ามาติดตามผลและให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

เสมอ ส่งผลให้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนส่งผลต่อความส�าเร็จในด้านการเงินส่วนบุคคลและความมีประโยชน์

ต่อครัวเรือนของผู้จัดท�า สอดคล้องกับ เอกณรงค์ เรืองรัตน์ (2561) ที่ว่าพฤติกรรมภายนอกที่ส่งผลในการจัด

ท�าบัญชีโดยเมื่อมีแนวทางการส่งเสริมโดยการให้ความรู ้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้

ประชาชนจัดท�าบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน น�าไปสู่ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 

ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนโดยเมื่อผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือนมีความรู้และความ

เข้าใจทั้งด้านรูปแบบ การค�านวณ แยกรายรับรายจ่ายได้อย่างถูกต้อง และรวมถึงมีทักษะในการจดบันทึก

อย่างดีส่งผลให้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเกิดความส�าเร็จในด้านความมีประโยชน์ต่อครัวเรือน เนื่องจากหาก

สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้และเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนจะท�าให้ผู้ที่จัดท�าท�าได้ดีขึ้น และท�าให้ครัว

เรือนสามารถจัดการในส่วนของรายรับรายจ่าย วางแผนการเงินได้อย่างดี สอดคล้องกับ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์

ธรและนิศรา จันทร์เจริญสุข (2556)  โดยการจัดท�าบัญชีครัวเรือนสามารถจัดระเบียบการเงินภายในครัว

เรือน สมาชิกในครัวเรือนสามารถรับรู้ที่มาของรายรับ และการใช้ไปของรายจ่าย เริ่มรู้จักวางแผนทางการ

เงิน บริหารเงิน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน�าไปสู่การปฏิบัติในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นปกติใน

ชีวิตประจ�าวัน  ซึ่งเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดท�าบัญชีแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางขยายผลใน

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของครัวเรือนให้มีความพอดีพอใช้และเหลือไว้เก็บออมรวมทั้งน�าข้อมูลมาใช้

พิจารณาเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลง และหาทางเพิ่มรายได้เพื่อการวางแผนการเงินในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยเรื่องปัจจัยความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชน ต�าบลหินเหล็กไฟ 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษางานวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิจัยที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

2. ควรมีการศึกษาผลการวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาต่อยอด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อน�าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบ
กัน และน�าไปพัฒนาการจัดท�าบัญชีครัวเรือนของประชาชนให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาสาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนการเกิดสถานการณ์โควิด (2) การเพิ่มขึ้นของทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษา

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปกรในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด เมื่อเทียบทักษะเทคโนโลยีในช่วงก่อน

สถานการณ์โควิด การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่ 1 ถึง

ชั้นปีที่ 4 ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 240 ราย การศึกษานี้ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ย (Independent sample t-test)  ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากรเพิ่มขึ้น

ในช่วงเกิดสถานการณ์โควิดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป การใช้

เทคโนโลยีในการเรียน ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน และทักษะด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิต

ประจ�าวัน 

คำาสำาคัญ : ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี, นักศึกษาสาขาการบัญชี, วิกฤติการณ์โควิด - 19

Abstract 

The objectives of this study were to (1) Study technological skill of students in  

accounting program, Silpakorn University before COVID crisis. (2) study increasing of  

technological skill of students in accounting program, Silpakorn University during COVID 

crisis compare with before COVID crisis. This study collected primary data by using  

questionnaires sent to student in the first year to the fourth year of accounting program, 

Silpakorn university, respondent was 240 persons totally. This study used Independent 

Samples t-test for testing the relationship at level of statistical significance 0.05.

1 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี



732

It was found that the technological skills of the student in accounting program,  

Silpakorn University, were increased statistically significant during COVID crisis such as  

technological skill in general: technological skill in Study, technological skill in finance, skills 

in Internet using in daily life

Keywords: Technological Skill, Accounting students, The Covid-19 crisis

บทนำา

จากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วท�าให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาใน

หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้งานทั่วไป การใช้โดยเฉพาะ หรือแม้กระทั้งในการศึกษา เพราะการ

ศึกษาในปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และยังน�าไปใช้ในการท�างานได้จริง ซึ่ง

แตกต่างจากในอดีตที่มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้น้อยและไม่เป็นที่นิยมมากนัก ในการท�างานหรือการศึกษาใน

ปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขว้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นหรือ

ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบัน การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีจะกระทบต่อชีวิตประจ�าวัน

เศรษฐกิจสังคมการศึกษามากขึ้นและบวกกับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลต่อเราในยุคปัจจุบัน จึงท�าให้เราต้อง

น�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ท�าให้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตและการ

ท�างานมากยิ่งขึ้น ท�าให้ต้องมีการปรับตัว และเรียนรู้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทัน

ต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ท�าให้เทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อความ

เป็นอยู่ การเรียนรู้ การปรับตัว ในด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันมากขึ้น (อริสา 

ศรีชัยนาท, 2563, น. 1)

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT (Information and Communication 

Technology) เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นแนวทางส�าคัญที่จะมาช่วยท�าให้ศึกษาหรือเรียนรู้ได้ตา

มวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษา นั้นจะช่วยลดข้อจ�ากัดต่างๆ ของการจัดการศึกษาอาทิ

เช่นข้อจ�ากัดด้านระยะทางที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อยู่ตลอดเวลา โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาดิจิตอลลดลงท�าให้ปริมาณของเนื้อหา

ดิจิตอลเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดข้อจ�ากัดของการศึกษาสถาบันการศึกษาสมัยใหม่จึงได้

พยายามจะพัฒนา ICT เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น การศึกษาในระบบ

ปัจจุบันจะมีเอกสารและสื่อการสอนอยู่ในรูป ดิจิตอล หรือ Virtual Learning Spaceที่เป็นลักษณะของการ

ให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (สุธาศินี สีนวนแก้ว และ กานดา ศรอินทร์, 2552, น. 104)

งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในช่วงวิกฤตการณ์โควิดของนักศึกษา

บัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา ให้กับนักศึกษา

ในรุ่นต่อๆไปว่าควรต้องปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตรงไหนบ้าง หรือสามารถช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนในส่วนไหนได้บ้างในอนาคต
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วัตถุประสงค์วิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาก่อนสถานการณ์โควิด

2. เพื่อศึกษาการเพิ่มข้ึนของทักษะด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อเทียบ
กับช่วงก่อนโควิด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพื่อได้รับรู้ถึงการพัฒนาของทักษะด้านเทคโนโลยีทั่วไปในช่วงสถานการณ์โควิดของนักศึกษา

สาขาการบัญชี

2. เพื่อได้รับรู้ถึงการพัฒนาของทักษะด้านเทคโนโลยีในการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี

3. เพื่อได้รับรู้ถึงการพัฒนาของทักษะด้านเทคโนโลยีด้านการเงินในช่วงสถานการณ์โควิดของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี

4. เพื่อได้รับรู้ถึงการพัฒนาของทักษะด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวันในช่วงสถานการณ์
โควิดของนักศึกษาสาขาการบัญชี

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเรียนรู ้ของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีทุกระดับชั้นปีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 – 

พฤศจิกายน 2563 ขอบเขตด้านประชากร 

สมมติฐานการวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการใช้

ชีวิตในสังคมในปัจจุบันอย่างมาก การประกอบธุรกิจ การเรียนการศึกษา ท�าให้ภาคส่วนต่างๆ ต้องการปรับ

ตัว เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการ การท�างาน โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 – 2556 (จันทนี รุ่งเรืองธนาผล และ  พิสิฐ ลื้มอารีย์สุข, 

2558, น. 34) พฤติกรรมการผู้ใช้เทคโนโลยีจะมีความแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์การใช้ เช่น การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อกิจกรรมต่างๆในการด�าเนินชีวิต (ชเนตตี สย

นานนท์, 2555, น. 80) โดยทั่วไปนักศึกษาชใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง การสื่อสารออนไลน์ระหว่างกัน 

การค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียน (เขมิกา กลิ่นเกสร, 2553, น. 97-98)  นักบัญชีในปัจจุบันเป็นอาชีพที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี และทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นทักษะที่ส�าคัญของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21  ดัง

น้ันทักษะด้านการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีของนักวิชาชีพบัญชีความต้องการพัฒนาทักษะความรู้

ด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน ใช้ในการตรวจสอบ เพื่อช่วยกันการสูญหายของข้อมูลและสะดวก

ในการเรียกใช้ข้อมูลด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการท�าบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร การบัญชีภาษี

อากร นักวิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลจจ�าเป็นต้องมีทักษะหลายด้านที่เปลี่ยนไปจากเดิมและต้องมีการปรับตัวให้

พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (อริสา ศรีชัยนาท 2560, น. 9-10) จึงน�าไปสู่สมมติฐานวิจัย

H1: นักศึกษามีการเพิ่มขี้นของทักษะด้านเทคโนโลยีทั่วไปในช่วงสถานการณ์โควิด
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การศึกษาหาความรู้ใหม่ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาที่มุ่ง

เน้นในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและความคิดของคนให้เจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และวิชาชีพขั้น

สูง เพื่อส่งเสริมคุณภาพในการด�ารงชีวิตของตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยความรู้ในการใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน (ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ อาทร จิตสุนทรชัยกุล และ ศิรัตน์ 

แจ้งรักษ์สกุล, 2555, น. 66-67 ) เมื่อมนุษย์เผชิญกับปัญหาจะพยายามค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหานั้นใน

ช่วงสถานการณ์โควิดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนเรียนคือการไม่สามารถเรียนในชั้นเรียนได้ ผู้เรียนต้องปรับ

ตัวกับกาเรียนออนไลน์ ท�าให้ผู้เรียนต้องพยายามหาความรู้ และวิธีการใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในการ

สื่อสาร เช่น  โปรแกรมส�าเร็จรูปที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสอบออนไลน์ 

เป็นต้น เพื่อท�าให้สามารถเรียนในระบบการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดได้ ท�าให้ผู้เรียนมีแรงผลัก

ดันในการพัฒนาตนเองในเข้าใจความรู้เพื่อใช้การใช้ระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงน�าไปสู่สมมติฐานวิจัย

H2: นักศึกษามีการเพิ่มขึ้นของทักษะด้านเทคโนโลยีในการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านการเงินในปัจจุบันนี้มีผลกับคนในยุคปัจจุบันอย่างมาก เพราะในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตส่งผลกับเรื่องของการเงินในการช�าระเงินออนไลน์มากขึ้น 

สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การโอน

เงิน การตรวจสอบยอดเงิน การจ่ายบิล การซื้อสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่

รวดเร็วจึงส่งผลด้านการเงินของนักศึกษาเพราะเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงขึ้นจึงกระทบต่อรายจ่ายของนักศึกษา

มากขึ้น (คณะกรรมการระบบการช�าระเงิน, 2557) จึงน�าไปสู่สมมติฐานวิจัย

H3: นักศึกษามีการเพิ่มขึ้นของทักษะด้านเทคโนโลยีด้านการเงินในช่วงสถานการณ์โควิด

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หมายถึง ลักษณะการใช้งานในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปตาม

พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าหาข้อมูล การ

ค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน การศึกษาการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันไปของแต่ละ

บุคคล (ธนิดา  สีตะวัน, 2557, น. 41- 43) พฤติกรรมการใช้แหล่งข้อมูลมีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยสาร

สนเทศศาสตร์ได้ผสมผสานแนวคิดและทฤษฎีหลากหลายสาขา นักศึกษาโดยทั่วไปในชีวิตประจ�าวันคือการ

เรียนโดยนอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียนตามปกตินักศึกษาจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอ่าน

หนังสือกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อเตรียมสอบประจ�ารายวิชาและใช้ในการท�ารายงานในระดับมาก (จงกล พุทธิชัย

กุล, 2559, น. 16) ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงอาจเพิ่มโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�าวัน

ของนักศึกษามากขึ้น จึงน�าไปสู่สมมติฐานวิจัย

H4: นักศึกษามีการเพิ่มขึ้นของทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวันในช่วงวิกฤตการณ์โควิด

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google form ประกอบ

ด้วยค�าถาม 2 ส่วน ดังนี้ (1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ภูมิล�าเนา เกรดเฉลี่ย สถานที่พัก

อาศัยขณะเรียน (2) ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของนักศึกษาในแต่ละด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป 

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการเงิน และการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google form โดยส่ง

ไปยังไลน์กลุ่มของนักศึกษาสาขาการบัญชีระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จ�านวนทั้งสิ้น 453 ราย ใน

ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563 ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้นจ�านวน 240 ราย

3. ตัวแปรและการวัดค่า 

งานวิจัยนี้ศึกษาทักษะเทคโนโลยีแต่ละด้าน โดยใช้ข้อค�าถามเกี่ยวกับทักษะเทคโนโลยีแต่ละ

ด้าน  ประกอบด้วย (1) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป (General) วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อ

ค�าถามจ�านวน 6 ข้อ  (2) การใช้เทคโนโลยีในการเรียน (Study) วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถาม

จ�านวน 5 ข้อ (3) การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการเงิน (Finance) วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อ

ค�าถามจ�านวน 5 ข้อ (4) การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน  วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถาม

จ�านวน 5 ข้อ ทั้งนี้ การวัดค่าทักษะเทคโนโลยีดังกล่าว จะใช้แบบสอบถามให้ผู้ตอบประเมินทักษะของตนเอง

ก่อนสถานการณ์โควิด และหลังสถานการณ์โควิดของตนเอง โดยวัดค่าด้วย Likert scale 1-5 โดย มาก

ที่สุด=5  มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2  และ  น้อยที่สุด=1

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษานี้ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยทักษะเทคโนโลยีแต่ละด้านก่อนและหลังสถานการณ์โควิด

โดยใช้การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Independent Sample t-test)

ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ได้รับการตอบกลับจ�านวน 240 ชุด และน�า

แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายได้ดังนี้

ตารางที่ 1 : แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=240 คน)

ปัจจัยด้านบุคคล จำานวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 46 19.2

หญิง 181 75.4

เพศทางเลือก 13 5.4

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 45 18.8

ชั้นปีที่ 2 59 24.6

ชั้นปีที่ 3 72 30

ชั้นปีที่ 4 64 26.6

ภูมิลำาเนา

กรุงเทพมหานคร 119 49.6

ปริมณฑล 83 34.6
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ปัจจัยด้านบุคคล จำานวน ร้อยละ

อื่นๆ 38 15.8

ที่พักอาศัยขณะเรียน

บ้านตนเอง 115 47.9

หอพักเอกชน 36 15

หอพักของมหาวิทยาลัย 89 37.1

เกรดเฉลี่ยสะสม

ต�่ากว่า 2.00 2 0.8

2.00-2.50 45 18.8

2.51-3.00 82 34.2

3.01-3.50 79 32.9

3.51-4.00 32 13.3

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

ในกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุด แสดงดังนี้ เป็นเพศหญิงจ�านวน 181 คน (75.40%) อยู่ในระดับชั้นปีที่ 3  จ�านวน 

72 คน (30%) ภูมิล�าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 119 คน  (49.60%) พักอาศัยขณะเรียนอยู่ที่บ้าน 

ตนเอง จ�านวน 115 คน (47.90%)  มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.51-3.00 จ�านวน 82 คน (34.20)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะเทคโนโลยีแต่ละด้านของนักศึกษาสาขา 

    การบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนสถานการณ์โควิด (n=240 คน)

ทักษะเทคโนโลยีแต่ละด้าน S.D. ระดับของทักษะ

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป 3.63 1.04 มาก

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน 3.30 1.05 ปานกลาง

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน 3.39 0.98 ปานกลาง

ทักษะด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน 3.43 0.98 ปานกลาง

4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด; 3.51 – 4.50 หมายถึง มีทักษะระดับมาก; 2.51 – 3.50 หมายถึง มีทักษะ

ระดับปานกลาง; 1.51 – 2.50 หมายถึง มีทักษะระดับน้อย;1.00 – 1.50 หมายถึง มีทักษะระดับน้อยที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบว่ามีระดับทักษะเทคโนโลยีก่อนโควิด ด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป (3.63)  อยู่ในระดับมาก ด้าน

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน (3.30) ด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน (3.39) และด้านการใช้

อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน (3.43) อยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะเทคโนโลยีแต่ละด้านของนักศึกษาสาขา 

    การบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด (n=240 คน)

ทักษะเทคโนโลยีแต่ละด้าน S.D. ระดับของทักษะ

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป 4.46 0.61 มาก

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน 4.31 0.67 มาก

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน 4.30 0.67 มาก

ทักษะด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน 4.42 0.66 มาก

4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด; 3.51 – 4.50 หมายถึง มีทักษะระดับมาก; 2.51 – 3.50 หมายถึง มีทักษะ

ระดับปานกลาง; 1.51 – 2.50 หมายถึง มีทักษะระดับน้อย;1.00 – 1.50 หมายถึง มีทักษะระดับน้อยที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบว่ามีระดับทักษะเทคโนโลยีช่วงเกิดสถานการณ์โควิด ด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป (4.46)  ด้าน

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน (4.31) ด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน (4.30) และด้านการใช้

อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน (4.42) อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับทักษะด้านเทคโนโลยีในช่วงก่อนสถาการณ์โควิดและช่วง 

    เกิดสถานการณ์โควิดของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร (n=240) 

ทักษะด้านเทคโนโลยีแต่ละด้าน ก่อนสถานการณ์

โควิด

ช่วงเกิด

สถานการณ์โควิด

t Sig

SD. SD.

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป (General) 3.63 1.04 4.46 0.61 -10.5723 0.000***

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน (Study) 3.35 1.05 4.31 0.67 -11.901 0.000***

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน 

(Finance)

3.45 0.98 4.30 0.67 -11.038 0.000***

ทักษะด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน 

(Internet)

3.49 0.98 4.42 0.66 -12.275 0.000***

p <0.01

จากตารางที่ 4  ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด ของนักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์โควิด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีการ

พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 3.63 เป็น 4.46 (t=-10.5723 ; p =0.000) การพัฒนา

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3.35 เป็น 4.31 (t=  -11.901 ; p =0.000) การพัฒนา

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเพิ่มขึ้นจาก 3.45 เป็น 4.30 (t= -11.038 ; p =0.000) การ

พัฒนาทักษะด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้นจาก 3.49 เป็น  4.42 (t= -12.275 ; p =0.000) 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นูรีดา จะปะกียา และคณะ (2557,น. 55 ) ที่พบว่า นักศึกษามีระดับการรู้

สารสนเทศในระดับมาก เนื่องจากนักศึกษาขาดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แต่สามารถสืบค้นสารสนเทศจน
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ประสบความส�าเร็จได้ ในการศึกษานี้จึงยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ว่า นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีการพัฒนาทักษะทั้ง4ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป (General) ทักษะด้านการใช้

เทคโนโลยีในการเรียน (Study) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน (Finance) ทักษะด้านการใช้

อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน (Internet) ในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมเป็นเพศ

หญิงมากเพศชายและเพศทางเลือกตามล�าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ในระดับชั้นปี 

ที่ 3 สัดส่วนของภูมิล�าเนามากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สัดส่วนของที่พักอาศัยขณะเรียนของนักศึกษามาก

ที่สุดคือหอพักเอกชน และสัดส่วนของช่วงเกรดเฉลี่ยมากที่สดุที่ 2.51 – 3.00 ผลการศึกษา พบว่า ทักษะ

เทคโนโลยีของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนสถานการณ์โควิด ดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยี

ทั่วไป (3.63) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน (3.35) ด้านการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน (3.39) และ

ด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน(3.49) อยู่ในระดับปานกลาง ส�าหรับทักษะเทคโนโลยีในช่วงเกิด

สถานการณ์โควิด แสดงดังนี้ ด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป (4.46) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน (4.31) 

การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน (4.30) และด้านการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน (4.42) อยู่ในระดับ

มาก

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในช่วงวิกฤตการณ์โควิด ของ

นักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ พัชรี นาคผง (2562, น. 131) และ สุกัญญา พิทักษ์ (2554, น. 90-91) จากการวิจัยพบว่านักศึกษา

ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีทั่วไป และด้านการเรียนการศึกษาเป็นส่วนใหญ่เพราะ

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันท�าให้นักศึกษามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์อยู่ที่

บ้านสักส่วนใหญ่จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับได้ว่า นักศึกษา

สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนสถานการณ์โควิด-19

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผู ้เรียนมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนและการสนับสนุน

กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นหากสถานการณ์โควิดผ่อนคลายหลักสูตรอาจพิจารณาใช้การพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไปเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักศึกษา

โดยใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผสมกับการเรียนในชั้นเรียนได้
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การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การท�าสวนล�าไย 

กรณีศึกษาสวนล�าไยอรุโณทัย อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
LOGISTICS COSTS ANALYSIS IN LONGAN FARM 

A CASE STUDY OF ARUNOTHAI LONGAN GARDEN,  SAN PA TONG DISTRICT,  

CHIANG MAI PROVINCE

สภุาวดี สายสนิท1* เฉลิมชัย แซ่ลิ้ม1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรสวนล�าไยอรุโณทัย อ�าเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อให้ทราบโครงสร้างต้นทุนซึ่งจะน�า

ไปสู่แนวทางการพัฒนาหรือลดต้นทุนโลจิสติกส์ จากการวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการ

แบ่งส่วนต้นทุนตามกิจกรรม ผลจากการศึกษาพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

ต้นทุนด้านการส่งสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60.17 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูงที่สุด รอง

ลงมาคือต้นทุนการรวบรวมผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 25.33 ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ

ต้นทุนการจัดเก็บ คิดเป็นร้อยละ 3.32 โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ท�าให้ต้นทุนการส่งสินค้าสูงคือ ค่าเสื่อมราคา

รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและต้นทุนด้านบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้ต้นทุนการขนส่งล�าไยลดลงเกษตรกรควรใช้

แรงงานบุคลากรที่จ้างมาและรถยนต์ที่เกษตรกรมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การน�ารถยนต์ไปใช้

ในการหารายได้เพิ่มจากการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ การลดค่าจ้างแรงงานในการขนผลผลิตไปส่งยัง

โรงรับซื้อล�าไย เกษตรกรต้องรวมกลุ่มในการจัดเก็บผลผลิตเป็นลักษณะการรวมศูนย์ส่งผลผลิตเพ่ือท่ีจะ

สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ต�่าลงและเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งได้อีกทาง

ค�าส�าคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์, ต้นทุนฐานกิจกรรม, ล�าไย

Abstract

The objective of this research was to conduct the analysis of logistics costs of  

Arunothai longan garden farmers in San Pa Tong District, Chiang Mai Province by applying 

Activity-Based Costing (ABC) for determining the cost structure and identifying the approach 

to the development or the reduction of logistics costs. From the analysis of the logistics 

activities using the activity-based cost approach, the analytic results indicated that farmers’ 

logistics costs were divided into 4 categories. The highest cost category was delivery cost, 

accounting for 60.17 percent of total logistics cost, followed by output collection cost,  

accounting for 25.33 percent, procurement cost, accounting for 11.2 percent and lastly  

storage cost, accounting for 3.32 percent. In addition, the results revealed that the main 

expense contributing to high delivery cost was depreciation of transportation vehicles and 
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

  Faculty of Business and Technology Information, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus

  * Email: suphawadee_sa@rmutto.ac.th
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personnel cost. Therefore, in order to reduce longan transportation cost, farmers should 

maximize the efficiency and utilization of hired labors and existing vehicles. For example, 

their vehicle could be utilized to earn extra income from the delivery of goods or items, 

reducing labor wages in transporting output to longan buying factories. Furthermore,  

farmers should be gathered in output harvesting as a centralized delivery system in order 

to lower expenses and transportation cost as well.   

Keywords: Logistics cost, Activity-based costing (ABC), Longan

บทน�า

ล�าไยจัดได้ว่าเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญของประเทศไทยท้ังเพื่อการบริโภคและส่งออก 

แหล่งผลิตล�าไยที่ส�าคัญร้อยละ 85 อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ล�าพูน ตาก น่าน และแพร่ 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 เพาะปลูกในจังหวัดจันทบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี และเลย เนื่องจากล�าไยเป็นไม้ผล

เฉพาะฤดูกาลและเฉพาะถ่ินจึงมีมากในแถบที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นยาวนานและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ตลาดส่งออกที่ส�าคัญของไทยได้แก่ ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย 

แคนนาดา สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส�าหรับเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งของ

ประเทศไทยที่มีประชากรประกอบอาชีพการท�าสวนล�าไยเป็นอาชีพหลักและมีจ�านวนพื้นที่ยืนต้นมากที่สุด

ในระดับประเทศและระดับภาคเหนือ สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (2561)

จากการศึกษาและลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลของเกษตรกรสวนล�าไยอรุโณทัย อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ พบปัญหาของเกษตรกรที่ยังคงประสบปัญหาอยู่หลายๆ ด้าน ได้แก่ ขาดการจดบันทึกหรือท�า

รายการเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ท�าให้ไม่สามารถจ�าแนกต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้ 

ขาดความรู ้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมาะสม ขาดกระบวนการ

วางแผน การปฏิบัติการและการควบคุมการไหลของสินค้า การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นต้น วิธีการในการช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร เช่น ศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิต

ล�าไยของเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

เวลา สถานที่และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงความปลอดภัยของสินค้า 

โดยการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ในระดับพื้นที่ปลูกเพื่อให้เกษตรกรได้ทราบต้นทุนตั้งแต่ค่าใช้จ่ายใน

การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการที่มี

แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนและส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรรวมถึงผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานของ

ล�าไย ดังนั้น การน�าแนวคิดเรื่องการลดต้นทุน โลจิสติกส์มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจึงถือเป็นการ

สร้างศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นและจ�าเป็นต้องทราบถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่แท้จริงใน

ระดับจุลภาคที่มีความชัดเจนลึกลงไปถึงระดับของกิจกรรมโลจิสติกส์ในระดับไร่ล�าไยที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของเกษตรกรในระดับต้นน�้าต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการท�าสวนล�าไยของเกษตรสวนล�าไยอรุโณทัย อ�าเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อเสนอแนวทางการลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงให้กับเกษตรสวนล�าไย
อรุโณทัย อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการท�าสวนล�าไยของเกษตรสวนล�าไยอรุโณทัย อ�าเภอ

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

2. สามารถเสนอแนวทางการลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงให้กับเกษตรสวนล�าไย
อรุโณทัย อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

การทบทวนวรรณกรรม

ธุรกิจเกือบทุกประเภทมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขายและการจัด

จ�าหน่ายซึ่งต้องการความถูกต้องและการประมาณต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ความ

สัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและกิจกรรมเรียกว่าพฤติกรรมต้นทุนในการวางแผนผู้ประกอบการจะต้องท�านายว่า

ต้นทุนจะเกิดขึ้นเป็นจ�านวนเท่าใด ณ ระดับต่างๆ ของการผลิตและการขายเพื่อวางแผนการควบคุมต้นทุนที่

เกิดข้ึนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนที่ได้คาดคะเนไว้นั้นในการวางแผนก�าไรในอนาคต การค�านวณ

ต้นทุนแบบเดิมจะเน้นปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่สินค้าหรือบริการด้วยวิธีการอย่างง่าย คือจะใช้เกณฑ์

ในการปันส่วนที่อิงกับประมาณการผลิตเป็นเกณฑ์ เช่น จ�านวนชั่วโมง แรงงานทางตรง จ�านวนหน่วยผลิต จ�า

นวนชั่วโมงเครื่องจักร ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้น กิจการอาจจะใช้ต้นทุนจริง ต้นทุน

ปกติหรือต้นทุนมาตรฐานในการค�านวณต้นทุนได้ โดยทั่วไปกิจการจะต้องค�านวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต

โดยใช้เกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเกณฑ์เพ่ือจะได้น�าไปใช้ในการคิดต้นทุนเข้าสู่สินค้าหรือบริการต่อไป  

วิธีการดังกล่าวเมื่อสินค้าหรือบริการใดมีจ�านวนมากจะได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตในปริมาณมาก

สินค้าใดมีปริมาณน้อยจะได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตน้อยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าว

อาจท�าให้ผลลัพธ์ท่ีได้มีความบิดเบือนได้เพราะการปันส่วนดังกล่าวไม่ได้น�าเรื่องความซับซ้อนของ

กระบวนการผลิตมาพิจารณาแต่น�าเพียงปัจจัยด้านจ�านวนหน่วยผลิตมาเป็นเกณฑ์เท่านั้น กล่าวคือ สินค้า

บางชนิดแม้จะผลิตในปริมาณน้อยแต่ถ้ากระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมากสินค้าดังกล่าวควรได้รับการ

ปันส่วนค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก สมบูรณ์ สารพัด (2561) จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการค�านวณต้นทุนสินค้าและ

บริการใหม่ที่เรียกว่า ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) ต้นทุนกิจกรรมเป็นนวัตกรรมใน

การคิดต้นทุนสินค้าและบริการที่พัฒนาโดย Cooper and Kaplan (1988) เพราะการคิดต้นทุนแบบเดิม

จะท�าให้เกิดการบิดเบือนได้ต้นทุนสินค้าหรือบริการบางชนิดอาจจะมีต้นทุนสูงหรือต�่าไปจากความเป็นจริง

ท�าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ การค�านวณต้นทุนฐานกิจกรรมจะช่วยท�าให้การค�านวณค่าใช้จ่ายการผลิต

หรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น ระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing: 

ABC) จึงได้ถูกน�ามาปรับใช้กับระบบการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตโดยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบ

การใช้ทรัพยากรขององค์กรไปในกิจกรรมโดยจะแบ่งการบริหารออกเป็นกิจกรรมต่างๆ โดยที่ต้นทุนฐาน
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กิจกรรมจะมีการปันส่วนเข้าสู่ Cost Object นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้าหรือโครงการ

ตามปริมาณการใช้กิจกรรมของ Cost Object เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ยังถือว่ากิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เกิดขึ้น

เพื่อให้การด�าเนินงานต่างๆ ด�าเนินไปตามปกติ โดยความแตกต่างระหว่างการบัญชีต้นทุนแบบเดิมกับการ

บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมในส่วนของการปันส่วนแบบเดิมนั้นค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สะสมอยู่ตามกลุ่มต้นทุน

ต่างๆ มักจะปันส่วนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตเนื่องจากระบบบัญชี

ต้นทุนแบบเดิมเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดต้นทุน ส่วนระบบต้นทุน

ฐานกิจกรรมจะเน้นการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆและถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิด

ต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมอีกทีหนึ่ง 

การค�านวนต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมปัจจุบันประเทศไทยมีการกล่าวถึงการจัด

การโลจิสติกส์กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์นั้นมีบทบาทในการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและมีต้นทุนที่

เหมาะสม การมุ่งเน้นความส�าคัญของการค�านวณต้นทุนโดยน�าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based 

Costing: ABC) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ในธุรกิจทุกประเภทจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขอ

งการท�างานและสามารถควบคุมต้นทุนของธุรกิจได้เป็นอย่างดี จากสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจในปัจจุบัน

ที่เปลี่ยนแปลงไปและในสภาวะที่เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างรุนแรงจึงส่งผลให้หลายธุรกิจต้องมีการ

ปรับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรซึ่งหากองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้มี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างละเอียดเพราะต้นทุน

ด้านโลจิสติกส์จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตและกระบวนการขนส่ง 

การค�านวณต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด ้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสามารถน�าไปก�าหนดเป็นตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพในการท�างาน (Key Performance Indicator: KPI) ของแต่ละกิจกรรมได้ทั้งยังสามารถน�าไป

ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน เช่น ลดกิจกรรมที่ไม่ท�าให้เกิดมูลค่าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเมื่อไปถึงมือ

ลูกค้าแล้วมีคุณค่าแก่ลูกค้ามากที่สุด ฐิติรัตน์ มีมาก (2563)

การจัดท�าบัญชีต้นทุนที่ดีสามารถท�าให้ผู้บริหารวางแผนคาดการณ์ตัดสินใจและควบคุมกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันจะน�าไปสู่การวางแผน “การลดต้นทุน” (Cost Reduction) ของธุรกิจที่

เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนถือเป็นสิ่งส�าคัญของผู้บริหารเพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นย่อมหมาย

ถึงก�าไรลดลงแต่ถ้ากิจการสามารถลดต้นทุนลงได้โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตนั่นถือเป็นช่องทางหนึ่งของการ

เพิ่มก�าไร โดยจ�าเป็นต้องพิจารณาและแก้ไขที่ธุรกิจของผู้ประกอบการเองเป็นอันดับแรกซึ่งการด�าเนินธุรกิจ

ย่อมมีการแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องคิดค้นกลยุทธ์มาใช้ในการลดต้นทุนของกิจการ ธนสิทธิ 

นิตยะประภา (2559) จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยพบว่าธุรกิจส่วนมากค�านวณต้นทุนโดยน�าระบบ

บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้เพื่อลดต้นทุนของกิจการซึ่งพบงานวิจัยเช่น งานของอดุลย์ พุกอินทร์ (2559) 

ศึกษาด้านต้นทุนโลจิสติกส์ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้าของ ผลิตภัณฑ์ดาบพระขรรค์และมีดเหล็กน�้าพี้โดย

ใช้การค�านวณต้นทุนกิจกรรมแบบ Activity-Based Costing (ABC) โดยพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต้นน�้ามี

ต้นทุนการขุดแร่เหล็กน�้าพี้ ต้นทุนการย่อยแร่ คิดเป็นต้นทุนรวมมีค่าร้อยละ 2.84 ต้นทุนโลจิสติกส์กลางน�้ามี

ต้นทุนการถลุงเหล็กน�้าพี้เป็นแท่ง (Ingot) ต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ดาบพระขรรค์และมีดเหล็กน�้าพี้ คิด

เป็นต้นทุนรวมมีค่าร้อยละ 31.71 ต้นทุนโลจิสติกส์ปลายน�้า พบว่า ในปัจจุบันมีการจ�าหน่ายในพื้นที่คิดเป็น

ร้อยละ 70 การจ�าหน่ายนอกพื้นที่จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 24 และการจ�าหน่ายประเภทอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6 
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มีต้นทุนโลจิสติกส์รวมมีค่า ร้อยละ 65.45 จากข้อมูลการศึกษา พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนที่สูง คือ 

ต้นทุนโลจิสติกส์ปลายน�้า ซึ่งมีต้นทุนค่าการตลาด ค่าขนส่งเพื่อน�าผลิตภัณฑ์ดาบพระขรรค์และมีดเหล็กน�้าพี้

จ�าหน่ายให้กับลูกค้าเช่นเดียวกับสนั่น เถาชารีและระพีพันธ์ ปิตาคะโส (2555) ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยวิธี

ต้นทุนฐานกิจกรรมมาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนโล

จิสติกส์ที่เกิดในแต่ละกลุ่มของโซ่อุปทานข้าวมีความแตกต่างกันแต่ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามากของเกือบ

ทุกกลุ่ม คือ ต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งงานวิจัยของชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (2563) ศึกษาต้นทุนของกิจกรรมโลจิ

สติกส์ในการท�าสวนยางพาราของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร ซึ่งในส่วนของงานวิจัยนี้ได้น�าแนวคิดต้นทุน         

โลจิสติกส์ตาม Stock and Lambert (2001) ในการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ 6 หมวดมาประยุกต์ใช้กับระบบ

ต้นทุนฐานกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมโลจิสติกส์ในการท�าสวนยางพาราประกอบไปด้วย กิจกรรม

การจัดซื้อ กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง กิจกรรมการขนส่ง กิจกรรมการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า 

กิจกรรมการขนถ่ายวัตถุดิบและกิจกรรมการติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ โดยพบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ที่

ต้นทุนมากที่สุด คือ กิจกรรมการขนส่ง รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการเก็บรวบรวมน�้ายาง จึงได้เสนอแนวทาง

ในการลดต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ของกิจกรรมดังกล่าวโดยให้ใช้แรงงานบุคลากรท่ีจ้างมาและรถยนต์ที่

เกษตรกรมีอยู่ในเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของกุลบัณฑิต แสงดี และคณะ (2560) 

ได้ท�าการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัมทั้งหมด 5 กิจกรรม

ตั้งแต่กิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาจนถึงกิจกรรมการจัดส่งสินค้าและท�าการวิเคราะห์ต้นทุนโดยวิธีการวิเคราะห์

ต้นทุนฐานกิจกรรมพบว่า ต้นทุนรวมของกิจกรรมทั้งหมดเท่ากับ 2,157,807.45 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนใน

กิจกรรมโลจิสติกส์เท่ากับ 1,086,482 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 22.32 บาท

ต่อขวด กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่งสินค้า เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี 

คิดเป็น 40.39 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดต้นทุนใน

กิจกรรมการจัดส่งสินค้าโดยแสดงแบบจ�าลองทางเลือกการลงทุนในการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้น�้ามัน

ดีเซลเป็นระบบแก๊ส NGV หรือ LPG พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่าน�้า

มันดีเซลลงได้ 71,333.68 บาทต่อปี ในขณะที่ระบบแก๊ส NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าน�้ามันดีเซลลงได้ 

57,576.5 บาทต่อปี บริษัทสามารถน�าไปประกอบการตัดสินใจลดต้นทุนการใช้น�้ามันดีเซลในการขนส่งให้กับ

บริษัทได้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การท�าสวนล�าไยของเกษตรกร

สวนล�าไยอรุโณทัย อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นการเก็บข้อมูลจากภาคสนามที่ได้ลงปฏิบัติงานจริง

โดยท�าการลงพื้นที่ปฏิบัติงานท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้างการสังเกต 

การสนทนาและจดบันทึกในแต่ละกระบวนการเพื่อการวิเคราะห์กิจกรรมตามที่เกิดขึ้นจริง โดยเครื่องมือที่ใช้

ในการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรสวนล�าไย ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่าย และส่วนที่ 3 
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กิจกรรมในการท�าสวนล�าไยในแต่ละขั้นตอนการด�าเนินงานของเกษตรกรสวนล�าไยรวมถึงปริมาณการท�า

กิจกรรมและปริมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรม

 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การก�าหนดกิจกรรมในสถานปฏิบัติงานเป้าหมายซ่ึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการท�าสวนล�าไย

สามารถแบ่งได้เป็น 5 กิจกรรมหลัก 21 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมที่คณะผู้วิจัยก�าหนดจะมีกิจกรรมโลจิสติ
กส์และกิจกรรมการผลิตเกิดขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันหากมีการตัดเพียงกิจกรรมโลจิ
สติกส์มาวิเคราะห์อาจจะท�าให้เกิดความสับสนได้ 

2. ค�านวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมดโดยงานวิจัยนี้คิดต้นทุนรวมของ
ทรัพยากรทั้ง 4 ด้านเป็นรายปี และก�าหนดตัวผลักดันทรัพยากรหรือเกณฑ์การกระจายต้นทุนเพื่อสามารถ
กระจายต้นทุนโดยดูจากเกณฑ์การกระจายซ่ึงจะท�าให้การกระจายต้นทุนจากทรัพยากรแต่ละด้านไปสู่
แต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน

3. น�าต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ทั้ง 4 ด้านที่ค�านวณได้มากระจายตามแต่ละกิจกรรม โดยจ�าแนก
เป็นกิจกรรมย่อยหรือมองเป็นกิจกรรมใหญ่ตามความเหมาะสมและจะต้องมีความเหมาะสมตามสภาพ
การณ์จริง เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้จะได้ข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมด

4. น�าข้อมูลที่ได้มาค�านวณต้นทุนรายกิจกรรม ซึ่งจะน�าต้นทุนทั้งหมดที่ได้อย่างละเอียดมารวม
ต้นทุนในทรัพยากรเดียวกันและแสดงเป็นต้นทุนในภาพรวมต้นทุนกิจกรรมหลักของการท�าสวนล�าไย

5. ศึกษาตัวผลักดันกิจกรรม ซึ่งหมายถึงจ�านวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 

6. ค�านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม โดยน�าต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรมมาหารด้วยปริมาณ
การปฏิบัติงาน 

ผลการวิจัย

ผลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรสวนล�าไยอรุโณทัย ต�าบลสันกลาง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่าพื้นที่ในการปลูกล�าไยมีทั้งสิ้น 36 ไร่ ปลูกล�าไยได้ไร่ละ 17 ต้นรวมทั้งสิ้น 600 ต้น เป็นล�าไยสายพันธุ์

อีดอทั้งหมด ในช่วง 3 ปีแรกล�าไยจะยังไม่สามารถให้ผลผลิตในปริมาณที่สามารถน�าไปขายได้แต่เมื่ออายุของ

ล�าไยเข้าสู่ช่วงปีที่ 4 เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตเพื่อจ�าหน่ายได้ ผลผลิตรวมต่อปีอยู่ที่ 60,000 กิโลกรัม 

เฉลี่ยต่อไร่ 1,666.67 กิโลกรัมต่อปี ส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางคือโรงรับซื้อล�าไยเจ๊ต้อย อ�าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการตกลงราคาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ราคาขายล�าไยสด (รูดร่วง) AA , A , B 

จะอยู่ที่ 15.50 บาท, 9.16 บาท และ 4.66 บาทต่อกิโลกรัมตามล�าดับ รายได้จากการขายผลผลิตเฉลี่ย 

703,500 บาทต่อปี 
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การท�าสวนล�าไย โดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
1. การก�าหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยของการท�าสวนล�าไย สามารถก�าหนดกิจกรรมได้ 5 

กิจกรรมหลัก 21 กิจกรรมย่อย ดังรูปที่1

รูปที่ 1 การก�าหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยการท�าสวนล�าไย
2. ค�านวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด และก�าหนดตัวผลักดันทรัพยากร 

สามารถแสดงผลจากต้นทุนทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ 
ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง โดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ 
412,054 บาทต่อปี ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ต้นทุนรายปีของทรัพยากร 4 ด้านที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด
3. การกระจายต้นทุนของทรัพยากรทั้ง 4 ด้านสู่กิจกรรมหลักจากการทราบต้นทุนทรัพยากรทั้ง 4 

ด้าน สามารถน�าไปกระจายต้นทุนทรัพยากรลงในกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะท�าให้เห็นต้นทุนทรัพยากรที่เกิด
ขึ้นในแต่ละกิจกรรมหลักที่แฝงอยู่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ: A คือ กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา, B คือ กิจกรรมการจัดเก็บ, C คือ กิจกรรมการดูแล,  

D คือ กิจกรรมการรวบรวม และ E คือ กิจกรรมการส่งสินค้า 

รูปที่ 3 สรุปต้นทุนจากทรัพยากร 4 ด้านรายกิจกรรมหลักการท�าสวนล�าไย 

ที่มา: คณะผู้วิจัย, 2563
4. การจัดสรรต้นทุนทรัพยากรทั้ง 4 ด้านเข้าสู่รายกิจกรรมหลักพบว่ากิจกรรมการดูแลมีต้นทุน 

รวมมากที่สุดเท่ากับ 253,846 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 61.61 รองลงมาคือ กิจกรรมการส่งสินค้าโดยมี
ต้นทุนรวมเท่ากับ 95,197 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.10 กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตมีต้นทุนรวมเท่ากับ 
40,080 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.73 กิจกรรมการจัดซื้อจัดหามีต้นทุนรวมเท่ากับ 17,678 บาทต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 4.29 และกิจกรรมการจัดเก็บมีต้นทุนรวมน้อยที่สุดเท่ากับ 5,253 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1.27 
ในส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์จากการวิเคราะห์พบว่ามีต้นทุนรวมเท่ากับ 158,208 บาทต่อปี โดยการค�านวณ
จากสัดส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์รวมต่อปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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ด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกรสามารถค�านวณหาต้นทุนได้เพียง 4 ส่วนคือ ต้นทุนด้านการส่งสินค้าคิดเป็นร้อย
ละ 60.17 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูงที่สุด รองลงมาคือต้นทุนการรวบรวมผลผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 25.33 ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา คิดเป็นร้อยละ 11.2 และต้นทุนการจัดเก็บ คิดเป็นร้อยละ 
3.32

5. การก�าหนดตัวผลักดันกิจกรรมและค�านวณต้นทุนต่อหน่วยซึ่งตัวผลักดันกิจกรรมคือ ปริมาณ
ของผลผลิตล�าไยต่อปี โดยสวนล�าไยอรุโณทัยมีปริมาณของผลผลิตล�าไยอยู่ที่ 60,000 กิโลกรัมต่อปี จา
กนั้นค�านวณหาต้นทุนต่อหน่วย (กิโลกรัม) และค�านวณหาต้นทุนโลจิสติกส์ต่อหน่วย (กิโลกรัม) พบว่า ต้นทุน
ต่อหน่วยเท่ากับ 6.87 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 2.64 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 38.43 ของต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม ซึ่งแสดงการค�านวณ ดังนี้ 

 ต้นทุนต่อหน่วย = 412,054 หาร 60,000 = 6.87 บาทต่อกิโลกรัม

 ต้นทุนโลจิสติกส์ = 158,208 หาร 60,000 = 2.64 บาทต่อกิโลกรัม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การท�าสวนล�าไยของเกษตรกรล�าไยอรุโณทัย 

อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity– Based Cost-

ing: ABC) พบว่าในการท�าสวนล�าไย 36 ไร่ของเกษตรกรมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 412,054 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุน

ต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 6.87 บาท ถือเป็นต้นทุนที่สูงส�าหรับการขายล�าไยรูดร่วงขนาด B ในราคา 4.66 บาทต่อ

กิโลกรัม ท�าให้ส่งผลกระทบต่อก�าไรของเกษตรกรอย่างมากเพราะขาดทุนจากการขายเท่ากับ 2.21 บาทต่อ

กิโลกรัม โดยกิจกรรมการดูแลมีต้นทุนรวมมากที่สุดเท่ากับ 253,846 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 61.61 รอง

ลงมาคือกิจกรรมการส่งสินค้าโดยมีต้นทุนรวมเท่ากับ 95,197 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.10 กิจกรรมการ

รวบรวมผลผลิตมีต้นทุนรวมเท่ากับ 40,080 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.73 กิจกรรมการจัดซื้อจัดหามีต้นทุน

รวมเท่ากับ 17,678 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.29 และกิจกรรมการจัดเก็บมีต้นทุนรวมน้อยที่สุดเท่ากับ 

5,253 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1.27 และมีต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 158,208 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนต่อ

กิโลกรัมอยู่ที่ 2.64 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.43 ของต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม โดยการค�านวณจากสัดส่วน

ของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์รวมต่อปริมาณผลผลิตรวมทั้งหมด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ของ

เกษตรกรสามารถค�านวณหาต้นทุนได้เพียง 4 ส่วนคือ ต้นทุนด้านการส่งสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60.17 ของต้น

ทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูงที่สุด โดยค่าใช้จ่ายส่วนมากสูญเสียให้ในรายกิจกรรมคือ ค่า

เสื่อมราคายานพาหนะและต้นทุนด้านบุคลากร รองลงมาคือต้นทุนการรวบรวมผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 

25.33 ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา คิดเป็นร้อยละ 11.2 และต้นทุนการจัดเก็บ คิดเป็นร้อยละ 3.32 ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (2563) ที่ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การท�าสวน

ยางพาราในจังหวัดชุมพร พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้นทุนมากที่สุดคือ กิจกรรมการขนส่งและกิจกรรมการ

เก็บรวบรวมน�้ายาง โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ท�าให้กิจกรรมขนส่งน�้ายางและกิจกรรมการเก็บรวบรวมน�้ายางมี

ต้นทุนสูง คือ ต้นทุนด้านบุคลากรและค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง รวมทั้งงานวิจัยของกุลบัณฑิต 

แสงดี และคณะ (2560) ที่ศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม 

พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่งสินค้า เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อ

ปี คิดเป็น 40.39 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ 
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อดุลย์ พุกอินทร์ (2559) ที่ศึกษาด้านต้นทุนโลจิสติกส์ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้าของผลิตภัณฑ์ดาบพระ

ขรรค์และมีดเหล็กน�้าพี้ โดยผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนที่สูง คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ปลายน�้า

ซึ่งมีต้นทุนค่าการตลาด ค่าขนส่งเพื่อน�าผลิตภัณฑ์ดาบพระขรรค์และมีดเหล็กน�้าพี้จ�าหน่ายให้กับลูกค้าและ

ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสนั่น เถาชารี และระพีพันธ์ ปิตาคะโส (2555) ที่ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดในแต่ละ

กลุ่มของโซ่อุปทานข้าวมีความแตกต่างกันแต่ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามากของเกือบทุกกลุ่ม คือ ต้นทุน

การขนส่ง

ดังนั้น เพื่อให้ต้นทุนการขนส่งล�าไยลดลง เกษตรกรควรใช้แรงงานบุคลากรที่จ้างมาและรถยนต์ที่

เกษตรกรมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การน�ารถยนต์ไปใช้ในการหารายได้เพิ่มจากการรับจ้าง

ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ การลดค่าจ้างแรงงานในการขนผลผลิตไปส่งยังโรงรับซื้อล�าไย เกษตรกรต้องรวม

กลุ่มในการจัดเก็บผลผลิตเป็นลักษณะการรวมศูนย์ส่งผลผลิตเพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้ต�่าลงและ

เป็นการลดต้นทุนในการขนส่งได้อีกทาง

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาวิธีการลดต้นทุนโดยใช้แผนผังสายธารคุณค่าและการน�าตัวแบบทางคณิตศาสตร์เข้ามา

ช่วยจ�าลองเงื่อนไขเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการประมวลผล จากนั้นน�าข้อมูลวิจัยไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขยายผลในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยเพิ่มเติมตลอดจนหาข้อตกลงร่วมกันใน

ด้านต่างๆ ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ

มุ่งเน้นผลลัพธ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาที่จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง สาขาการบัญชี ศึกษาระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชี 

และทดสอบอิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ ่งเน ้นผลลัพธ ์ต ่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาการบัญชี 

จ�านวนทั้งหมด 756 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 146 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ระดับการ

จัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้น ผลลัพธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สมรรถนะของ

นักศึกษาอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ คือ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพมากที่สุด ผล

การทดสอบอิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษา พบว่า การจัด การ

ศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการวัดและประเมินผล ด้านครูผู้สอน และด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผล

ทางบวกต่อสมรรถนะของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของ

นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล 

และด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของนักศึกษาด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และ

ทัศนคติทางวิชาชีพ การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านหลักสูตรส่งผลทางบวกต่อผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา และในขณะที่การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพส่งผลทางบวกต่อผล
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Abstract

This study aims to investigate the level of outcome-based education practice of 

vocational education institutions in Songkhla Province providing high vocational program in 

accounting, to examine the competence level of high vocational accounting student as well 

as to test the factors affecting the outcome-based education practice of vocational  

education institutions. Data of 146 out of 756 high vocational accounting students in  

Songkhla Province was collected by questionnaire. The results illustrated that the overall 

outcome-based educational practice were ranked in the highest score. The student  

competencies were ranked at the highest score; professional value, code of ethics, and  

attitude, followed by the areas of professional skills and technical competence,  

respectively. The results of hypothesis testing show that the outcome-based educational 

practice in the areas of measurement and assessment, academic staffs, and teaching and 

learning facilities positively affected to the students’ performance; technical competence, 

while the outcome-based education practice  in the areas of measurement and assessment 

and teaching and learning facilities positively affected the students’ performance in the 

area of professional skills, and the outcome-based education practice in the areas of  

program, measurement and assessment, and teaching and learning facilities positively  

affected the students’ performance in the areas of professional value, code of ethics, and 

attitude, and the outcome-based education practice in the area of program positively  

affected the students’ performance in the areas of examination outcomes of national  

vocational tests where the professional experience positively affected the grade point  

average.

Keywords: The Effect, Outcome-Based Education, Competence 

บทนำา 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ประชาชนต้องมี

การปรับแนวทางในการด�าเนินชีวิต ปรับระบบการท�างานเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนา

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศไทยในทุกด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0 

จะเห็นได้ว่าส่วนส�าคัญในการพัฒนาในทุกภาคส่วน คือ ด้านการศึกษาที่เข้าสู่การศึกษา 4.0 จะเป็นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีการปฏิรูปทางด้านการศึกษาอย่างจริงจัง การศึกษาได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุค 4.0 กระทรวงการศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาหน่วยงานหลักในการเข้ามาวางแผน พัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้

แก่เยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการก�าหนดพระราชบัญญัติ ระเบียบเกี่ยว

กับการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อก�าหนดให้สถาบันการศึกษาได้จัดท�าตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาคระดับอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญที่

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ได้ให้ความส�าคัญ คือ การเพ่ิมสัดส่วนของผู้เรียนที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพให้มีสัดส่วนจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสนับสนุนให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ

สายอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสายอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการขาดแคลน

แรงงานในสายอาชีพมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

รูปแบบการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาให้กับผู ้เรียน  

ครูผู้สอนมีหน้าที่ใส่เนื้อหาความรู้เข้าไปให้กับผู้เรียน โดยครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาและทฤษฎี และบังคับให้ผู้

เรียนจดจ�าเนื้อหาเพื่อท�าการสอบ ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 การจัดการศึกษาของประเทศควรมีการ

ปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาแบบมุ ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based  

Education : OBE) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบันตามแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติมีการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เข้ามา มีการปรับปรุงวิธีการกระบวน

การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้นเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามามากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ

เมื่อก้าวเข้าสู ่ยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้แต่สาขา

วิชาชีพบัญชีหนึ่งในสาขาที่อยู่ในหลักสูตรภาคระดับอาชีวศึกษาซึ่งอยู่ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาที่เข้ามามีภารกิจผลิต และพัฒนาก�าลังคนให้มีระดับฝีมือที่เน้นทักษะที่หลากหลาย รวมถึงสอด

แทรกให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย และมีทักษะในด้านภาษามาใช้ในการสื่อสารในการท�างานได้จริง เพื่อพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ ๆ  รองรับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ปัจจัยข้างต้นจึงส่ง

ผลกระทบโดยตรงในส่วนของการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน เพื่อให้

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ จรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างมี

คุณภาพ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในการพัฒนาในด้านการเรียน การสอน การฝึก

อบรมและมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการผลิตและการพัฒนานักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้สามารถ

แข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีผ่านมีการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ 

เข้ามาใช้ในการท�างานปัจจัยด้านนี้สามารถบอกถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ประเทศไทยยังคงต้องมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นต้องมีการฝึกฝน อบรมเพิ่มความรู้ ความ

สามารถในการใช้งาน จึงบ่งบอกให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพบัญชีจะต้องมีการพัฒนาตนเอง

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจ�าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทส�าคัญหลักในการก�าหนดหน้าท่ีหลักในการ

สร้างกระบวนการ ปรับปรุงเนื้อหา หลักสูตร รวมถึงวิธีการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การศึกษาวิชาชีพบัญชีทันต่อการแข่งขัน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างถูกต้อง มีความแม่นย�า และทันต่อเวลา (กอบแก้ว รัตนอุบล, 2561) การศึกษาและพัฒนาส�าหรับผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีถือว่าเป็นกระบวนการหลักในการเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคล

ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะในการท�างานทางบัญชี ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

มาตรฐานบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการต้องการและคาดหวังให้ผู้ท�าบัญชีได้มีความรู้ ความ

สามารถเชิงเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ



756

ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีจ�านวนทั้งหมด 8 ฉบับ มาตรฐานเหล่านี้เป็นตัววัดถึงศักยภาพในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี (มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี, 2552)

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาภาคอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลากลุ ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งผู้วิจัยเล็ง

เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบในระดับอาชีวศึกษาหนึ่งในก�าลังพลหลักส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

จึงมีความสนใจท่ีจะท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการศึกษาท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมรรถนะ

นักศึกษาสาขาการบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี เพื่อเป็น

แนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาขาการบัญชีในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ศักยภาพ เพื่อ

การขับเคลื่อนและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีความก้าวหน้ามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามคุณลักษณะที่องค์กรต้องการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเศรษฐกิจในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของสถาบัน

อาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

3. เพื่อทดสอบอิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา หลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ครูผู้สอน และการสนับสนุนการเรียนรู้ ให้นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

การทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชี ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สภาวิชาชีพ

บัญชีมีการน�ามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ที่ได้ก�าหนดโดยสหพันธ์นักวิชาชีพบัญชีระหว่าง

ประเทศ (IFAC) โดยมาตรฐานท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีด้วยกัน  

3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ฉบับที่ 3 ทักษะทางวิชาชีพ และฉบับที่ 4 ค่านิยม 

จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับมีการวางแนวทางการศึกษาและมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ในการนี้ผู ้ท่ีจะประกอบวิชาชีพบัญชีจึงจ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบเพื่อวัด

สมรรถนะของตนเอง
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ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประภากร วีระสอน และคณะ 

(2559) ผู้ท�าบัญชีต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานการบัญชีทางด้านความรู้ในวิชาชีพ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา เบิกบาน และคณะ (2561) พบว่า ความส�าเร็จในการท�างานทางวิชาชีพ

บัญชีต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ มีความสามารถในด้านวิชาชีพบัญชีซึ่งมี

ผลกระทบเชิงบวกในความส�าเร็จในการท�างาน 

ด้านทักษะวิชาชีพ งานวิจัยของปริยากร ปริโยทัย และสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2560) พบว่า ทักษะ

ทางวิชาชีพของนักบัญชี 5 ด้าน คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการ

เชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และทักษะทางองค์การและการ

จัดการธุรกิจ การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีเป็นงานที่ใช้ความละเอียดและความรอบคอบ ต้องมี

ความรับผิดชอบดูแลด้านการเงินให้ครบถ้วน ส่วนด้านบัญชีต้องท�าตามระบบบัญชี ความพร้อมของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้งานส�าเร็จในการประกอบวิชาชีพจะต้องมีทักษะทางวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ภัทร

ลดา พุทธสวัสดิ์ (2559) พบว่า ระดับความพร้อมด้านทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี ( IES3) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน

สูง (ปวส.) สาขาการบัญชี นักบัญชีต้องมีความรู้ ทักษะการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องพัฒนาการ

เรียนรู้และด้านการปฏิบัติงาน ท�างานร่วมกับผู้อื่น และการจัดการงานและพัฒนางาน

ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ณัชชา อาแล และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 

(2560) พบว่า การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางบัญชีส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการรักษา

ความลับในองค์กรและงานวิจัยของวลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร และมนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2556) ได้ท�าการศึกษา

ระดับความส�าคัญของทักษะต่าง ๆ และความรู ้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี พบว่า การมีคุณธรรม

จริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่คาดหวังให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีมากที่สุด รองลงมา คือ การมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทั้งด้านบัญชีที่รับผิดชอบและศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการน�าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เป็น การมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา

ด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งสามารถตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตได้

การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์

การศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome-based Education: OBE) เน้นถึงการออกแบบถึงกระบวนการ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่ส�าคัญของ 

ผู้เรียน หลักการส�าคัญของ OBE คือ การก�าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม และผู้เรียนที่กระท�าต้องได้รับผล

ส�าเร็จ 
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การศึกษาและออกแบบหลักสูตรตามแนวคิด Outcome-based Education มีกระบวนการ  

4 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการ Validation เป็นผลที่ได้จากการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร 

2. กระบวนการออกแบบหลักสูตร เป็นขั้นพื้นฐานผลการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่เนื้อหาในการสอน 

3. กระบวนการออกแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นแนวสร้างสรรค์ระหว่างผลลัพธ์ การวัดผล
และการสอนกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. กระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินงาน เปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ที่ได้คาดหวังกับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการป้อนกลับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาถึง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหลักประกันคุณภาพที่อยู ่ในระบบ ส่งผลให้ระบบงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

5. ผลลัพธ์การเรียนรู ้ต้องประกอบกันอย่างชัดเจนที่ได้จากหลักสูตรเฉพาะเจาะจงกับความ
สัมพันธ์ที่ชัดเจนในระหว่างการท�ากิจกรรม ด�าเนินงานทุกประสบการณ์เรียนรู้และผลลัพธ์สุดท้าย โดยครูผู้
สอนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้ามาเป็นผู้ฝึกหรือผู้ช่วยให้ผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้
เรียนในแต่ละคนเป็นไปอย่างผลลัพธ์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มากกว่าการพยายามส่งผ่านทาง ความรู้ ความรู้สึก 
ทัศนคติ รวมถึงทักษะ แต่แนวคิด Outcome-based เป็นการเตรียมผู้เรียนส�าหรับอนาคตและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

สมมติฐานของการวิจัย  
1. การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านหลักสูตรส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขการบัญชี

2. การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขการบัญชี

3. การจัดการศึกษาแบบมุ ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการวัดและประเมินผลส่งผลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขการบัญชี

4. การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านครูผู ้สอนส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขการบัญชี

5. การจัดการศึกษาแบบมุ ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการสนับสนุนการเรียนส่งผลต่อสมรรถนะของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขการบัญชี

6. การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขการบัญชี
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กรอบแนวคิด 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี : กรณีสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยจึง

สามารถพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ได้ดังนี้ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีที่ส�าเร็จการ

ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา จ�านวนทั้งหมด 756 คน กลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม 

GPower 3.1 ซึ่งเป็นการค�านวณของ Cohen (1997) จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 146 คน

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ คือ เพศ คะแนน

เฉลี่ยสะสม (GPA) ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  การฝึกงานในสถานประกอบการ และสถานภาพการท�างาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการวัดและประเมินผล ด้านครูผู้สอน และด้านการสนับสนุนการเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการ

บัญชี ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 3xด้าน  

คือด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทาง

วิชาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  

และน้อยที่สุด

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (1) การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ในการวัด ระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ตาม

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis) ที่ ในการทดสอบความสัมพันธ์เกี่ยวกับระดับสมรรถนะของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

สรุปผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 91.78 นักศึกษา

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เท่ากับ 3.33 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 48.76 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการฝึกงานในสถาน

ประกอบการตรงสาขา จ�านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74 ส่วนฝึกงานไม่ตรงกับสาขา จ�านวน 69 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.26 ปัจจุบัน นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ�านวน 

123 คน คิดเป็นร้อยละ 84.25 

การจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของสถาบันอาชีวศึกษาใน

จังหวัดสงขลา

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของ 

    สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  S.D. ลำาดับที่

ด้านหลักสูตร 4.31 0.62 1

ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.28 0.64 3

ด้านการวัดและประเมินผล 4.29 0.63 2

ด้านครูผู้สอน 4.24 0.62 4

ด้านการสนับสนุนการเรียน 4.07 0.78 5

โดยรวม 4.24 0.66
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ระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีตามมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  

รองลงมาคือ ด้านทักษะวิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค

ตารางที่ 2 ระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีตามมาตรฐาน 

    การศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะของนักศึกษา  S.D. ลำาดับที่

ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 4.18 0.62 3

ด้านทักษะวิชาชีพ 4.30 0.64 2

ด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ 4.45 0.61 1

โดยรวม 4.31 0.62

อิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ ่งเน ้นผลลัพธ ์ต ่อสมรรถนะของนักศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

การวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โดยการหาค่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple  

Regression Analysis) ซึ่งผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

(Correlation Analysis) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการพยากรณ์มีค่าอยู ่

ระหว่าง 0.005 ถึง 0.582 ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก และไม่พบว่ามี

ตัวแปรพยาการณ์คู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันเองสูง อันก่อให้เกิดการละเมิดข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ ผู้วิจัยจึงน�าตัวแปรดังกล่าวมาท�าการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ 

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี

สมรรถนะที่ประเมินโดยนักศึกษา 

สมรรถนะ

ที่ประเมิน

โดยสถาบัน

ทดสอบ

ทางการศึกษา

แห่งชาติ

สมรรถนะที่

ประเมินโดย

สถาบันการ

ศึกษา

ด้านความ

รู้ความ

สามารถเชิง

เทคนิค

ด้านทักษะ

วิชาชีพ

ด้านค่านิยม 

จรรยาบรรณ 

และทัศนคติทาง

วิชาชีพ

โดยภาพ

รวมของ

สมรรถนะ

คะแนน  

V-NET  
คะแนน GPA

Constant 0.484 1.132 1.561 1.096 .657 3.263

ตัวแปรอิสระ

ด้านหลักสูตร 0.128 0.107 0.279** 0.138 0.424** 0.364

ด้านการจัดการเรียนรู้ 0.018 0.173 -0.030 0.116 -0.085 -0.125

ด้านการวัดและประเมินผล 0.242** 0.234** 0.380** 0.258** -0.031 0.067

ด้านครูผู้สอน 0.262** 0.006 -0.144 0.023 -0.011 -0.010

ด้านการสนับสนุนการเรียน 0.214** 0.240** 0.208** 0.231** 0.068 0.068

ด้านการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 0.087 -0.054 -0.103 -0.039 0.216 0.556**

F Test 30.674** 26.886** 14.017** 34.125** 2.529* 4.709**

R2 0.570 0.537 0.377 0.596 0.098 0.169

Adjusted R2 0.551 0.517 0.350 0.578 0.060 0.133

หมายเหตุ  *p < .05, **p < .01 ตัวเลขที่เห็นคือค่า standardized coefficient ( )

อภิปรายผล

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาการบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับ ได้ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดและ

ประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน และด้านการสนับสนุนการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ (2560) รัศมี ศรีนนท์ และคณะ (2561) และเบญจวรรณ ศรีค�านวล และคณะ (2560) 

เบญจวรรณ ศรีค�านวล และคณะ (2560) ในขณะท่ีผลการศึกษาระดับสมรรถนะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ล�าดับแรก คือ ด้านค่านิยม จรรยา

บรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ รองลงมา คือ ทักษะวิชาชีพ และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความรู้ความสามารถ

เชิงเทคนิค ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรลดา พุทธสวัสดิ์ (2559) และวลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร 

และมนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2556) 
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ผลการทดสอบอิทธิพลของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี พบว่า การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการวัดและ

ประเมินผล และด้านการสนับสนุนการเรียน ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของนักศึกษาโดยภาพรวม  

ทั้งนี้เน่ืองจากการวัดผลและประเมินผล มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระ

บวนการรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อส้ินสุดกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือตัดสินคุณค่าใน

การบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู ้เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานทาง

วิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ ปานแก้ว 

(2557) การวัดและประเมินผล กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ต้องมีการวัดที่หลากหลายในการวัดสมรรถนะ

ในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการวัดและประเมินผล ด้านครูผู้สอน 

และด้านการสนับสนุนการเรียน ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเชิง

เทคนิค ทั้งนี้เนื่องจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนต้องอยู ่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสอง

ประการ คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ท�าการบันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล 

แล้วน�ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอนของครูการวัดและประเมิน

ผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การจัด

การศึกษแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการสนับสนุนการเรียน ส่งผลทางบวกต่อ

สมรรถนะของนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์จะจัดให้ผู้เรียน

ได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน และมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจาก

การพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู ้สอนทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดในตัวผู ้เรียนว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม ่

การจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการวัดและประเมินผล ด้านครูผู้สอน และด้านการสนับสนุนการ

เรียน ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของนักศึกษาด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา หอวัฒนกุล (2553) ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตในสาขาที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผลการ

ศึกษาพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตในสาขาเน้นเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญทักษะหลักใน

วิชาชีพของบัณฑิต สร้างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไปสู่การท�างานในต่างประเทศ ทักษะการคิด คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การฝึกงานส่งผลทางบวกต่อผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ท้ังนี้เนื่องจากการ

ฝึกงานท�าให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และประสบการณ์ในสภาวะการท�างานจริง ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิด

ชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการท�างาน การกล้าแสดงออก  

และการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน ได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อื่น และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ระบบการ

ท�างานในองค์กรส่งผลทางบวกต่อผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
1. การจัดการเรียนรู ้แบบมุ ่งเน้นผลลัพธ์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีการระบุถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือระบุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้ที่จะเกิดกับผู้เรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ได้ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านมีความแตกต่างกัน ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคการสอนและการวัดผล
และประเมินผลที่ต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากส�าหรับครูผู้สอนที่ไม่คุ้นเคยหรือ ไม่ได้รับการฝึกฝน
โดยตรง สามารถปรับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์สู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ครูผู้สอนสาขาการบัญชีสามารถน�างานวิจัยนี้ไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการสนับสนุนการเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านครูผู้สอนในกระบวนการเรียนการสอนให้มีทักษะที่จ�าเป็น มีความชัดเจน เข้าใจง่ายในการสื่อสาร 
และไม่มีความซับซ้อนในการอธิบายให้กับผู้เรียน

2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ สถาน ศึกษาควรจัด
ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน ปฏิบัติงานจริงตามหลักการและกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

3. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปผู้ที่น�าวิจัยใช้ประโยชน์ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างในระดับภาค 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และเปรียบเทียบข้อมูลได้
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ปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Problems in the Implementation of Government 4.0 Policy A Case Study of Local 

Administrative Organizations in the Three Southern Border Provinces of Thailand

ภฤศวินท์ ชยาภิวัฒน์1*

Prusawin Chayapiwat1*

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) มีหน่วยการวิเคราะห์ระดับองค์การ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท

เทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละจังหวัด ได้แก่ เทศบาลนครยะลา 

เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 3 

ท่าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ (2) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 23 ท่าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปอุปนัย (Ana-

lytic Induction) ผลการวิจัยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปัญหาใน

การน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ ด้านสมรรถนะขององค์การ ในเรื่องของบุคลากรและเงินทุน 

กล่าวคือ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายระบบราชการ 

4.0 และมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ: นโยบายสาธารณะ, การน�านโยบายไปปฏิบัติ, ระบบราชการ 4.0, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  

    สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract

The objectives of this research were included: To study problems in the  

implementation of Government 4.0 Policy of local administrative organizations in the three 

southern border provinces This research is a qualitative research, there is a unit  

of organizational level analysis. The population that used in the research was local  

administrative organizations in the three southern border provinces. The sample group was 

selected from local administrative organizations as the largest municipality from each of 

three southern border provinces, such as Yala City Municipality, Pattani Municipality, and 

Narathiwat Municipality. The sample was divided into 2 groups, consist of: (1) The  

administrators of the local administrative organizations by using a purposive sampling  

method, there were selected 3 persons, (2) The personnel of the local administrative  

organizations by simple random sampling method, there were selected 23 persons. Overall 

26 persons were included as the sample. The researcher collected data by documentary 

data, in-depth interviews, and focus group. Analytic Induction was used for data analysis. 

The results of the research were as follows: There were problems in the implementation of 

Government 4.0 Policy of local administrative organizations in the three southern border 

provinces, in terms of competencies of personnel and capital. For example, there were  

insufficient personnel in the operation, the lack of knowledge and understanding about 

Government 4.0 Policy, and insufficient budget for the operation.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Government 4.0,  

       Local Administrative Organizations, Three Southern Border Provinces

บทน�า

ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะ

ยาว การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญกับนโยบายของพรรคการเมืองและ

นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลย่อมส่งผลให้นโยบายต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่องใน

การด�าเนินนโยบายและขาดการบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงถือ

เป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิรูประบบการบริหารราชการ

แผ่นดินของประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเป็นการก�าหนดให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิด

ชอบในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ (ส�านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงบัญญัติให้

รัฐต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและ

เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ  ให้เกิดความสอดคล้องและบูรณาการกัน จึงได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์

ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวิสัยทัศน์ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง” (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 

เพ่ือให้บรรลุในวิสัยทัศน์ดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” 

(Thailand 4.0) (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560) รวมถึงเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 

เชื่อมโยง และบูรณาการกันกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะในส่วนของ ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเป็นการรองรับรวมถึงเป็นการส่งเสริม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในส่วนของการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ

และปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้เป็นผลส�าเร็จ ระบบราชการไทยจึงจ�าเป็น

ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” (Government 4.0 หรือ Gov. 4.0) เพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบทของประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท�างาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  

(Better Governance, Happier Citizens) เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยมีเป้าหมาย คือ เป็นระบบราชการที่เปิดกว้าง

และเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 

Government) และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดย

อาศัยปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ได้แก่ การสานพลังของทุกภาคส่วน

ในสังคม (Collaboration) การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล  

(Digitization/Digitalization) (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561)

การน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติถือเป็นข้ันตอนท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้เพราะถึงแม้นโยบายจะดีเลิศสักเพียงใดก็ตามแต่เมื่อน�าไปปฏิบัติแล้ว

ประสบความล้มเหลวก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการนโยบายทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เสียหายต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจะท�าให้บุคคลเหล่านี้เสื่อมความศรัทธาต่อ

ผู้ก�าหนดนโยบายและอาจมีผลทางลบต่ออนาคตทางการเมืองของผู้ก�าหนดนโยบายด้วย นอกจากนั้นยัง

ท�าให้เกิดความสูญเปล่าต่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดและการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย เพื่อน�าไปปฏิบัติใหม่

จะยิ่งท�าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น (สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2558) ทั้งยังอาจต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ใน

การน�านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จและบรรลุ

เป้าประสงค์ที่พึงปรารถนาจึงถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบโครงสร้างการบริหาร

ราชการแผ่นดินไว้ 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ�านาจบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและมีอ�านาจอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 

(วรเดช จันทรศร, 2543) ทั้งยังมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมรู้และเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นของ

ตนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

ที่มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากพื้นที่อื่นของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.3 นับถือศาสนา

อิสลามและนิยมพูดภาษามลายู โดยมีประชากรชาวไทยพุทธอยู่เพียงร้อยละ 20.1 (คณะกรรมการอิสระเพื่อ
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ความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549) ด้วยความเป็นพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่อง

ของภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน รวมไปถึงปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 จากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้

บุกเข้าปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โดย

ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เจ้า

หน้าที่รัฐ ผู้ก่อการร้าย สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก ทั้งยังส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงถือเป็นปัญหาที่มีความ

ละเอียดอ่อน มีความซับซ้อน และมีการเชื่อมโยงกันในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านความมั่นคง (คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร, 

2553)

จากความตระหนักถึงความส�าคัญและความสนใจในเรื่องของการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

และระบบราชการ 4.0 รวมถึงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาใน

การน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยน�าแนวคิดเรื่องปัญหาในการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร (2543) มาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างการน�านโยบายไปปฏิบัติควรที่จะต้องท�าการประเมินผลควบคู่

กันไปด้วย (สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2558) การศึกษาปัญหาในการน�านโยบายไปปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนการ

ประเมินผลนโยบาย เพื่อตรวจสอบว่าในการน�านโยบายไปปฏิบัติมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้สามารถ

ปรับปรุงและแก้ไขนโยบายให้มีความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้นโยบายสามารถด�าเนินต่อไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนโยบายระบบราชการ 4.0 ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ปฏิบัติใช้อยู่ในปัจจุบันท�าให้มีงาน

วิจัยหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไม่มาก การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 จึงถือเป็นการเสริมสร้าง

และเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 ซึ่งผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปศึกษา

และประยุกต์ใช้ต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบราชการไทยซึ่งถือเป็น

กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ทราบปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น
แนวทางในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ

การทบทวนวรรณกรรม
1. การน�านโยบายไปปฏิบัติ คือ การปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
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นโยบายที่ผู้ก�าหนดนโยบายได้ตัดสินใจไว้ (สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2558) เมื่อนโยบายสาธารณะได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากผู้ก�าหนดนโยบายแล้ว นโยบายดังกล่าวจะถูกน�าไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้บังเกิดผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ (ทศพร 
ศิริสัมพันธ์, 2539) ซึ่งการน�านโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบาย  ระเบียบ ค�าสั่ง
หรือรูปแบบอื่น ๆ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551) 

2. ระบบราชการ 4.0 คือ ระบบราชการที่ท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens) สามารถ
เป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) กล่าว
คือ เป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) มีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) โดยอาศัยปัจจัยส�าคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วนในสังคม (Collaboration) 
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู ่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) 
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561)

รูปที่ 1 ระบบราชการ 4.0 

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2561

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดเรื่อง ปัญหาในการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ วรเดช 

จันทรศร (2543) ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการของการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 5 

ด้าน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การ 

- ด้านบุคลากร

- ด้านเงินทุน

- ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องใน

นโยบายนั้น
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2. ปัญหาด้านการควบคุม 

- ความสามารถขององค์การที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายระบบราชการ 4.0ออกมาเป็น

แนวทางปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของนโยบาย 

- นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

- การก�าหนดภารกิจตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานต้องมีความสอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติงาน แผนงาน หรือโครงการ

3. ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

4. ปัญหาด้านอ�านาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ปัญหาด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส�าคัญ  

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีหน่วยการวิเคราะห์ คือ ระดับ

องค์การ ใช้แบบแผนการวิจัยโดยการผสมผสานข้อมูลระหว่างการวิจัยจากเอกสาร (Documentary  

Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาล ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแต่ละจังหวัด ด้วยวิธีการ

สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมือง

นราธิวาส 

ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร(Documentary 

Data) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน 3 ท่าน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ได้แก่ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และปลัดเทศบาล

เมืองนราธิวาส (ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสให้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทน) และการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 

23 ท่าน จากแต่ละกองของแต่ละเทศบาล โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ด้วยวิธีการสุ่ม

แบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนครยะลา จ�านวน 8 ท่าน บุคลากร

ของเทศบาลเมืองปัตตานี จ�านวน 8 ท่าน และบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส จ�านวน 7 ท่าน รวม

จ�านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 26 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแนวค�าถาม จ�านวน 2 ชุด ซึ่งผู้

วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดเรื่องปัญหาในการน�านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร (2543) 

ได้แก่ แนวค�าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวค�าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ผู้วิจัยได้น�า

แนวค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ รวมถึงข้อเสนอ

แนะต่าง ๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขแนวค�าถามที่ใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย

ผู้วิจัยได้ใช้แนวค�าถามที่สร้างขึ้นในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึกนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา (2) การ

สัมภาษณ์เชิงลึกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี (3) การสัมภาษณ์เชิงลึกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

นราธิวาส และใช้แนวค�าถามที่สร้างขึ้นในการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 23 ท่าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่มจะ

แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ (1) การสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลนครยะลา จ�านวน 8 ท่าน ณ เทศบาล

นครยะลา (2) การสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลเมืองปัตตานี จ�านวน 8 ท่าน ณ เทศบาลเมืองปัตตานี 

(3) การสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส จ�านวน 7 ท่าน ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส



776

โดยผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล 

(Data Triangulation) และสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เพื่อตรวจ

สอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม โดยการวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่ง

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องดังกล่าว

ผลการวิจัย
1. ด้านสมรรถนะขององค์การ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและการสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาล

เมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส เกี่ยวกับปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การในการน�านโยบายระบบ

ราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ 

เรื่องบุคลากรพบว่า เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ขาด

บุคลากรในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังพบว่า บุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และ

เทศบาลเมืองนราธิวาส ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายระบบราชการ 4.0

เรื่องเงินทุนพบว่า เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส มีงบ

ประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในส่วนของระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณพบว่า มี

ความเห็นที่แตกต่างกัน โดยเทศบาลเมืองนราธิวาสเห็นว่าระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณ 

มีความยืดหยุ่น ส่วนเทศบาลเมืองปัตตานีและเทศบาลนครยะลาเห็นว่าระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการ

ใช้งบประมาณ ไม่มีความยืดหยุ่น

เรื่องวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พบ

ว่า เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดย

เทศบาลเมืองปัตตานีและเทศบาลนครยะลาเห็นว่า มีเพียงพอ ส่วนเทศบาลเมืองนราธิวาสเห็นว่า มีไม่เพียง

พอ

2. ด้านการควบคุม

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและการสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาล

เมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส เกี่ยวกับปัญหาด้านการควบคุมในการน�านโยบายระบบราชการ 

4.0 ไปปฏิบัติ เรื่องการแปลงนโยบาย พบว่า เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมือง

นราธิวาส สามารถแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับ

นโยบายระบบราชการ 4.0 ส่วนกิจกรรมของนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครยะลา 

เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการก�าหนดภารกิจ 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ก็มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ แผนงาน และโครงการ ๆ ของเทศบาล

3. ด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและการสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาล

เมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส เกี่ยวกับปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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ในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาล

เมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ต่างก็ให้ความส�าคัญ สนับสนุน และเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระ วิธี

การปฏิบัติของนโยบายระบบราชการ 4.0 แม้ว่านโยบายระบบราชการ 4.0 จะไม่ได้มาจากความต้องการ

ของเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมถึงการที่ผู้บริหารและบุคลากร

ของเทศบาลไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และบุคลากรของเทศบาลยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามนโยบายระบบราชการ 4.0 อีกทั้งผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลนคร

ยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ไม่ได้มีการต่อต้านนโยบายระบบราชการ 4.0 แต่

อย่างใด แม้ว่านโยบายจะถูกก�าหนดขึ้นโดยฝ่ายบริหารที่ไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลและยังส่งผลให้การปฏิบัติงาน หน้าที่ ภารกิจของบุคลากร รวมถึงงบประมาณและจ�านวนบุคลากร

ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

4. ด้านอ�านาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและการสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาล

เมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส เกี่ยวกับปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ ด้าน

อ�านาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการติดต่อและความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่

ควบคุมนโยบายระบบราชการ 4.0 เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ไม่

ได้มีปัญหาแต่อย่างใด การควบคุม การขออนุมัติต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ควบคุมนโยบายก็มีความยืดหยุ่น ใน

การท�าความร่วมมือ พึ่งพา หรือข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในนโยบายระบบราชการ 4.0 เทศบาล

นครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด ทั้งยังสามารถท�างาน

ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

5. ด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส�าคัญ

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและการสนทนากลุ่มบุคลากรของเทศบาลนครยะลา เทศบาล

เมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส เกี่ยวกับปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ ด้าน

ความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส�าคัญ พบว่า เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมือง

ปัตตานี และเทศบาลเมืองนราธิวาส ต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร สื่อมวลชน และ

บุคคลส�าคัญในท้องถิ่น อีกทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นดังกล่าวก็ให้การสนับสนุนนโยบายระบบราชการ 

4.0 เป็นอย่างดี

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและการสนทนากลุ่มบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ ผู้วิจัยพบ

ปัญหาในการน�านโยบายไปปฏิบัติทางด้านสมรรถนะขององค์การในเรื่องบุคลากรและเงินทุน คือ ขาด

บุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และมีงบประมาณไม่เพียงพอใน

การปฏิบัติงาน ส่วนด้านการควบคุม ด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้านอ�านาจและ

ความสัมพันธ์กับองค์การอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคล

ส�าคัญ ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาม 

    จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านสมรรถนะขององค์การ

บุคลากร

เงินทุน

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการหรือเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้อง

/
/
X

ด้านการควบคุม

การแปลงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

X
X

ด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง X

ด้านอ�านาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง X

ด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส�าคัญ X

หมายเหตุ  / หมายถึง เป็นปัญหา X หมายถึง ไม่เป็นปัญหา

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยที่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปัญหาใน

การน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ ด้านสมรรถนะขององค์การ ในเรื่องของบุคลากรและเงินทุน คือ 

ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และมีงบประมาณไม่เพียง

พอในการปฏิบัติงาน โดยสามารถอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน  พบ

ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกต แผนสนิท (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�านโยบายไปปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลของราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่
พบในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเด็น ปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาที่
พบมากที่สุด โดยจ�านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน จึง
เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการออกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือการให้บริการประชาชนเกิดความ
ล่าช้า รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกา เสนาจิตต์ (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนินงานตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program 
: MEP) : กรณีศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
และอุปสรรคด้านบุคลากรขาดแคลน เนื่องจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เอด
เวอร์ดส (1981 อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540) ที่กล่าวว่า จ�านวนบุคลากรที่จะน�าเอานโยบายไป
ปฏิบัตินั้นตามปกติมักจะมีน้อยกว่าจ�านวนที่ต้องการส�าหรับการปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จ ผลของการ
ขาดแคลนก�าลังคนดังกล่าวจะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 
นอกจากปัญหาด้านปริมาณก�าลังคนแล้วปัญหาในด้านคุณภาพของบุคลากรยังเป็นปัญหาที่ส�าคัญอีกปัญหา
หนึ่ง ยิ่งนโยบายเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในด้านนั้น 
ๆ ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งความต้องการมีมากความขาดแคลนมักจะมีมากตามมาด้วย
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2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนโยบายระบบราชการ 4.0 พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา อินคง (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า 
การน�านโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติกลับไม่ประสบผลส�าเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น 
ผู้น�านโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติขาดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของหนี้นอกระบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทหน้าที่ประจ�าของตนเองในการขับเคลื่อน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความรู้ความช�านาญในหน้าที่ประจ�าในหน่วยงานเท่านั้น ท�าให้
ขาดความช�านาญในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลงกต แผนสนิท (2557) ที่
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�านโยบายไปปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้สามารถแบ่งออก
ได้เป็นหลายประเด็น เช่น ปัญหาการขาดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้ขาดความ
สามารถในการพัฒนาบุคลากร และสิ่งส�าคัญคือขาดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของ
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงค�าว่าหลักธรรมาภิบาลคืออะไร ทั้งยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กล้า ทองขาว (2534 อ้างถึงใน ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2555) ที่ได้กล่าวว่า การน�า
นโยบายไปปฏิบัติอาจประสบความล้มเหลวได้ หากหน่วยปฏิบัติไม่เข้าใจถึงเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์
ของนโยบายอย่างถ่องแท้ ในการชี้แจงให้หน่วยปฏิบัติทราบควรจะชี้แจงให้กระจ่างชัดและเข้าใจตรงกันทั้งผู้
ก�าหนดนโยบายและผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ โดยอาจจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังนโยบาย
และเปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติได้มีโอกาสซักถามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และในกระบวนการของการปฏิบัติ
นั้นหากหน่วยปฏิบัติมีปัญหาหรือไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะสอบถามหน่วยงานที่มอบหมายนโยบายทันที

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา สิงหเทพ (2540) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�านโยบาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณจังหวัดได้รับการอนุมัติช้า ไม่เพียง
พอ และขาดความต่อเนื่อง รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชาติ เมืองปาน (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การน�านโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาอ�าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาอุปสรรคการน�านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ การขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ เนื่องจากระดับ
จังหวัดไม่มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยงานจึงต้องหาแหล่งงบ
ประมาณมาสนับสนุนการด�าเนินงาน เช่น งบกองทุนสุขภาพต�าบล ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกา เสนาจิตต์ (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนินงานตามโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) : กรณี
ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติ รวมถึงสถานที่ที่ไม่เอื้ออ�านวยเพราะขาดห้องปฏิบัติ
การพิเศษต่าง ๆ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือไม่ครบครันเพราะขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดสร้าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เอดเวอร์ดส (1980 อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2540) ที่ได้กล่าวว่า นโยบายที่จะประสบความส�าเร็จนั้นต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร ทั้งด้านการ
เงินและก�าลังคนอย่างเต็มที่ มิฉะนั้นนโยบายนั้นจะปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้นเอง และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ซาบาร์เทียร์ และ แมซมาเนียน (1981 อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540) ที่กล่าวว่า 
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นโยบายจะประสบความส�าเร็จในทางปฏิบัติได้ต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายระบบราชการ 4.0 แก่บุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกระดับ นโยบายระบบราชการ 4.0 จะประสบความ
ส�าเร็จไม่ได้หากบุคลากรเหล่านั้นขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่รู้ว่าตนเองควรจะท�าอะไรบ้าง ซึ่งความรู้ 
ความเข้าใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากนโยบายระบบราชการ 4.0 ยังขาดความชัดเจน และไม่เป็นรูปธรรม

2. รัฐบาลควรมีสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
และปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ เพราะหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะยิ่งเป็นการบั่นทอน
สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความล่าช้าในการน�านโยบายไป
ปฏิบัติก็อาจจะเกิดขึ้น และอาจจะส่งผลมาถึงความล้มเหลวของการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ
ในภาพรวมอีกด้วย

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ในการท�าวิจัย ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแค่ในส่วนของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยเรื่องนี้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนจึงควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเทศบาลต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. การวิจัยเรื่อง ปัญหาในการน�านโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องด้วยข้อ
จ�ากัดต่าง ๆ ดังน้ันเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสม 
(Mixed Method) ทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลสังเคราะห์แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจของ

บุคลากรภาครัฐ  และน�าเสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ�านาจบุคลากรภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า  

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ คือ กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จ

ตามเป้าหมาย ช่วยให้องค์กรด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

บุคลากรภาครัฐ มี 3 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้น�า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและร่วมในการตัดสินใจส�าคัญ และ

การสร้างบรรยากาศในการท�างาน บทความนี้เสนอ 10 แนวทางการเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาค

รัฐ ครอบคลุม 3 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย  3 แนวทางด้านภาวะผู้น�า ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ

ฝึกอบรมที่ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น�า การสนับสนุนผู้น�าและผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพ

ภาวะผู้น�าอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมการเป็นผู้น�าในการด�าเนินงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  3 แนวทาง

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและร่วมในการตัดสินใจส�าคัญ ได้แก่  การร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ และให้โอกาสใน

การตัดสินใจในกิจกรรมส�าคัญ 4 แนวทางด้านการสร้างบรรยากาศในการท�างาน  ได้แก่ พัฒนาทักษะการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาสความเป็นอิสระความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน  

พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 

ค�าส�าคัญ : การเสริมสร้างพลังอ�านาจ, บุคลากรภาครัฐ, ศักยภาพบุคลากร
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Abstract 

This article aims to critically review the empowerment perspective of government 

personnel and propose a guideline to strengthen their authority. As of a result, it reveals 

that the empowerment evolves around the process of empowering personnel to  

successfully perform tasks and help achieve their goals, enabling an organization to attain 

operational success. Such an empowerment is constituted of three core components:  

leadership, shared vision and mutual participation in key decisions, and positive work  

environment. This study, thus, proposes ten key approaches in empowering government 

officers leveraging on the aforementioned aspects. The leadership includes three key  

approaches: development of training processes under the promotion of leadership,  

continuous support in leadership enhancement for leaders and operators, and promotion 

of operational leadership and assistance provision to co-workers. While another three  

approaches fall within the shared vision and decision participation, including mutual  

assessment of organizational environment in defining vision and mission, joint collaboration 

in a systematically operational organization-based planning, and provision of decision- 

making opportunities in key activities. Last but not least, creating a positive work  

environment lies within four key approaches: development of effective communication, 

freedom of trust and work determination, improvement of positive relationship, and  

exchange of knowledge within an organization.

Keywords: empowerment, government personnel, personnel potential

บทน�า 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ เป็นแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถของ

บุคลากร ช่วยส่งเสริมให้องค์กรด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ เป็นแนวคิดที่มีพัฒนาการมาจากแนวคิดทาง

สังคมวิทยาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม ผู้ริเริ่มน�าแนวคิดนี้มาใช้คือ เปาโล แฟร์ ในปี 1970 

(สุขวัชร เทพปิน และศศิรดา แพงไทย, 2563) อย่างไรก็ตามมีการน�าแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการพัฒนาองค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากการที่องค์กรเป็นที่รวมตัวท�างานของกลุ่มคนเพื่อให้บริการและท�างานออกสู่

สังคม ในสถานการณ์ต่างๆมักมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน มีการแข่งขันมากขึ้น องค์การจึงต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง (ตรียพล โฉมไสว ศักดา สถาพร

พจนา และเนติ เฉลยวาเธศ, 2563) 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง การแข่งขันในทุกภาคส่วนของสังคมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะสามารถเติบโต

และอยู่รอดได้จึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (เอมรินทร์ จันทร์

บุญนาค,  2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐ ที่เป็นองค์กรบริการประชาชน ต้องพร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและสามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันประชาชน
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ผู ้รับบริการมีความพร้อมในด้านข้อมูลและให้ความส�าคัญกับคุณภาพของบริการเพ่ิมข้ึน การบริการ

ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการน�าองค์กรภาครัฐสู ่ความส�าเร็จ ประกอบกับ

ประเทศไทยประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งเกี่ยวกับการรักษา

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นการให้บริการตอบสนองประชาชนเป็นส�าคัญ (ประกาศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2562, 18 เมษายน) การเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็น

แนวคิดส�าคัญต่อการสร้างและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและองค์กร (ตรียพล โฉมไสว ศักดา 

สถาพรพจนา และเนติ เฉลยวาเธศ, 2563) อีกทั้งช่วยให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไร

ก็ตามยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐ บทความ

วิชาการน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐ และน�า

เสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ�านาจบุคลากรภาครัฐ อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ของบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพในการท�างานให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไป

เนื้อเรื่อง 

เน้ือหาบทความวิชาการฉบับนี้ประกอบด้วย ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ�านาจ องค์

ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ�านาจบุคลากรภาครัฐ และแนวทางเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาค

รัฐ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

มีนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของการเสริมสร้างพลังอ�านาจไว้อย่างน่าสนใจ ดังที่ Greasley 

et al. (2005) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจคือการให้อ�านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฎิบัติงาน ท�าให้

เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและควบคุมงานได้ด้วยตนเอง ท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ  ส่วน Gibson 

(1991) มองว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นรูปแบบการเสริมแรง ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคล มี

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ความรู้สึก เกิดการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันในการท�างาน มีการ

สนับสนุนช่วยเหลือกัน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวมต่องค์กร  ในขณะที่นักวิชาการไทยบางส่วนเห็น

ว่าการเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความสามารถ มีความมั่นใจ เชื่อมั่น

ในตนเอง และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายและผลส�าเร็จของตัวเอง

และองค์กร อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรรู้ถึงความสามารถของตัวเองและเป็นการเพิ่มศักยภาพใน

การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อชีวิต (ไอรดา จันทร์อารักษ์ และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2563; รสสุคนธ์ วาริท

สกุล, 2560) การเสริมสร้างพลังอ�านาจยังเป็นกระบวนการทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถของบุคคล

ให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเอง ช่วยสร้างอ�านาจในการตัดสินใจได้มากขึ้น หาวิธีใช้ทรัพยากรที่จ�าเป็นในการ

จัดการแก้ไขของตนเองได้ด้วยตนเอง และช่วยสร้างแรงบรรดาลใจในการดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ

ควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบของตนเอง (ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ และทองสวย สีทานนท์, 2561) นอกจากนี้ น�้า

ฝน ใจดี และอ�านวย ทองโปร่ง (2559) กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอ�านาจในทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีนั้นจะต้องมีการเสริมสร้างพลังอ�านาจให้กับบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังอ�านาจ

ซึ่งจะต้องมีความมือกันระหว่างผู้บริหารแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างพลังอ�านาจให้กับ

บุคลากรของตน 
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กล่าวโดยสรุปการเสริมสร้างพลังอ�านาจ หมายถึง การสร้างเสริมความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพ

ของบุคลากร ท�าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สามารถควบคุม และจัดการกับ

วิถีชีวิตของตนเองได้ มีอิสระในการตัดสินใจ โดยผู้น�าต้องให้อ�านาจ ให้โอกาส และให้การสนับสนุนในทุกๆ

ด้าน

องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ�านาจบุคลากรภาครัฐ

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกล่าวถึงองค์ประกอบส�าคัญในการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจของบุคลากรภาครัฐ สามารถประมวลสังเคราะห์ ได้ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ภาวะผู้น�า  

การมีวิสัยทัศร่วมกันและร่วมในการตัดสินใจส�าคัญ และสร้างบรรยากาศในการท�างาน รายละเอียด 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 องค์ประกอบส�าคัญของการเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐ
องค์ประกอบส�าคัญ รายละเอียด แหล่งที่มา

ภาวะผู้น�า การที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาวะผู้น�าที่เข้มแข็ง

สามารถเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานแก่ผู้

ปฏิบัติงานได้ 

(เกษมศรี สุรวิทย์, 2560; สุขวัชร เทพ

ปิน และศศริดา แพงไทย; 2563; ปิยะ

ธิดา วรญาโณปกรณ์, 2547; พระครู

สุธีจริยวัฒน์, 2558; ชาติชาย คงเพ็ชร

ดิษฐ์, 2559) 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและ

ร่วมในการตัดสินใจส�าคัญ

การร่วมกันวิเคราะห์สภาพองค์กร ก�าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมวางแผนการ

ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวม

ถึงมีโอกาสในการตัดสินใจในกิจกรรม

ส�าคัญขององค์กร

(เกษมศรี สุรวิทย์,2560; มิ่งขวัญ คง

เจริญ, 2560; พระครูสุธี จริยวัฒน์, 

2558; สุขวัชร เทพปิน และศศริดา แพง

ไทย, 2563; ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 

2560; ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์, 2547; 

อารักษ์ ธาราพรรค์ และวัชรนิทร์ ชาญ

ศิลป์, 2561) 

การสร้างบรรยากาศในการ

ท�างาน

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการให้

โอกาส ความเป็นอิสระ และความไว้วางใจ

ในการปฏิบัติงาน  

มีความเชื่อมั่น การมีสัมพันธภาพที่ดี และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(เกษมศรี สุรวิทย์, 2560;  

จิรภัทร เริ่มศรี และนันธารา ธุรารัตน์, 

2560)สุขวัชร เทพปิน และศศริดา แพง

ไทย, 2563; มิ่งขวัญ คงเจริญ, 2560; 

รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพ

ชัย พสุนนท์, 2559; ตรียพล โฉมไสว, 

ศักดา สถาพรพจนา, และเนติ เฉลย

วาเธศ, 2563)

ที่มา : ผู้เขียนสังเคราะห์จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวทางเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐ

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถประมวลและสังเคราะห์เพื่อเสนอแนวทาง

ในการเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐ ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ รายละเอียดดังนี้
1. แนวทางเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐด้านภาวะผู้น�า มีแนวทางดังนี้ (สุขวัชระ 

เทพปิน และศศริดา แพงไทย, 2563; ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์, 2547) 1) การพัฒนากระบวนการฝึกอบรม
ที่ช่วยส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น�า 2) การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองด้านภาวะผู้น�าและเพ่ิม
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ศักยภาพการมีภาวะผู้น�าอย่างต่อเนื่อง และ3) ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้น�าในการด�าเนินงานและช่วย
เหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อความส�าเร็จของงาน  

2. แนวทางเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและร่วมในการ
ตัดสินใจส�าคัญ มีแนวทางดังนี้ 1) มุ ่งให้ผู ้ปฏิบัติงานภาครัฐมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร  
เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 2) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ และ 
3) มีโอกาสในการตัดสินใจในกิจกรรมส�าคัญขององค์กร ดังที่ Fernandez and Moldogaziev (2013) 
แนะน�าให้องค์กรภาครัฐมีการสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างนวัตกรรมในการท�างาน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคิดหากลยุทธ์หรือ
เทคนิควิธีการเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างตรงประเด็นมากที่สุด นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจส�าคัญขององค์กร มีส่วนร่วมรับผิดชอบจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของในงาน (Greasley et al., 2005)

3. แนวทางเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างบรรยากาศในการท�างาน   
มีแนวทางดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การสื่อสารอย ่างเป ิดเผยและการให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ เพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบั ติงาน (เกษมศรี  
สุรวิทย์, 2560; ตรียพล โฉมไสว, ศักดา สถาพรพจนา, และเนติ เฉลยวาเธศ, 2563; สุขวัชระ เทพปิน และศ
ศริดา แพงไทย, 2563)  2) การให้โอกาส ความเป็นอิสระ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน  
โดยการมอบหมายหน้าทึ่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงออกในความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นอิสระ ให้ความไว้วางใจในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถ (สุขวัชระ เทพปิน และศศริดา แพงไทย, 2563; ตรียพล โฉมไสว, ศักดา สถาพรพจนา, และเนติ 
เฉลยวาเธศ, 2563) รวมทั้งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความสามารถของตนเองในด้าน
ต่างๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง เมื่อพบว่าขาดความ
สามารถในด้านใดหรือต้องการพัฒนาความสามารถใดก็สามารถพัฒนาได้อย่างตรงจุด (ปิยะธิดา วรญาโณ
ปกรณ์, 2547; สุขวัชระ เทพปิน และศศริดา แพงไทย, 2563) 3) พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี โดยเน้นสร้างเข้าใจ
ยอมรับความแตกต่าง และเคารพผู้อื่น (สุขวัชระ เทพปิน และศศริดา แพงไทย, 2563) 4) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กร โดยการจัดบรรยากาศของการท�างานให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความคิดของคนในองค์กร เพื่อพัฒนางาน และใช้ทรัพยากรในองค์กรร่วมกันได้ (สุขวัชระ เทพปิน และศศริ
ดา แพงไทย, 2563)

บทสรุป

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ คือการพัฒนาความสามารถ เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ท�าให้บุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ช่วยให้องค์กรด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ  โดยในการเสริม

สร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐ ควรค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า โดย

การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมที่ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น�า สนับสนุนผู้น�าและผู้ปฏิบัติงานให้พัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพภาวะผู้น�าอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการเป็นผู้น�าในการด�าเนินงานและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและร่วมในการตัดสินใจส�าคัญ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็น

ระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนในการตัดสินใจในกิจกรรมส�าคัญ  และด้านการสร้างบรรยากาศ
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ในการท�างาน  โดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสความเป็นอิสระความไว้วางใจ

และความเชื่อมั่นในการท�างาน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดี และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

องค์กร ผู้เขียนเห็นว่าองค์ประกอบส�าคัญทั้ง 3 ประการทั้งในส่วนของภาวะผู้น�า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและ

ร่วมในการตัดสินใจ รวมถึง การสร้างบรรยากาศในการท�างาน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน

ทั้งผู้น�าและบุคลากรในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังอ�านาจของบุคลากรภาครัฐให้เกิดผลเป็นรูป
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บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 944-213 ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐ 

(Theories of Public Management) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เอกสารอ้างอิง

การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580). (2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 136. 
ตอนที่ 51 ก. หน้า 1 

เกษมศรี สุรวิทย์.  (2560).  การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริม

สร้างพลังอ�านาจ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(ฉบับ
พิเศษ), 435-448.

จิรภัทร เริ่มศรีและ นันธารา ธุรารัตน์. (2560). ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมของวัยรุ่น. วารสารวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 3(1), 11-20.
ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์. (2559). การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บทบาทของภาวะผู้นา และการสื่อสารใน

องค์การ. Veridian E – Journal Silpakorn University, 9(1), 895-919.
ตรียพล โฉมไสว, ศักดา สถาพรพจนา, และเนติ เฉลยวาเธศ. (2563). การเสริมสร้างพลังอ�านาจส�าหรับครู

ในศตวรรษที่ 21. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 123-136.
น�้าฝน ใจดีและอ�านวย ทองโปร่ง.  (2559). รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ครูของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาค

กลาง. วารสาร ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร,์ ฉบับพิเศษ, 3-16.
ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์. (2547). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการเสริมสร้างพลังอ�านาจครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิจัยและวัดผลการสึกษา, 2(1), 150-166.
พระครูสุธีจริยวัฒน์.  (2558).  การพัฒนาเชาว์อารมณ์ของประชาชนจากการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร. วารสาร

แสงอีสาน, 15(2), 4-8.

มิ่งขวัญ คงเจริญ.  (2560).  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึก

ของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). การรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรม การเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานประจ�าสังกัดสายทรัพยากรบุคคลและก�ากับกิจกรรมองค์การ 



789

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน). วารสารธุรกิจปริทัศน์, 8(1), 61-84.

รสสุคนธ์ วาริทสกุล. (2560). กลยุทธ์การสร้างพลังอ�านาจในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วารสารพยาบาล

สภากาชาดไทย, 10(1),  1-12.

ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ และทองสวย สีทานนท์. (2561). การเสริมสร้างพลังอ�านาจในเด็กโรคอ้วน. วารสาร

การพยาบาลและการศึกษา, 11(1), 1-15. 
สุขวัชร เทพปิน และศศริดา แพงไทย. (2563). รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ�านาจครูโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ์, 

5(5), 217-229.
อารักษ์ ธาราพรรค์และ วัชรนิทร์ชาญศิลป์. (2561). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน�้า

เสียในชุมชน ตรอกข้าวสาร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิต

ศึกษา, 7(1), 204- 213.
เอมรินทร์ จันทร์บุญนาค. (2561). การสร้างพลังอ�านาจในการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.  วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, 10(2), 183-184.
ไอรดา จันทร์อารักษ์ และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย.  (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจด้านโครงสร้างและการเสริมสร้างพลังอ�านาจด้านจิตใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ การกีฬาแห่งประเทศไทย. วารสารสุขศึกษา พละศึกษาและสันทนาการ, 

46(2), 283-293.

Gibson, C. H.  (1991). A concept analysis of empowerment strategies. Journal of Advance 

Nursing, 16(3), 354-361. 

Greasley, K et al., (2005). Employee perceptions of empowerment. Employee Relations, 

27(4), 354-368.

Scott, C. D., & Jaffe, D. T. (1991). Empowerment: Building a committed workforce.  
California: Kogan Page.





791

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จ 

ในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช
Success in Applying the Sufficiency Economy Philosophy Used in  

the Community Economic Development

สุฑาทิพย์  ชูชีวิต1* นฐมณ อรุณจิตต์1 กัลป์ยกร ยอดสุรางค์1 

ปัชญา เอียดงามสม1 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ1

Sutatip  Chocheewit1* Nathamon Arunjit1 Kanyakorn Yodsurang1 

Phadchaya Aiadngamsom1 Pitchayut Penmas1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง คือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การบริหารจัดการชุมชน โดยศึกษากรณีตัวอย่าง อ�าเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาครั้งนี้

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงส�ารวจ (Exploratory 

Research) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาค่าร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.49 (S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความส�าเร็จใน

การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่คือด้านการลดรายจ่าย มีค่า

เฉลี่ย 4.52 (S.D.=0.70) รองลงมาคือด้านการประหยัดมีค่าเฉลี่ย 4.51 (S.D.= 0.64) และด้านการเรียนรู้มีค่า

เฉลี่ย 4.50 (S.D.=0.69)

ค�าส�าคัญ : ความส�าเร็จ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,เศรษฐกิจชุมชน

Abstract

This research The objective is to study the application of sufficiency economy  

philosophy in communities in Nakhon Si Thammarat Province. And to study the method of 

developing the sufficiency economy philosophy to apply in the communities in Nakhon Si 

Thammarat Province.  Sample group With population Is the sufficiency economy  

community That can use the principles of sufficiency economy in community management 

By studying case examples Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province This study is a 

quantitative research. (Quantitative Research) is a form of exploratory research.  

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Faculty of Management Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

  *Email penmas_p@hotmail.com
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(ExploratoryResearch) Data analysis using descriptive statistics by searching for percentage, 

mean and standard deviation.

The research results The success in applying the sufficiency economy philosophy in 

the overall community economic development was at the highest level at 4.49 (SD = 0.69). 

When considering each aspect, it was found that success in applying the sufficiency  

economy philosophy in community economic development. The big one was the reduction 

of expenses, the average was 4.52 (SD = 0.70), followed by the economy, the average of 

4.51 (SD = 0.64) and the learning side had the average of 4.50 (SD = 0.69).

Keywords:  Success, Sufficiency Economy Philosophy, Community Economic 

บทน�า

เนื่องจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลาปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการน�าเอาหลัก

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9”มา

ใช้ในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ฐานเศรษฐกิจจึงมีความหลากหลายมากขึ้น รายได้เฉลี่ย

ต่อคนโดยรวมเพิ่มขึ้น สัดส่วนความยากจนของคนในชุมชนลดลงเป็นอย่างมาก มีการจ้างงานอยู่ในระดับ

ค่อนข้างเต็มที่ ศักยภาพคนในชุมชนโดยรวมได้รับการศึกษาเฉล่ียในระดับสูงข้ึน มีสุขภาพอนามัยและ

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับน่าพอใจ  คนส่วนใหญ่ได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการทางสังคมขึ้น 

ส่งผลให้คนในชุมชนมีความอยู่ดีมีสุขโดยรวมมีทิศทางดีขึ้น (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2563)

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่สมดุล และความไม่

ยั่งยืนของการพัฒนา และการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้นแม้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบต่อ

คนในชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบบริหารจัดการในจังหวัดนครศรีธรรมราชไปบ้างแล้ว จนท�าให้ภาวะ

เศรษฐกิจของคนในชุมชนได้ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่อาจสรุปได้ว่าภาวะเศรษฐกิจใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการของ

คนในชุมชนยังมีความอ่อนแอ และขาดสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมเป็นการพัฒนาที่เน้นด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

ระบบต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างเสริม

ความเท่าเทียมกันในชุมชน และมีความเข้มแข็งในชุมชน 

การจัดการคนในชุมชนนั้น มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของคนในชุมชน ในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้คนในชุมชนมีความแข็งแกร่ง การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวคิดไว้มาประยุกต์ใช้กับการ

บริหารในชุมชน เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เจือจุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

อันจะน�าพาความส�าเร็จของคนในชุมชนไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน อันส่งผลต่อการจัดการทรัพยากร

ในชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถประยุกต์ดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับชุมชนของตนเองได้  
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ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท�างานวิจัยเร่ืองความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

2. เพ่ือศึกษาความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรู้ในอ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชัดเจน

และเกิดสัมพันธ์อันดี

2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนเพื่อการบริหาร
จัดการชุมชนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กรมการพัฒนาชุมชน ( ม.ป.ป.:ออนไลน์) การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกิดจาก

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าโครงการพัฒนา

หมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดระบบ

บริหารจัดการชุมชนในหมู่บ้าน มีผลการปฏิบัติที่ส�าเร็จชัดเจนอยู่แล้วมาเพิ่มเติมความสามารถในการเป็นต้น

แบบส�าหรับการขยายผลแนวทาง วิธีปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่

เรียนรู้ส�าคัญให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ

แยกประเภทหมู่บ้าน เป็น3 ระดับ ประกอบด้วย “พออยู่ พอกิน “ “อยู่ดี กินดี”และ “มั่งมี ศรีสุข” เพื่อใช้

เป็นต้นแบบในเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านที่มีจุดเริ่ม หรือมีพื้นฐานจากอาการของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน สามารถ

เรียนรู้หรือพัฒนาได้ตามสภาพของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้หมู่บ้านได้

ยึดเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของหมู่บ้านในการยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต 

โดยมีตัวชี้วัด 6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด 

2. ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท

ปัจจัยที่ท�าให้ชุมชนชนบทจะพึ่งตนเองและพัฒนาได้ คือ เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ  

(Economic) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) จิตใจและสังคมวัฒนธรรม (Mental and  

Socio-cultural) โดยเรียกชื่อย่อว่า TERMS และมีความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ (Functional Matrix) หมายถึง 

การท�าหน้าที่ของ TERMS แต่ละตัวมีทั้งการท�าหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์เฉพาะตน และขณะเดียวกันก็จะท�า

ประโยชน์แก่ตัวอื่นในระหว่าง 5 องค์ประกอบของ TERMS 
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วิธีด�าเนินวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกหมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง และสมาชิกหมู่ 10 บ้านคีรีธรรม 

อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 400 คน สมาชิก

หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวงและสมาชิกหมู่ 10 บ้านคีรีธรรม อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตาราง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

หมู่ 5 บ้านคีรีวง 195

หมู่ 10 บ้านคีรีธรรม 205

รวม 400

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบค�าถามปิด (Closed form Question) ซึ่ง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 

(Closed form Question) แบบเลือกตอบ (Check List) โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดจ�านวน 4 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแบบสอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

ส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed form 

Question) แบบวัดเจตคติแบบของ Likert (Likert’s scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค  

(Interval Scale) จ�านวน 32 ข้อเป็นการวัดความรู้สึกที่แท้จริงของระดับความส�าคัญของปรัชญาของ

เศรษฐกิจชุมชนมี 5 ระดับ โดยมีการก�าหนดการให้คะแนนดังนี้ (พรรณีลีกิจวัฒนะ, 2554, น. 101-102)

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed form Question) แบบวัดเจตคติ

แบบของ Likert (Likert’s  Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชน (Interval Scale) จ�านวน 15 

ข้อเป็นการวัดความรู้สึกที่แท้จริงของระดับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มอาชีพ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ก�าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม น�ามาหาค่าร้อยละ (Percentage) 

โดยน�าเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ
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แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามแบบสอบถามระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับความ

คิดเห็นที่มีต่อความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  น�ามาวัดหาค่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระ

จายโดยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดยน�าเสนอในรูปแบบสถิติเชิง

พรรณนา

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 

41-50 ปี จ�านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ด้านระดับการศึกษา ประถมศึกษา จ�านวน 143 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.8 อาชีพหลักส่วนใหญ่ท�าการเกษตร จ�านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้าน 

    เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับแรงจูงใจ ล�าดับ

ด้านเทคโนโลยี 4.56 1.61 มากที่สุด 1

ด้านเศรษฐกิจ 4.42 1.33 มากที่สุด 5

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 4.44 0.86 มากที่สุด 3

ด้านจิตใจ 4.43 0.85 มากที่สุด 4

ด้านสังคม วัฒนธรรม 4.41 0.71 มากที่สุด 6

ด้านผู้น�าหมู่บ้าน 4.39 0.99 มากที่สุด 7

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 4.45 0.77 มากที่สุด 2

รวม 4.44 1.01 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.44 (S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.56 (S.D. = 

1.61) รองลงมาคือปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D. = 0.77) และด้าน 

ทรัพยากรธรรมราชมีค่าเฉลี่ย 4.44 (S.D.= 0.86)



796

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความส�าเร็จในการน�าปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยภาพรวม

ความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับแรงจูงใจ ล�าดับ

ด้านการลดรายจ่าย 4.52 0.70 มากที่สุด 1

ด้านการเพิ่มรายได้ 4.49 0.71 มากที่สุด 4

ด้านการประหยัด 4.51 0.64 มากที่สุด 2

ด้านการเรียนรู้ 4.50 0.69 มากที่สุด 3

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.47 0.75 มากที่สุด 5

รวม 4.49 0.69 มากที่สุด

จากตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์พบว่าความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.49 (S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่คือด้านการลด

รายจ่าย มีค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D.=0.70) รองลงมาคือด้านการประหยัดมีค่าเฉลี่ย 4.51 (S.D.= 0.64) และด้าน

การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.50 (S.D.=0.69) 

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง ความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการเป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณพงค์ ช่วยรักษา (2559) ได้

ศึกษาแนวทางการแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย ย้อมคราม บ้านถ�้าเต่า 

จังหวัดสกลนคร พบว่า การน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�าเนินการผลิตยังไม่ชัดเจนการส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็งและกว้างขวางในระดับประเทศเพื่อการขยายภาคการผลิตและ

การจัดจ�าหน่ายยังมีค่อนข้างน้อยและด้านการเงินและบัญชีพบว่าแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนภาคการผลิต

ยังมีค่อนข้าง จ�ากัด รวมถึงการจัดท�าบัญชีของสมาชิกยังค่อนข้างไม่ต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการพัฒนาการ

ด�าเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านถ�้าเต่า จังหวัดสกลนคร พบว่า ควรมีการส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง และกว้างขวางในระดับประเทศ เพื่อการขยายภาคการผลิต และการจัด

จ�าหน่ายท่ียังมีค่อนข้างน้อยการวางแผนการผลิตท่ีครบวงจรการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ทั้งนี้ยังคงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพงค์ ช่วยรักษา (2559) ได้ศึกษาแนวทางการแนวทาง

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย ย้อมคราม บ้านถ�้าเต่า จังหวัดสกลนคร พบว่า 

การน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการด�าเนินการผลิตยังไม่ชัดเจนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือให้เข้มแข็งและกว้างขวางในระดับประเทศเพ่ือการขยายภาคการผลิตและการจัดจ�าหน่ายยังมีค่อน

ข้างน้อยและด้านการเงินและบัญชีพบว่าแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนภาคการผลิตยังมีค่อนข้าง จ�ากัด รวม

ถึงการจัดท�าบัญชีของสมาชิกยังค่อนข้างไม่ต่อเนื่อง
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ความส�าเร็จในการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ดาราวรรณ พรหมกัลป์ (2551) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ผลการด�าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพียง กรณีศึกษา: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน และพบว่า ผลการด�าเนินงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการลดรายจ่าย มี

ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก
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สภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ�้าเลเขากอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ ต�าบลเขากอบ อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
The States of Tham Lae Khao Kob Ecotourism Management of  

Khao Kop Sub-district Administrative Organization,  

Khao Kop Sub-district, Huai Yot District, Trang Province

สุรัสวดี องศารา1* วรรณลดา เก้าพี่น้อง1 ศศิวิภรณ์ อาจมีแก้ว1  

ณัฐพงศ์ ไตรพร1 ชนกพร มากขาว1 ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง1

Suratsawadee Ongsara1* Wanlada Kaopeenong1 Sasiviporn Ardmeekeaw1  

Nuttapong Triphon1 Chanokporn Makkaw1 Hasan Akrim Dongnadeng1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ�้าเลเขากอบขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขากอบ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 15 คน ได้แก่ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล และบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัย พบ

ว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบมีการจัดการท่องเที่ยวถ�้าเล เขากอบครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบ

ด้วย ด้านพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบยังจัดการพื้นที่ถ�้าเลเขากอบได้ไม่เต็มที่เนื่องจากพื้นที่ของ

กรมป่าไม้ แต่มีการดูแลระบบนิเวศ ด้านการจัดการ มีการบริหารการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่ให้เกิดสภาวะ

ที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม ด้านกิจกรรมและกระบวนการ มีการสร้าง

กิจกรรมและให้ความรู้ประกอบการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมช่วย

ดูแลความปลอดภัยและดูแลความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ถ�้า

เลเขากอบ1งานวิจัยนี้เสนอแนะว่า1ควรมีการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม1ควรมีการหารือร่วมกันของผู้ค้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเภทของสินค้าเพื่อให้มีความ

หลากหลาย 

ค�าส�าคัญ : สภาพ, การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ถ้�าเลเขากอบ

 

1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus

  E-mail: nongpimhg11@gmail.com
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Abstract

This research aimed to analyze the states of Tham Lae Khao Kob Ecotourism 

 Management of Khao Kob Sub-district Administrative Organization. The research was  

developed as a qualitative study. The data were mainly obtained from 15 key respondents, 

including the Permanent Secretary and personnel of the organization. The research applied 

a structured interview as a data collection tool and thematic analysis for data analysis. As a 

result, this research reveals that Khao Kob Sub-district Administrative Organization has  

currently covered four key aspects in Tham Lae Khao Kob tourism management: Location, 

Khao Kop Sub-district Administrative Organization does not fully manage the Tham Lae 

Khao Kob area because of the limitation in ownership of Forest Department, yet the  

ecosystem is still being preserved, Management, the management is executed for the use 

of the area in order to prevent any potential damage on the environment by emphasizing 

the participation of all stakeholders in the community, Activities and Processes, activities are 

organized and learning tours are given to the tourists, and Participation, people in the  

community take part in the preservation, safety assurance, and cleanliness of the area,  

including the utilization of Tham Lae Khao Kob area. Consequently, this research suggests 

that incomes and benefits contributed by tourism management should be appropriately 

distributed, and a mutual discussion on types of products with relevant merchants in the 

area should be done for product diversification purpose.

Keywords: States, Ecotourism Management, Tham Lae Khao Kob

บทน�า 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต และ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางได้มีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงสร้าง

รายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อย่าง

ยั่งยืน ด้วยการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสมดุล คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับ 

1 ใน 4 ของประเทศที่สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวสูงสุดของโลก โดยก�าหนดเป้าหมายรายได้รวมทางการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ11.5 โดยเป็นรายได้ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ12 และตลาดใน

ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ10 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่านมายังขาดการวางแผนที่

ร่วมด้วยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

เฉพาะรูปแบบการท่องเที่ยวที่ขาดความเหมาะสมหรือขาดการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบ 
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ต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ต้องสูญเสียงบประมาณอย่างมากในการฟื้นฟูและดูแล

รักษา อีกทั้งยังส่งผลกระทบท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดลง (การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560; “ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”, 2546, น.21)

ปัจจุบันแนวคิดในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เริ่มเป็นที่สนใจขึ้น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เป็น

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการก�าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นในรูปแบบที่เหมาะสม และต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความรู้และความรับผิดชอบ โดยนักท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศมีความมุ่งหวังที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่อนุรักษ์ให้ผู้ที่เข้าไปประกอบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

แหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น (Sproule, 1996)

แหล่งท่องเที่ยวถ�้าเลเขากอบ อ�าเภอห้วยยอด จังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบ

การล่องเรือพายท้องแบนทางน�้า และการขึ้นเที่ยวชมธรรมชาติของถ�้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เนื่องจากสภาพโครงสร้างของพื้นที่ที่โดดเด่นเกิดความหลากหลายทางชีวภาพค่อยข้างสูง อีกทั้งการเข้าถึง

ตัวแหล่งท่องเที่ยวถ�้า ซึ่งต้องอาศัยล�าน�้านั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สิ่งต่างๆเหล่านี้

เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าไปใช้บริการในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก และสร้างราย

ได้ให้กับท้องถิ่นอย่างมากมาย และมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงฤดูการท่อง

เที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมาก การขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวถ�้า

เลเขากอบ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติภายในถ�้าได้ เนื่องจากจุดอ่อนของระบบการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวถ�้าเลเขากอบ นอกจากนี้ การขยายตัวของการท่องเที่ยวย่อมส่ง

ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งอาจน�าไปสู่ปัญหาด้าน

สาธารณสุขตลอดถึงปัญหาด้านสังคม (เพียงเพ็ญ ยอสม, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มีนาคม 2563) ผู้วิจัยจึง

สนใจว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งที่ตั้งในบริเวณเดียว

กับแหล่งท่องเที่ยวถ�้าเลเขากอบ และมีบทบาทในการจัดการด้านบริการการท่องเที่ยวโดยตรง มีสภาพการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างไร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ�้าเลเขากอบ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ ผลจากการวิจัยท�าให้ทราบสภาพการจัดการแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศถ�้าเลเขากอบ ขององค์การบริหารส่วนต�าบล อันจะน�าไปสู่การหาแนวทางการบริหารจัดการที่

ยั่งยืนต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยก�าหนดแนวทางใน

การวิจัยครั้งนี้โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ

องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

มีผู้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้อย่างหลากหลาย สามารถสรุปความหมายได้ว่า 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถือเป็นการท่องเที่ยวที่จ�าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพื่อให้

เกิดความยั่งยืน ไม่เพียงแต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง
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วัฒนธรรม โดยจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ (The Ecotourism Society, 1991; Yoon 

& Uysal, 2005; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545; กรมป่าไม้, 2548)

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปองค์ประกอบส�าคัญของการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
องค์ประกอบส�าคัญ รายละเอียด แหล่งที่มา

ด้านพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่

เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐาน

อยู่กับธรรมชาติ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2545; บุญเลิศ จิตตั้ววัฒนา, 2548; 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542; 

ไพมานี บุบผาพัน, 2561; สุเทพ สิงห์

ฆาฬะ, 2561; จันทร์จิรา สุขบรรจง , 

2559

ด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิด

ชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและสังคมมีการจัดการที่ยั่งยืน

ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร

การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ

ก�าจัดมลพิษและควบคุม การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตจึงเป็นการ

ท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2545; บุญเลิศ จิตตั้ววัฒนา, 2548; 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542;  

สุเทพ สิงห์ฆาฬะ, 2561; จันทร์จิรา 

สุขบรรจง , 2559

ด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวทีมีกระบวนการ

เรียนรู้ โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของ

แหล่งท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 

ประสบการณ์ ความประทับใจเพื่อสร้าง

ความตระหนัก และปลูกจิตส�านึกที่ถูก

ต้องต่อนักท่องเที่ยวประชาชนท้องถิ่น 

และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2545; บุญเลิศ จิตตั้ววัฒนา, 2548; 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542;  

สุเทพ สิงห์ฆาฬะ, 2561; จันทร์จิรา 

สุขบรรจง , 2559

ด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น

ในการคิดวางแผนปฏิบัติตามแผนได้

รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ บ�ารุง

รักษาทรัพยากรท่องเที่ยว รวมถึง การ

มีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2545; บุญเลิศ จิตตั้ววัฒนา, 2548; 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542;  

สุเทพ สิงห์ฆาฬะ, 2561; ไพมานี บุบ

ผาพัน, 2561; สุเทพ สิงห์ฆาฬะ, 

2561; จันทร์จิรา สุขบรรจง , 2559

ที่มา : ผู้เขียนสังเคราะห์จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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จากการผลการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยน�าไปใช้ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย รายละเอียด

ดังนี้
 

สภาพการจัดการ 

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแบบเจาะจง จ�านวน  

15 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล และบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์: แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขากอบ ผู้วิจัยด�าเนินการในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อประสานงานกับองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขากอบ เพื่อนัดหมายก�าหนดการสัมภาษณ์ การอธิบายวัตถุประสงค์และรายละเอียดการ

วิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลรับทราบก่อนการพิจารณาลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยขอ

อนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกการสัมภาษณ์ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยน�าไปถอดเทปการสัมภาษณ์

และจัดหมวดหมู่ค�าตอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ดังที่ Thomas and Harden (2008) 

กล่าวการวิเคราะห์แก่นสาระเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต้นตอ ไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมของผู้อื่น

แล้ว สอดคล้องกับโยธิน แสวงดี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 กันยายน 2563) เน้นย�้าว่าหากเป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมมาจากวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้

วิจัยโดยตรง เรียกการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นว่าการวิเคราะห์แก่นสาระ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษา ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่เท่า

กัน มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ส่วนใหญ่ด�ารงต�าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 
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สภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ

ด้านพื้นที ่ พบว่า การจัดการในการดูแลพื้นที่ถ�้าเลเขากอบ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบยัง

ดูแลได้ไม่เต็มที่เพราะถ�้าเลเขากอบอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ท�าให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบไม่มี

อ�านาจในการดูแลพื้นที่ถ�้าเลเขากอบได้อย่างเต็มที่ แต่ดูแลได้เฉพาะระบบนิเวศทั่วไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ

แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังค�ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า “ในส่วนของ อบต.เขากอบยังท�าได้ไม่เต็มเม็ด

เต็มหน่วยเหตุเพราะว่าถ�้าเลเขากอบอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เป็นป่าไม้ที่คณะรัฐมนตรีได้สงวนไว้ เพราะ

ฉะนั้นส่วนที่มีอยู่เป็นบริเวณภูเขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ดูแลแค่ระบบนิเวศไม่ให้เสียไป” ผลการวิจัยดัง

กล่าว สอดคล้องกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ที่กล่าวว่าการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต้องอยู่

ภายใต้ข้อจ�ากัดทางกฎระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อไม่ละเมิดกฎหมายของกรมป่าไม้

ด้านการจัดการ  องค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ บริหารจัดการการเข้ามาใช้ประโยชน์ของพื้นที่

ไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางในการป้องกันมลพิษทางน�้าด้วยการใช้เป็นเรือพายแทน

การใช้เรือยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการจัดการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) ที่

เป็นเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมมีการจัดการ

ที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและก�าจัดมลพิษและ

ควบคุม  นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์พบว่ามีหลายส่วนร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ถ�้าเลเขากอบ ทั้งในส่วน

ของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายนโยบาย กลุ่มคนพายเรือ และกลุ่ม

พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�า  ดังค�ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า 

“เราจะใช้ในลักษณะของหลากหลายหน่วยงานร่วมกันในส่วนของ อบต.จะดูแลในเรื่องของการ

บริหารจัดการของการเข้ามาใช้ประโยชน์ของพื้นที่ไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม” 

ด้านกิจกรรมและกระบวนการ พบว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบมีการสร้างกิจกรรมและให้

ความรู้ประกอบการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเพื่อศึกษาดูงาน มีการเปิดวิดีทัศน์ให้ชมเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ ให้ค�าแนะน�าว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเข้าในถ�้า และ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ หรือจากการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย

ต่างๆ และใบปลิว นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง

กิจกรรมและให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่ง

สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) โดยมีการให้การ

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ 

ความประทับใจเพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยวประชาชนท้องถิ่น และผู้

ประกอบการที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา  ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวยังประสบปัญหา เพราะทางองค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบไม่สามารถท�าสิ่งปลูกสร้างถาวรได้ 

เพราะอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขากอบไม่มีสิทธิ์ในการด�าเนินการแต่อย่าง

ใด จึงท�าให้สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เริ่มทรุดโทรม การที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาต้องมีการรอค�าสั่งจากทางกรมป่า

ไม้ก่อน

ด้านการมีส่วนร่วม  ผลการวิจัยพบว่า  คนในชุมชนมีส่วนร่วมช่วยดูแลความปลอดภัยและดูแล

ความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ถ�้าเลเขา

กอบ เช่น การหาปลา และชาวบ้านมีรายได้จากการน�าของมาขาย รวมถึงกลุ่มคนพายเรือให้แก่นักท่องเที่ยว
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ก็ได้รับค่าแรงจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลเขากอบ และจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ของถ�้าเลเขากอบเห็น

ถึงคุณค่าและช่วยกันพัฒนาพื้นที่บริเวณถ�้าเลเขากอบ ให้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง

และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นความส�าคัญและรักษ์ถ่ินก�าเนิดของตนเอง 

ชุมชนและประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ดังค�ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า “ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณถ�้าเลเขากอบเป็น

พื้นที่ลุ่มน�้า คนในชุมชนก็สามารถเข้ามาหาปลาที่อยู่ในแหล่งน�้าเพราะเป็นวิถีของคนในชุมชนมาตั้งแต่ดั้งเดิม 

เราไม่สามารถห้ามเขาได้”  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ที่กล่าวถึงการมี

ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น มี

ส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติตามแผนและได้รับประโยชน์ ได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมา ท�าให้ท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า 

บทสรุป

สภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ�้าเลเขากอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ 4 ด้านหลัก 

ได้แก่  ด้านพื้นที่ ยังไม่สามารถจัดการพื้นที่ถ�้าเลเขากอบได้เต็มที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ แต่มีการ

ดูแลระบบนิเวศ ด้านการจัดการ มีการบริหารการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่ให้เกิดสภาวะที่ส่งผลกระทบ

ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ด้านกิจกรรมและกระบวนการ มีการ

สร้างกิจกรรมและให้ความรู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วม ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมช่วย

ดูแลความปลอดภัยและดูแลความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

องค์การบริการส่วนต�าบลเขากอบควรมีส่วนในการจัดการการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน

ในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ควรมีการหารือร่วมกันของผู้ค้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเภทของ

เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้า งานวิจัยที่ควรด�าเนินการต่อไปควรศึกษาผลกระทบของสถานการณ์

แพร่ระบาดของโควิด 19 ต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยนี้  เป ็นส ่วนหนึ่ งของการศึกษาในรายวิชา 944-317 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology for Public Administration) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง งานวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณเพียงเพ็ญ ยอสม ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขากอบ และบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขากอบ อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและเวลาให้กับผู้วิจัย 
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สภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดตรัง
Assessing Qualities of Courier Service of Trang Post Office
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนด�าเนินธุรกิจด้านการขนส่งมากขึ้น มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่หลากหลาย จึง

ท�าให้การบริการของไปรษณีย์ไทยต้องมีการปรับตัวในการให้บริการงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดตรัง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูลหลักที่คัดเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจง จ�านวน 2 กลุ่ม รวม 20 คน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการจ�านวน 

10 คน และผู้ใช้บริการ 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัยพบว่า ด้านอัตราค่า

บริการ การเก็บค่าบริการส่วนใหญ่มีความเหมาะสมขึ้นอยู่กับน�้าหนักของพัสดุเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

ไปรษณีย์ แต่ค่าบริการส่งของระหว่างประเทศยังมีราคาสูง ด้านการให้บริการของบุคลากร มีความจริงใจใน

ในการให้บริการ มีทัศนคติดี สุภาพ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย บริการด้วยความเสมอภาค แต่มีปัญหาบุคลากรไม่

เพียงพอในการให้บริการ ด้านการขนส่ง มีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา ตรวจสอบได้ งานวิจัยนี้เสนอแนะว่า

ไปรษณีย์ควรปรับลดอัตราค่าบริการส่งของระหว่างประเทศให้ถูกลง ควรเตรียมพร้อมรับมือในการบริการที่

รวดเร็วกรณีที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก และควรพัฒนาการขนส่งให้เท่าทันการพัฒนาการของขนส่งเอกชน 

และควรท�าวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือการให้บริการของไปรษณีย์ในสถานการณ์โควิด 19

ค�าส�าคัญ : สภาพการบริการ , ที่ท�าการไปรษณีย์ตรัง 

Abstract

Currently, many private companies become heavily involved in the courier business 

leading to variation in competitive strategies. This variation has forced Thailand Post to  

adjust its courier service accordingly. This study aimed to study the courier service qualities 

of the Trang Post Office. The study was developed as qualitative research deploying an  

in-depth interview approach. The study covered two groups of respondents totaling  

20 people by applying the purposive sampling method. The sample comprised of ten  

service providers and another ten service users. The study also employed a thematic  

analysis to support data analysis. As for the results of this study, many findings are  

discovered. In terms of service fees, most service charges are reasonable depending on the 

weight of the package stipulated by the postal regulations, but the charges of international 
1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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shipping are still considered high. While the case of service personnel, they are found with 

sincerity in service provision, good attitude, politeness, fair language usage, and service 

equality. However, the insufficient number of personnel is found problematic when the 

service is needed. In terms of delivery, it is shown to fall within standards in a timely manner 

and traceability. By considering all the findings, this study suggests that the Post Office 

should lower its international shipping fees and be prepared for immediate services in the 

event of a large number of users. The Post Office should also enhance its transportation up 

to the development of private competitors while conducting more researches on postal 

services in response to the COVID-19 outbreak.

Keywords: Delivery Service Qualities, Trang Post Office

บทน�า 

นับต้ังแต่ยุคศตวรรษท่ี 21 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์มีผลท�าให้หน่วยงานต่างๆเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ให้บริการ ท�าให้ทุกหน่วยงานมีการมุ่งเน้นไปที่

คุณภาพการให้บริการและสร้างความความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ การให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นกุญแจ

ที่จะน�าไปสู่ความเป็นเลิศเพราะลูกค้าเป็นผู้ที่สามารถตัดสินการบริการว่ามีคุณภาพหรือไม่ ดังนั้นองค์กรจึง

จ�าเป็นในการหาวิธีการต่างๆในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความประทับใจมากที่สุด (สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543) 

กิจการไปรษณีย์ไทยนับเป็นองค์กรผู้ให้บริการ องค์กรหนึ่งก่อก�าเนิดเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว เพื่อให้บริการในด้านการส่ือสารและบริการการเงินรวมท้ังธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับกิจการของไปรษณีย์เพื่อประโยชน์ของประชาชน และมีพัฒนาการเรื่อยมา (ส�านักงานไปรษณีย์ 

เขต 2, 2555) อย่างไรก็ตามยังประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ขององค์กรดูล้าสมัย ขาด

ความน่าเชื่อถือ รูปแบบการให้บริการที่ไม่มีความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของไปรษณีย์ไทยเช่นแสตมป์ ที่เคย

เป็นของสะสมก็ไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบัน (สถาพร โอภาสานนท์, 2552) แม้ปัจจุบันบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ได้มีการพัฒนาน�าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการให้แก่ประชาชน และมีการแบ่ง

งานกันท�าตามความถนัดของพนักงานไว้อย่างเป็นระบบ สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง

สามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนในจุดเดียว (ส�านักงานไปรษณีย์ เขต 2, 2555) แต่มีบริษัทเอกชนที่

ด�าเนินธุรกิจด้านการขนส่งมากขึ้น มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่หลากหลาย จึงท�าให้การบริการของไปรษณีย์

ไทยต้องมีการปรับตัวในการให้บริการ โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งขององค์กรผสมผสานเข้ากับ

กลยุทธ์พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ด้วยคุณภาพที่ดีในราคาที่แข่งขันได้และมีความ

ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (สถาพร โอภาสานนท์, 2552)

ที่ท�าการไปรษณีย์ตรังถือได้ว่าเป็นไปรษณีย์ขนาดใหญ่ของจังหวัดตรังมีปัญหาการบริหารงานและ

ต�าแหน่งการท�างานของพนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานของไปรษณีย์มีจ�านวนน้อย ท�าให้พนักงานไปรษณีย์ที่

มีน้ันไม่เพียงพอกับงานท่ีมีอยู่ จึงต้องจ้างบุคคลภายนอกไปน�าจ่ายสิ่งของไปรษณีย์ในเขตพื้นที่ต่างๆการ

ท�างานและพฤติกรรมของพนักงานบางคน มีการท�างานและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการรับและคัดเลือก
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พนักงานที่เข้ารับมาท�างานไม่ได้ท�างานหรือเรียนมาตรงกับสายงานที่ต้องการ ( 

ธีรวัตร ทองมิ่ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มีนาคม 2563) ซึ่งจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจว่า ไปรษณีย์ตรังมีสภาพการให้บริการแก่ประชาชนเป็นอย่างไร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือเพ่ือศึกษาสภาพการให้บริการของท่ีท�าการไปรษณีย์จังหวัดตรัง ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ

ไปรษณีย์ตรังในการพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเกี่ยวสภาพการให้บริการของหน่วยงานให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการของ

ไปรษณีย์ ควรศึกษาถึงองค์ประกอบส�าคัญในการให้บริการ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประมวล สังเคราะห์และปรับ

ประยุกต์ให้เข้ากับการให้บริการของไปรษณีย์ เพ่ือน�าไปเป็นกรอบในการวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป  

รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบส�าคัญในการบริการของไปรษณีย์

องค์ประกอบส�าคัญ รายละเอียด แหล่งที่มา

อัตราค่าบริการ มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม มีความยุติธรรมต่อ

สิ่งของที่ฝากส่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งของผู้ใช้

บริการ

(ชญานิษฐ์ โสรส, 2559; วุฒิศักดิ์ กัลปดี  

วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล และวิสูตร ลู่โรจน์

เรือง, 2556; สุกานดา สาลี่ (2554)

การให้บริการของ

บุคลากร

บุคลการสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า มีการทัศนคติที่ดีในการบริการลูกค้า มี

ความพร้อมในการให้บริการ และมีความสามารถ

ในการสื่อสาร มีความคล่องตัวในการรับฝากสิ่งชอง

พัสดุ

(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2551; อาภาพร  

พิมสาร, 2556; ศศิธร เลิศล้า, 2551;  

เบญจพร สุวรรณแสนทวี, 2559)

การขนส่ง การขนส่งมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ พัสดุมีความ

ปลอดภัยส่งถึงมือผู้รับรวดเร็ว

(ค�านาย อภิปรัชญาสกุล, 2551;  

กฤศณภัทร สวาสดิ์, 2549)

ที่มา : ผู้เขียนสังเคราะห์จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีการด�าเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  2 กลุ่ม โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง กลุ่ม

ที่ 1  คือ ประชาชนผู้ใช้บริการของไปรษณีย์จังหวัดตรัง จ�านวน 10 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ มี

ประสบการณ์การใช้บริการที่ท�าการไปรษณีย์ตรังไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป  และกลุ่มที่ 2 คือ

บุคลากรของไปรษณีย์จังหวัดตรัง จ�านวน 10 คน  มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ มีอายุงานมากกว่า 5 ปี และ

ท�าหน้าที่โดยตรงในการให้บริการประชาชน โดยเหตุผลที่เลือกประชาชนและบุคลากรเนื่องจากบุคคลทั้ง 2 

กลุ่มนี้ทราบสภาพการให้บริการและสามารถให้ข้อมูลกับผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด 

เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ส�าหรับประชาชนผู้ใช้บริการ และ 2) 
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แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้ให้บริการ แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ชุดมีส่วนประกอบทั้งหมด  2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 สภาพการให้บริการของไปรษณีย์ โดยสอบถามครอบคลุม 3 ด้าน 

ได้แก่ อัตราค่าบริการ การให้บริการของบุคลากร และการขนส่ง

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

คือ การก�าหนดวัน การนัดหมาย การให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์กรอกหนังสือยินยอมการให้สัมภาษณ์ การขอ

อนุญาตบันทึกเสียงหรือวิดีโอการสัมภาษณ์และจัดบันทึกการสัมภาษณ์ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลการ

วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นน�าไปสู่การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic anal-

ysis) ดังที่โยธิน แสวงงดี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3 กันยายน 2563) เน้นย�้าว่าหากเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่

ผู ้วิจัยรวบรวมมาจากวิธีการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอื่นใดท่ีมีการปฏิสัมพันธ์สนทนา

ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล จะเรียกการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นว่าการวิเคราะห์แก่นสาระ สอดคล้องกับ Thom-

as and Harden (2008) ที่ระบุในท�านองเดียวกันว่าการวิเคราะห์แก่นสาระใช้ในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลจากแหล่งต้นตอ (Original studies) ไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมของผู้อื่นแล้ว 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล  น�าเสนอเป็นผลการวิจัย ได้ 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสัมภาษณ์ และสภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดตรัง  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี ส่วนใหญ่ท�าอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว และอาศัยอยู่ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

สภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์ตรัง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการให้บริการของไปรษณีย์ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

อัตราค่าบริการ ด้านการให้บริการของบุคลากร และด้านการขนส่ง ผลการวิจัยน�าเสนอดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์ตรัง

ประเด็น สภาพการให้บริการ

ผลสัมภาษณ์ผู้รับบริการ ผลสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ

อัตราค่าบริการ -มีการเรียกเก็บเงินตามที่ไปรษณีย์

ก�าหนด 

-ราคาค่าพัสดุในการให้บริการมีความ

เหมาะสม 

-อัตราค่าบริการฝากส่งระหว่างประเทศ

ราคาสูง

-อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับน�้าหนักของ

สินค้าและมีการเก็บเงินเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของไปรษณีย์เพราะหาก

กระท�าการผิดต่อผู้ให้บริการจะโดน

ลงโทษตามที่องค์กรก�าหนดและเจ้า

หน้าที่ทุกคนมีจรรยาบรรณที่ดีในการ

ท�างาน
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ประเด็น สภาพการให้บริการ

ผลสัมภาษณ์ผู้รับบริการ ผลสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ

การให้บริการของบุคลากร -มีให้การบริการจากใจจริงมุ่งเน้นผู้ใช้

บริการ 

-เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดี  สุภาพ และ

เหมาะสมกับการให้บริการ 

-มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการติดต่อ

สอบถาม เนื่องจากบางครั้งมีผู้ใช้บริการ

จ�านวนมาก 

-เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการให้

บริการ

-ใช้หลักความเสมอภาคเพื่อความ

ยุติธรรมต่อผู้ใช้บริการ เพราะองค์กร

จะให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอย่าง

มาก 

-ให้การบริการด้วยการสื่อสารด้วย

ภาษาที่เข้าใจง่ายมีการสื่อสารที่ชัดเจน

เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกกลุ่มของผู้มา

ใช้บริการ

การขนส่ง -การขนส่งมีมาตรฐานของการขนส่งที่ดี 

ตรงต่อเวลา 

-พัสดุในการสั่งซื้อไม่มีการช�ารุด เสียหาย 

-สามารถตรวจสอบได้ด้วยรหัสเช็คพัสดุ

ที่แสดงในบิลช�าระเงินสดที่ได้หลังจาก

การเข้าใช้บริการ

-มีการรักษาความปลอดภัยตลอดการ

ขนส่งโดยในการขนส่งจะค�านึงถึงพัสดุ

ของลูกค้าเป็นอันดับแรก 

-พนักงานมีการจัดการพัสดุที่รับฝาก

ให้หมดเรียบร้อยก่อนเวลาปิด-เปิด

ท�าการเพื่อการขนส่งตามเวลาของ

ไปรษณีย ์

-มีการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจเพื่อไม่ให้

มีของตกหล่นและถึงมือลูกค้าอย่าง

รวดเร็ว

ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลในประเด็นส�าคัญครอบคลุม 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ ด้านอัตราค่า

บริการ ด้านการให้บริการของบุคลากร และด้านการขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้

สภาพการให้บริการด้านอัตราค่าบริการ

ด้านอัตราค่าบริการ ผลการวิจัยพบว่า ที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดตรัง มีการเรียกเก็บเงินค่าส่งพัสดุใน

การส่งสินค้าที่เหมาะสม เพราะการก�าหนดราคาขึ้นอยู่กับน�้าหนักของสินค้าและมีการเก็บเงินเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของไปรษณีย์ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา สาลี่ (2554) ที่ศึกษาด้านราคาค่า

บริการ ราคาค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางในการส่งสินค้า ราคาในการบริการสิ่งของฝากส่งระหว่าง

ประเทศอยู่ถูกลง และราคาค่าบริการเหมาะสมกับระยะเวลาในการด�าเนินการส่งสินค้าถึงมือผู้รับ 

สภาพการให้บริการด้านการให้บริการของบุคลากร

ในด้านการให้บริการของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า  ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะ

เน้นหลักความเสมอภาคเพื่อความยุติธรรมต่อผู้ใช้บริการ เพราะองค์กรจะให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอย่าง

มาก คือลูกค้าต้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดี  สุภาพ และเหมาะ

สมกับการให้บริการ มีความพร้อมให้การบริการจากใจจริงและเป็นการบริการที่สามารถวัดผลได้จากการที่

ให้ผู้เข้าใช้ให้คะแนนความพึงพอใจ รวมทั้งให้การบริการด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมีการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจ

ง่ายและเข้าถึงทุกกลุ่มของผู้มาใช้บริการ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังพบปัญหาจ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอใน

การปฏิบัติงานท�าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการเข้าใช้บริการของประชาชน ซึ่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมานั้นมี
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ความสอดคล้องกันกับวิจัยของ ชัญญา มูลเมือง (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีปัญหาการบริหารงานและต�าแหน่งการท�างานของ

พนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานของไปรษณีย์มีจ�านวนน้อย ท�าให้พนักงานไปรษณีย์ที่มีนั้นไม่เพียงพอกับงานที่

มีอยู่ จึงต้องจ้างบุคคลภายนอกไปน�าจ่ายสิ่งของไปรษณีย์ในเขตพ้ืนที่ต่างๆการท�างานและพฤติกรรมของ

พนักงานบางคน มีการท�างานและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการในการรับและคัดเลือกพนักงาน ที่เข้ารับมา

ท�างานไม่ได้ท�างานหรือเรียนมาตรงกับสายงานที่ต้องการ นอกจากนี้ผลของการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึง ความ

มีศักยภาพในการสื่อสารของบุคลากร มีคุณภาพ มีความถูกต้องและมีความเหมาะสมในการสื่อสาร โดยที่ผล

การวิจัยในประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของดลยา หมัดชา (2552) ที่ได้สรุปไว้ว่าการติดต่อ

สื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีคุณภาพจะต้องมีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่าย

เพื่อที่จะสามารท�าให้ลูกค้ามีความเข้าใจในประเด็นที่ตรงกับกับผู้สื่อสารในเรื่องนั้น ๆ ลูกค้าก็จะมีความพึง

พอใจและประทับใจกับการสื่อสารที่ดีและมีคุณภาพของผู้ให้บริการ

สภาพการให้บริการด้านการขนส่ง

ในด้านการขนส่ง ผลการวิจัยพบว่าไปรษณีย์มีระบบการขนส่งที่ดี ตรงต่อเวลาในการขนส่ง ระยะ

การขนส่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยรหัสเช็คพัสดุที่แสดงในบิลช�าระเงินสดที่ได้หลังจากการเข้าใช้

บริการ และพนักงานมีการจัดการสิ่งของหรือพัสดุที่รับฝากให้เรียบร้อย ก่อนเวลาปิด-เปิดท�าการเพื่อการ

ขนส่งตามเวลาของไปรษณีย์ รวมทั้งมีการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจเพื่อไม่ให้มีของตกหล่นและถึงมือลูกค้าอย่าง

รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ พุทธวิถี (2553) ที่พบว่าไปรษณีย์มีโดยมีระบบการติดตามและ

ตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ Track & Trace หรือผ่าน Smart ท�าให้การส่งขนส่งมีความเชื่อถือได้ 

บทสรุป

สภาพการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์ตรัง ในด้านอัตราค่าบริการมีความเหมาะสม อย่างไร

ก็ตามค่าบริการส่งของระหว่างประเทศยังมีราคาสูง ควรมีการปรับราคาให้ถูกลง ส่วนด้านการให้บริการของ

บุคลากร มีความจริงใจให้บริการ มีทัศนคติที่ดี สุภาพ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ให้บริการด้วยความเสมอภาค แต่มี

บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการในกรณีที่มีผู ้ใช้บริการจ�านวนมาก ควรเตรียมพร้อมรับมือในการให้

บริการที่มีความรวดเร็วในกรณีที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก ด้านการขนส่ง มีมาตรฐาน ตรงต่อ

เวลา ตรวจสอบพัสดุได้ ไม่พบประเด็นปัญหา อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนาในด้านการขนส่งให้เท่าทันการ

พัฒนาของขนส่งเอกชนเช่นการรับพัสดุเพื่อส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน งานวิจัยที่ควรด�าเนินการต่อควรศึกษาเกี่ยว

กับการรับมือในการให้บริการของไปรษณีย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 

กิตติกรรมประกาศ
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บทบาทของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านกับภูมิปัญญา 

ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
Roles of the Elderly who are Traditional Healers and  

Wisdom in Maintaining and Promoting Health

วิสุทธิณี ธานีรัตน์1*

Wisuttinee Taneerat1*

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านกับ

ภูมิปัญญาในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง และ (2) เพื่อศึกษาผลการสนับสนุนจาก

นโยบายภาครัฐต่อการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง การศึกษาในครั้งนี้เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Inter-

view) โดยเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 30 คน ที่เกี่ยวข้องกับหมอพื้นบ้านใน 2 อ�าเภอ คือ อ�าเภอ

ศรีนครินทร์ และอ�าเภอควนขนุน ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ

ประชาชน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หลังจาก

นั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็นส�าคัญ เพื่อให้สามารถ

ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู ้สูงอายุท่ีเป็นหมอพ้ืนบ้านยังคงมีการใช้ภูมิปัญญาในการรักษาและส่ง

เสริมสุขภาพให้กับผู้มาขอรับการรักษา แต่มีการปรับบทบาท รูปแบบและวิธีการในการรักษา และมีการ

แสดงบทบาทด้านการฟื้นฟูสุขภาพทางจิตใจและบทบาททางสังคมมากขึ้น และ (2) ส�าหรับผลการสนับสนุน

จากนโยบายภาครัฐต่อการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านนั้น กลุ่มตัวอย่างต่างเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการ

สนับสนุนในการรับรองหมอพื้นบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถท�างานได้อย่างเต็มท่ี เป็นการสร้าง

ความน่าเชื่อถือในการรักษา และท�าให้ผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านรู้สึกภาคภูมิใจ ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญา

ในการท�าการรักษาคนไข้ เพื่อไม่ให้สูญหาย

คำาสำาคัญ : บทบาท, ผู้สูงอายุ, หมอพื้นบ้าน, ภูมิปัญญา, การรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
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Abstract

The objectives of this research were (1) to study the condition and role of the  

elderlys who are traditional healers and wisdom in maintaining and promoting health in 

Phatthalung Province, (2) To study the effect of government policy support on the issuance 

certificate of a traditional healer in Phatthalung Province. This study was a qualitative  

research.  The researcher collected data by In-Depth Interview which selecting 30 key  

informants related to traditional healers in 2 districts: Srinagarindra District and Khuan  

Khanun District, which consists of the elderly who are traditional healers, public health 

workers and people. The instrument used was a semi-structured interview and non- 

participant observation. After that, the data was analyzed by content analysis and  

summarized the key points. To be able to accurately and completely answer the objectives 

of study.

The finding revealed that (1) the elderly who are traditional healers still use their 

wisdom to maintain and promote health for those seeking treatment. But the role has been 

adjusted treatment patterns and methods.  Moreover, they played more roles in mental 

health rehabilitation and social roles. (2) As for the results of government policy support on 

the issuance of a certificate of traditional healers, the sample group realized the benefit of 

supporting traditional healers legally able to work fully. This creates the credibility of the 

treatment. And makes the elderly who are traditional healers proud. It also maintains the 

wisdom of treating patients not to get lost.

Keyword: Roles, Elderly, Traditional healers, Wisdom, Maintaining and promoting health

บทนำา

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้บัญญัติความหมายของค�าว่า “ภูมิปัญญา” เอา

ไว้ว่า คือ พื้นความรู้ความสามารถ ส่วนค�าว่า “ท้องถิ่น” หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อ

น�าสองค�านี้มารวมกัน จึงมีความหมายว่า พื้นความรู้ความสามารถของท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ ส�าหรับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และถือ

ได้ว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น ภูมิปัญญาในท้องถิ่นจึงสามารถแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ใน

พื้นถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย เป็นพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

รักษาอาการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพ และมักจะมีลักษณะทางด้านวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของความเชื่อ 

ศาสนา ตลอดจนพิธีกรรมเข้ามาผสมผสานกันอย่างแยกไม่ออก เช่น การอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด โดยใน

สมัยโบราณมีความเช่ือว่าการอยู่ไฟจะเป็นวิธีการบ�าบัดร่างกายของมารดาหลังคลอดให้กลับมามีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อยตามตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยฟื้นฟูระบบ

ภายในร่างกายให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิม (อุดมวรรณ วันศรี และสายพิณ เกตุแก้ว, 2560) ซึ่งในปัจจุบัน

การแพทย์แผนไทยก็ได้มีการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด แต่มี
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า

ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นมรดกที่ส�าคัญ ไม่เพียงเฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น แต่ถือเป็นภูมิปัญญาแห่ง

ชาติที่จะต้องมีการอนุรักษ์และหวงแหนเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง เพราะภูมิปัญญาในการรักษามักจะมาควบคู่

กับความรู้ในการดึงสรรพคุณของตัวยาที่เป็นสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

แต่ทั้งนี้  เนื่องจากความรวดเร็วในผลของการรักษาและความเจริญก้าวหน้าของแพทย์แผนปัจจุบัน  

จึงท�าให้ผู้คนต่างหันไปพึ่งการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น จนท�าให้การรักษาโดยหมอพื้นบ้าน

เหมือนดังเช่นในอดีตค่อยๆ ลดความนิยมลงไป และประกอบกับภูมิปัญญาของการรักษาและการดูแล

สุขภาพของหมอพื้นบ้าน มักจะเป็นองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ในแต่ละหมู่บ้าน ดังนั้น หาก

หมอพื้นบ้านเหล่านี้ได้เสียชีวิตลง และไม่มีทายาทหรือคนท่ีมาสืบทอด องค์ความรู้เหล่านี้ก็จะต้องหาย

สาบสูญตามไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก (กันทิมา สิทธิธัญกิจ และพรทิพย์ เติมวิเศษ, 2557, 

น. 3-5) 

ส�าหรับการแพทย์พื้นบ้านนั้นจะมี “หมอพื้นบ้าน” เป็นผู้ท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค

ให้กับผู้ป่วยในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ สถานภาพของหมอพื้นบ้านได้ถูกจ�ากัดและถูกละเลยจากภาครัฐมาอย่าง

ยาวนานมาก ท�าให้หมอพื้นบ้านด�าเนินการรักษาอย่างหลบซ่อนตลอดมา เนื่องจากผิดกฎหมาย จึงส่งผลให้

องค์ความรู ้และตัวบุคคลอาจสูญหายไปตามกาลเวลาอย่างไร้คุณค่า จึงได้เกิดการส่งเสริมและพัฒนา

สถานภาพทางกฎหมายและทางสังคมของหมอพื้นบ้านขึ้น โดยเฉพาะหมอพื้นบ้านที่ไม่เคยได้ขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่4) พ.ศ.2556 

และหมอพื้นบ้านที่ชราภาพหรือมีปัญหาสุขภาพ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ท�าการดูแลรักษาผู้

ป่วยได้ตามความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นการยกระดับและรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้านให้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพชุมชน (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, 

2561, น. 1)

จากรายงานของส�านักงานข้อมูลและคลังความรู้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าหมอพื้นบ้าน ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของส�านักงานนายทะเบียนกลางของ

ส�านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข มีจ�านวน 60,343 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) และเป็นหมอพื้นบ้านที่ได้รับ

การประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านจากส�านักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย มีจ�านวน 

161 คน โดยมีความช�านาญในการรักษาโรคได้หลายด้าน แต่บางคนมีความช�านาญ เฉพาะด้านเพียงด้าน

เดียว อาทิ การรักษาด้วยยาสมุนไพร การรักษากระดูก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ดังนี้ ภาคเหนือ 

35 คน ภาคกลาง 16 คน ภาคตะวันออก 18 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 47 คน ภาคใต้ 45 คน (กรม

พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2563)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหมอพื้นบ้านได้ถูกละเลยจากภาครัฐมายาวนาน แต่ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีนโย

บายการรับรองหมอพื้นบ้านจากกระทรวงสาธารณสุขขึ้น  โดยในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 

2562 ได้มีการกล่าวถึงการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งดูแลสุขภาพของบุคคลในลักษณะ

แบบองค์รวม ตั้งแต่ระยะแรก ระยะต่อเนื่อง และผสมผสาน โดยครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ

ควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้
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องค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ด้วย 

ในกรณีของจังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคใต้ที่ประชาชนยังคงด�ารงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มี

ชาวบ้านอีกจ�านวนหนึ่งที่ยังนิยมพึ่งพาหมอพื้นบ้าน และสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และ

ครอบครัว โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์ เนื่องจากในแถบพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น เนื่องจาก

อยู่ใกล้กับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งรวมพืชพรรณไม้และสัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นต้นน�้าสายส�าคัญ

มากมายที่ไหลสู่พื้นที่ราบ ส่วนในอ.ควนขนุน เป็นอ�าเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง โดยมีพื้นที่ติด

กับทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา นับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกพื้นที่หนึ่ง ดังนั้น จึง

ส่งผลให้ในอ.ศรีนครินทร์ และ อ.ควนขนุนจึงเป็นแหล่งที่รวบรวมของป่า รวมทั้งสมุนไพรเป็นอย่างดีที่หมอ

พื้นฐานใช้ในน�ามาท�ายา เพื่อการรักษาและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นและพื้นที่ใกล้เคียง  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหมอบ้านทั้งจ�านวนหมอพื้นบ้านที่คงอยู่ รวมถึงความ

ช�านาญในการรักษาโรคต่าง ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน จากรายงานเกี่ยวกับหมอ

พื้นบ้านทั่วประเทศที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบว่าหมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

และนับวันยิ่งจะเหลือน้อยลงทุกที อีกทั้งการขาดผู้สนใจที่จะสืบทอด ซึ่งส่งผลให้องค์ความรู้ภูมิปัญญาในการ

รักษาโรคของหมอพื้นบ้านค่อย ๆ สูญหายไป การศึกษาเก็บรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่าของหมอพื้น

บ้าน ที่ยังคงเหลืออยู่เป็นสิ่งที่ต้องรีบด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นวิธีการหนึ่ง ในการอนุรักษ์ส่งเสริม

พัฒนาองค์ความรู้ของการแพทย์พื้นบ้าน และเพื่อน�าองค์ความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอด ดังนั้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่มี

ต่อการรักษาและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากนโยบาย

ของภาครัฐในการออกหนังสือรับรอง เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ใน

การน�ามาเป็นแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทของผู้สูงอายุท่ีเป็นหมอพื้นบ้านกับภูมิปัญญาในการรักษาและส่ง

เสริมสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

2. เพื่อศึกษาผลการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐต่อการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านในเขต
พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาในการรักษาและส่ง

เสริมสุขภาพนั้น นอกจากท�าให้ทราบเกี่ยวกับลักษณะบทบาทของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านในปัจจุบัน 

ตลอดจนผลจากการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐต่อการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัด

พัทลุงแล้ว ผลจากการวิจัย ยังสามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางใน

การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการยกย่องผู้สูงอายุในฐานะ

การเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ส�าหรับภูมิปัญญาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ความเชื่อ ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จาก

ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด�ารงชีพอยู่ในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม ทางสังคมวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา (เกษม สุขสวัสดิ์, 2557) นอกจากนี้ 

ภูมิปัญญายังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเห็น ความเชื่อ ความ

นิยมในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย การท�ามาหากิน วิถีชีวิต การป้องกันรักษา โรคภัยไข้เจ็บและการใช้

ภาษาที่เกิดขึ้นสั่งสม พัฒนา ใช้ประโยชน์ สืบต่อจนเป็นมรดกตกทอดของพื้นบ้าน มาแต่โบราณ (เอกวิทย์ ณ 

ถลาง, 2560, น.11)

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) เป็นกระบวนการทางการแพทย์ เกี่ยวกับ

การตรวจวินิจฉัย บ�าบัดรักษา การป้องกันโรค หรือการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ การนวดไทย 

รวมทั้งการผลิตยาไทย การประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ (สมพร ภูติยานันต์, 2552, น. 42-

43) โดยการแพทย์แผนไทยเป็นระบบการแพทย์แผนดั้งเดิมของไทย ซึ่งมาจากการผสมผสานระหว่างการ

แพทย์พื้นบ้านที่มีการจัดระบบองค์ความรู้กับการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลพร้อม ๆ กับ

การเผยแพร่ของศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา โดยมีต�าราต่าง ๆ ที่สืบทอดมาเป็นเวลานานและใช้เป็น

แม่บทหลักของระบบองค์ความรู้ (ปัทมาวดี กสิกรรม, 2555, น. 373) รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตาม

ธรรมชาติ มีแบบแผนเป็นวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2558, น. 18)

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน

หมอพื้นบ้าน คือ บุคคลที่มีความรู้ทางหมอและทางยาพอที่จะให้การรักษาพื้นๆ ได้มักเป็นคน

พ้ืนบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทและสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ให้การรักษาฟรีหรือเก็บเป็นตัวเงิน

หรือสิ่งของเพียงเล็กน้อย แทบจะเรียกได้ว่าไม่สามารถเอาเป็นรายได้ประจ�า ดังนั้น หมอพื้นบ้านบางคนมัก

ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม หรือค้าขายควบคู่ไปด้วย (สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพ, 2550) รวมทั้งมี

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการให้บริการรักษาด้วยสมุนไพรและวิธีทางธรรมชาติแก่สมาชิกในชุมชน

แบบพึ่งพาอาศัยกัน (วรวิทย์ พูนสวัสดิ์กิติกุล, 2557)

4. แนวคิดในการออกหนังสือรับรองจากภาครัฐให้แก่หมอพื้นบ้าน

ส�าหรับแนวคิดในการรับรองหมอพื้นบ้าน เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริม

และพัฒนาสถานภาพทางกฎหมายและทางสังคมของหมอพื้นบ้าน ซึ่งการรับรองหมอพื้นบ้านมี 2 รูปแบบ 

คือ รูปแบบที่ 1 การรับรองสถานภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบ้านในระดับวิชาชีพจากการประเมินหรือ

สอบตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย และรูปแบบที่ 2 การรับรองสถานภาพโดยการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภูมิล�าเนาของหมอพื้นบ้าน โดยมีหน่วยงานที่กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนดเป็นผู้รับรอง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน 

พ.ศ.2562 อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 มาตรา 31 (7) ซึ่งยกเว้น

ให้หมอพื้นบ้าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถ่ินด้วย
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ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถใช้

ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามกฎหมาย หรือหลักธรรมจรรยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้

ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย ให้มีบทบาทในการบริการและมีความก้าวหน้า (คู่มือประกอบการรับรอง

หมอพื้นบ้าน, 2562)

วิธีดำาเนินการวิจัย

เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์

นั้นในการก�าหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้

สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้ค�าถามเหมือ

นกันทุกคนเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่มีความยืดหยุ่น

และเปิดกว้าง
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับหมอ

พื้นบ้านจ�านวน 30 คน ใน 2 อ�าเภอ คือ อ�าเภอศรีนครินทร์ และอ�าเภอควนขนุน ซึ่งประกอบด้วย หมอพื้น

บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชน ประกอบด้วย

1) ผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านในอ�าเภอศรีนครินทร์ จ�านวน 10 คน

2) ผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านในอ�าเภอควนขนุน จ�านวน 10 คน

3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ�าเภอศรีนครินทร์ จ�านวน  2 คน
4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ�าเภอควนขนุน จ�านวน  2 คน
5) ประชาชนในอ�าเภอศรีนครินทร์ จ�านวน  3 คน
6) ประชาชนในอ�าเภอควนขนุน จ�านวน  3 คน

รวม จำานวน 30 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นสภาพและบทบาทของหมอพื้นบ้าน  ประเด็นการสนับสนุนนโยบายภาค

รัฐเรื่องการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน  
3. การรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

สัมภาษณ์ ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยก�าหนดแนวค�าถามเพื่อมุ่งหวังให้รับทราบข้อมูลราย

ละเอียด และน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analy-

sis) และสรุปประเด็น โดยการวิเคราะห์ค�าให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการ

วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและน�าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส�าคัญของ

ข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทของผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านกับภูมิปัญญา

ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ผลการวิจัย พบว่า หมอพื้นบ้านในปัจจุบันมีการปรับบทบาท รูปแบบและวิธีในการรักษาให้

สอดคล้องกับในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยถือว่าการรักษาเป็นการดูแลช่วยเหลือกันของครอบครัวและเครือ

ญาติ ส�าหรับบทบาทในการรักษาลดลงเหลือเพียงกลุ่มอาการโรคบางกลุ่มเท่านั้น และบทบาทการป้องกัน

โรคของหมอพื้นบ้านลดน้อยลงกว่าในอดีตมีการปรับบทบาทด้านอื่นสูงขึ้น ได้แก่ บทบาทด้านการฟื้นฟู

สุขภาพทางจิตใจและบทบาททางสังคมมากขึ้น เช่น การเป็นผู้น�าทางจริยธรรมและการเข้าร่วมเป็นอาสา

สมัครสาธารณสุข แต่หมอพื้นบ้านก็ยังคงมีการให้การรักษาแก่ผู้ที่มาขอรับการรักษาบ้าง หากมีมาขอความ

ช่วยเหลือ เช่น การนวดคลายเส้น การจัดกระดูก เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการรักษาที่ผู้รับบริการใช้การ

รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วอาการยังไม่ทุเลา หรือเป็นอาการเรื้อรัง อาทิ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 

ก็มักจะมาขอรับการรักษาจากหมอพื้นบ้านด้วยเช่นเดียวกัน และผู้มารับการรักษาก็มักเป็นชาวบ้านใน

หมู่บ้านเดียวกันหรือละแวกใกล้เคียงท่ีได้ยินกิตติศัพท์ของหมอพื้นบ้านเป็นอย่างดี จนมีการบอกกล่าวกัน

ปากต่อปาก โดยจะเดินทางมารับการรักษาที่บ้านของหมอพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังพบว่าหมอพื้นบ้านจะมีการ

ถือศีล ไหว้ครู มีการเป่าคาถาร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การใช้สมุนไพร การใช้น�้ามัน การนวด 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิยนุช ยอดสมสวย, และสุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ (2553) สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์และ

คณะ (2556) มยุรีย์ ไชยสันต์, นฤมล สินสุพรรณ และวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ชยสร สมปญโญ 

(2560) ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าค่านิยมในการไปหาหมอพื้นบ้านก็ยังคงอยู่ควบคู่กับสังคมไทย เพราะไม่ว่าจะเป็นก

ลุ่มคนหรืออาศัยอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศไทย ก็ยังคงมีการให้ความส�าคัญกับหมอพื้นบ้านในหลายๆ 

กลุ่ม นอกจากน้ี ถึงแม้ว่าค่านิยมดังกล่าวจะลดลงไปตามการเปล่ียนแปลงของกาลเวลาและความเจริญ

ก้าวหน้าทางการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็ยังคงไปหาหมอพื้นบ้าน ซึ่งอาจจะไม่ได้ท�า

หน้าที่เพียงให้การรักษาและส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่หมอพื้นบ้านยังท�าหน้าที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาผลการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐต่อการออกหนังสือรับรอง

หมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ผลการวิจัย พบว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักต่างมีความคิดเห็นเหมือนกันในเรื่องของประโยชน์ที่หมอพื้น

บ้านได้รับจากการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การออกหนังสือรับรอง

หมอพ้ืนบ้านนั้นมีประโยชน์ ในเรื่องของการท�าให้หมอพื้นบ้านเป็นหมอที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการ

รับรองจากรัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้กับหมอพื้นบ้าน ซึ่งท�าให้หมอพื้นบ้านมีความภาคภูมิใจและสามารถ

ท�างานได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหมอพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ต้องการรับการรักษากล้า

ที่จะมาท�าการรักษากับหมอพื้นบ้าน และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับหมอพื้นบ้าน โดยการคุ้มครอง

หมอพื้นบ้าน หากเกิดกรณีผิดพลาดในการท�าการรักษาคนไข้ และนอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาใน

การท�าการรักษาคนไข้ เพื่อไม่ให้สูญหาย เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการรักษามาจากบรรพบุรุษ

จากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งหมอพื้นบ้านเองก็มักเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งหากไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปก็อาจ

จะส่งผลให้องค์ความรู้สูญหายได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรลภา บุตรดาเลิศ (2561) และภิษณี 

วิจันทึก (2562) อย่างไรก็ตาม  การออกหนังสือรับรองกับหมอพื้นบ้านเป็นลักษณะของการให้ใบรับรองการ

ประกอบวิชาชีพเหมือนกับอาชีพอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรการที่ส�าคัญมาตรการหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้
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กับหมอพื้นบ้าน ผู้มารับการรักษา และรวมทั้งยังเป็นการรักษาองค์ความรู้ดั้งเดิมให้อยู่คู่กับสังคมไทยอีกด้วย 

เพราะหากหมอพื้นบ้านมีเอกสารรับรองก็จะท�าให้มีผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ได้จ�ากัด

เพียงการถ่ายทอดความรู้ให้เฉพาะสมาชิกภายในครอบครัวเหมือนดังเช่นในอดีตเท่านั้น จึงถือได้ว่าเป็นการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีกทางหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐในฐานะของผู้ท่ีท�าหน้าท่ีส�าคัญการก�าหนด

นโยบายและออกกฎหมาย การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของรัฐเพื่อการ

จัดสรรค่านิยมทางสังคมและภูมิปัญญาในการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิถีวัฒนธรรมของชุมชน

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุท่ีเป็นหมอพื้นบ้านกับภูมิปัญญาในการรักษาและส่ง

เสริมสุขภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้หมอพื้นบ้านมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของการ

แพทย์พ้ืนบ้านให้แก่ลูกหลานหรือคนในท้องถิ่นที่มีความสนใจเพื่อไม่ให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้าน
สูญหาย

2. หน่วยงานภาครัฐควรมีการยกย่องหมอพื้นบ้านให้เป็นปราชญ์พื้นบ้านภายในชุมชน เพื่อ
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับหมอพื้นบ้านและครอบครัว ตลอดจนเป็นขวัญก�าลังใจในการให้หมอพื้น
บ้านได้สืบสานภูมิปัญญารักษาและส่งเสริมสุขภาพอีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่อให้การขึ้นทะเบียนรับรองหมอพื้นบ้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรมีการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพร้อมของหมอพื้นบ้านในการขึ้นทะเบียนรับรอง เพื่อให้การจัดท�านโยบายการขึ้น
ทะเบียนรับรองเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2. ควรมีการส�ารวจข้อมูลของหมอพ้ืนบ้านให้ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้ทราบจ�านวนหมอพื้นบ้าน
ทั้งหมดที่ต้องขึ้นทะเบียนรับรอง เนื่องจากอาจจะยังมีหมอพื้นบ้านอีกจ�านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนรับรอง

บทสรุป

องค์ความรู้ในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของหมอพื้นบ้านนับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาติเป็น

ทรัพย์สมบัติอันมีค่าท่ีคนไทยทุกคนจะต้องหวงแหนและรักษาเอาไว้ หน่วยงานภาครัฐในฐานะที่มีบทบาท

หน้าที่ที่ส�าคัญในการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้น�าในการรักษาเอาไว้ให้แก่คน

รุ่นลูกหลาน ซึ่งผู้ที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวก็มักเป็นผู้สูงอายุที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  สั่งสมองค์ความรู้

ในการรักษาและการใช้สมุนไพรมาอย่างยาวนาน หากไม่มีการจัดเก็บและท�าข้อมูลอย่างเป็นระบบก็อาจจะ

ท�าให้สูญหายไปกับกาลเวลาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น นโยบายจากภาครัฐจะเป็นกลไกท่ีส�าคัญในการท�าให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความจ�าเป็น รวมทั้งผู้สูงอายุที่เป็นหมอพื้นบ้านเอง และทายาทจะได้

รู้สึกดีที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันจะได้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา

ในท้องถิ่นของตนเองและร่วมมือในการช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมาตรการนี้ถือเป็นมาตรการ

ส�าคัญในการท�าให้องค์ความรู้มีความยั่งยืนและอยู่คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง หมอพื้นบ้านแห่งเขาอกทะลุกับภูมิปัญญาในการส่ง
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อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ ์

ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
Communication Barriers between Civilian and Public Relations Officers  

of the Thai Govement in the Drive and Development of the Deep South Provinces

ซานีซ๊ะ ยูโซะ1* ธนภัทร เต็มรัตนกุล1

บทคัดย่อ

การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา อุปสรรคทางการส่ือสารระหว่างประชาชนกับนัก

ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข

อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารดังกล่าว ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมดใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาเร่งด่วนที่สุดในการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยประชาชนต้องการข้อมูล

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องการขจัดความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการลดความขัดแย้งทางศาสนา ใน

เรื่องนี้พบว่า นักประชาสัมพันธ์ได้แสดงบทบาทด้านการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

สูงในเรื่องการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนรับทราบ แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยในเรื่องการสื่อสารเพื่อ

ลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน การรับฟังข้อมูลจากประชาชน และการเรียกร้องความร่วมมือ

จากประชาชน นอกจากนี้ พบว่า มีอุปสรรคทางการสื่อสารในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี

อุปสรรคทางการรู้คิดและอุปสรรคทางกายภาพ การศึกษาแนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการสื่อสาร พบว่า 

นักประชาสัมพันธ์ควรด�าเนินการสื่อสารด้วยแนวทางการประชาสัมพันธ์แบบ 3A ประกอบด้วย 1) การเข้า

ถึง 2) การปรับตัว และ 3) การประยุกต์ใช้ โดยเป็นการวิเคราะห์มิติการสื่อสารทั้งในทางกายภาพและ

จิตวิทยาเพื่อระบุอุปสรรคทางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ อันเป็นผลมาจากตัวแปรต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่

ในบริบทการสื่อสาร

คำาสำาคัญ: อุปสรรคทางการสื่อสาร, นักประชาสัมพันธ์,  

    การขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract

The objective of this research is to study the communication obstacles between the 

people and the public relations officers in the Deep South provinces and to propose a 

model for solving the communication obstacles. The target group is the people living in the 

3 provinces of the Deep South region. It is revealed that the most urgent problem in driving 

and developing the southern border provinces is cultural differences and the management 

of unrest, while the people need information about the elimination of cultural differences 

and the reduction of religious conflicts. Public relations officers act a high role in spreading 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
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government’s information, but act a low role in communicating issues like the reduction of 

conflicts, hearing public’s information, and compiling public cooperation. Additionally, it is 

found that there are communication obstacles in the overall level with the cognitive and 

physical issues are obvious. This study propose a 3A model which consists of 1) Access 2) 

Adapt and 3) Apply. This model aims to analyze dimensions in communication contexts, 

both physical and psychological issues that determine the success of the public  

communications.

Keywords: Communication barriers, Public relations,  

      Development of the Deep South Provinces

บทนำา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ถือเป็นพื้นที่ที่มีความ

โดดเด่นและแตกต่างจากไปจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย โดยความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แสดงออกมาให้เห็นในหลากหลายด้าน ได้แก่ ความโดดเด่นด้านชาติพันธุ์ ซึ่งแสดงออก

มาให้เห็นจากการที่มีจ�านวนประชากรในพื้นที่กว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม จึงท�าให้ลักษณะทาง

สังคม วัฒนธรรม ของกลุ่มชนดังกล่าวแตกต่างไปจากชาวไทยโดยทั่วไป นอกจากนี้ประชากรชาวมุสลิมใน

พื้นที่นี้ยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับ 15 - 20 ปีที่แล้ว ตรงข้ามกับอัตรา

การขยายตัวของประชากรชาวไทยพุทธในพ้ืนท่ีลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงก่อนหลังหตุการณ์ความ

รุนแรงในปี 2547 (อะหะมะ สะมาแอ, 2559) กล่าวได้ว่าผลจากความแตกต่างทางด้านท�าเลที่ตั้ง ประชากร 

ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษารวมไปถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสะท้อนให้เห็นจากทัศนคติของเจ้า

หน้าที่รัฐ แสดงออกมาในลักษณะของการเลือกปฏิบัติ และการไม่ยอมรับตัวตนของคนในท้องถิ่น อันเนื่อง

มาจากความไม่เข้าใจกันอย่างแท้จริง และหวาดระแวงความแตกต่างในอัตลักษณ์ จะเป็นภัยต่อความสงบ

เข้าใจกันอย่างแท้จริง และหวาดระแวงความแตกต่างในอัตลักษณ์ จะเป็นภัยต่อความสงบสุขและสันติสุข

ของคนในสังคมไทย จนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถด�ารงอยู่อย่างมีเกียรติและมี

คุณค่าในสังคมไทย โดยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และระหว่าง

ประชาชนด้วยกันเอง ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ตอกย�้าความทรงจ�า ในบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของรัฐ

ปัตตานี ในอดีตที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งคอยตอกย�้าความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในจิตใจ (สถาบัน

พระปกเกล้า, 2553) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเกี่ยวโยง

กับประเด็นเรื่องความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานใน

พื้นที่ เช่น ใช้อ�านาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เลือกปฏิบัติ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการให้ประชาชนรับทราบ บิดเบือนข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน (บุญเอื้อ บุญฤทธิ์, 2556) ท�าให้

ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ และท�าให้เกิด

ทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่
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จากปัญหาที่กล่าวในข้างต้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายความไม่เข้าใจระหว่างรัฐ และประชาชน

ได้ คือ การสร้างและพัฒนากระบวนการ การสื่อสาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการปรับปรุง

กระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น  เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้น จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 

สาเหตุส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับความบกพร่องหรือไม่มีประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างภาครัฐและ

ประชาชน กล่าวคือ พบว่าหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่

เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ

เฉพาะกิจที่หน่วยงานภาครัฐจัดท�าขึ้นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ในขณะท่ีประชากรอีกส่วนหนึ่งในพ้ืนที่ไม่

สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ จึงท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ 

(ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ, 2553) ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงมีความส�าคัญเนื่องจากมีส่วนช่วยปลุกเร้าหรือ

กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในตัวสถาบันและกลไกของรัฐ เพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจและให้ความ

สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันสร้างสรรค์ ความเจริญแก่สังคม

ส่วนรวมประเทศชาติ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549)

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต). ถือเป็นหน่วยงานหลักในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และได้ขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อการสร้างความสงบสุขให้กลับมาสู่พื้นที่ และเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการขจัด

สภาวะความไม่เข้าใจกันระหว่างรัฐกับประชาชนให้มากที่สุด โดยด�าเนินการจัดจ้าง นักประชาสัมพันธ์และ

บริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปในกระกอบด้วย 

จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อ�าเภอของสงขลา รวมจ�านวน 148 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่ประจ�า ณ 

ส�านักงานทะเบียนอ�าเภอ โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอ ส�านักงานที่ดินอ�าเภอ ศาล

จังหวัด และส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด รวม 6 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีลักษณะเชิงรุก 

สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม และวิถีการด�าเนินชีวิตของประชาชนขจัดปัญหาอุปสรรคในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนต่างวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ทางราชการ โดยมุ่งใช้ภาษามาลายูในการติดต่อสื่อสารราชการอีกทั้งยังท�าหน้าที่เป็น ศอบต. ส่วนหน้าใน

การรับเร่ืองราวร้องทุกข์รวมท้ังการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ โดยนักประชาสัมพันธ์จะท�าหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเป็นสื่อกลางระหว่าง

รัฐกับประชาชนท่ามกลางความขัดแย้งและรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตามในการประชาสัมพันธ์ระหว่างนักประชาสัมพันธ์ของ ศอ.บต.กับประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ นั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวถึงไปแล้วนั่นคือ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ต่างมีลักษณะประชากร ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษารวมไปถึงข้อจ�ากัด

ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้แนวทางการประชาสัมพันธ์ที่เป็นแบบมาตรฐาน

ของประเทศนั้นอาจไม่เหมาะสม หากน�ามาใช้โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลย ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับ

สื่อประชาสัมพันธ์ เพราะถ้าองค์การไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะสม

กับกลุ ่มเป้าหมายแล้วจะส่งผลให้การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การไม่ประสบผลส�าเร็จ  

(อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553) ตัวอย่างในเรื่องนี้ เช่น การสื่อสารด้วยภาษาไทยกลางกับชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมักใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ�าวันก็อาจส่งผลให้เกิด “อุปสรรคทางภาษา” (Lingustic 

Barrier) หรือการสื่อสารกับชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการเข้าถึงชุมชนแบบสากล

นั้นอาจส่งผลให้เกิด “อุปสรรคทางวัฒนธรรม” (Socio - Cultural Barrier) ขึ้นหากนักประชาสัมพันธ์ไม่

เข้าใจขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ประเพณี หรือวิถีชีวิตประจ�าวันของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่บริเวณนี้ ด้วยเหตุ

นี้นักประชาสัมพันธ์ของ ศอ.บต. ที่ท�างานสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องศึกษาวิเคราะห์กลุ่ม

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่นั่นคือชาวไทยมุสลิม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ในเรื่องการขับ

เคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นที่รับทราบและน�าไปสู่ความร่วมมือกับนโยบายดังกล่าวด้วย 

และในทางกลับกันนักประชาสัมพันธ์ของ ศอ.บต.จะต้องมั่นใจว่าการสื่อสารจะช่วยให้ภาครัฐรับทราบข้อมูล

ข่าวสารและความต้องการจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อน�าไปสู่การ

จัดท�านโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับความปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงอุปสรรคทางการส่ือสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะอย่างไรรวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการเสนอแนวทางแก้ไข

อุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐท่ีสามารถขับเคล่ือนและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ทั้งนี้คาดว่าผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ ศอ.บต.ใน

การด�าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ใน

การร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการสื่อสารกับประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยเพื่อน�าไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐ

2. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์
ของรัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐที่มีต่อ

การขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. สามารถเสนอแนวทางในการน�าเสนอแนวทางในแก้ไขอุปสรรคการสื่อสารระหว่างประชาชน
กับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐที่สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักประชาสัมพันธ์ในพัฒนาการท�างานเชิงพื้นที่
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การทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง อุปสรรคทางการสื่อสาร (Communication barriers) ช่วยให้ผู้วิจัย

ทราบเกี่ยวกับสาเหตุของข้อจ�ากัดหรือความบกพร่องต่าง ๆ ขององค์กร อันเป็นผลให้เกิดความบกพร่องใน

กระบวนการสื่อสาร ในเรื่องนี้ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อศึกษาอุปสรรคทางการสื่อสารที่เกิดขึ้น

ระหว่างประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักประชาสัมพันธ์ในสังกัด ศอ.บต.โดยท�าให้ทราบว่า ข้อ

จ�ากัดของการสื่อสารในบริบทดังกล่าวอาจแสเงอออกมาในลักษณะต่าง ๆ เช่น  อุปสรรคด้านภาษา (Lan-

guage barriers) ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม อุปสรรคเรื่องเวลา (Timing 

barriers) ซึ่งเป็นผลจากคงามไม่สอดคล้องของระบบเวลาราชการและกิจวัตรประจ�าวันของคนในพื้นที่ หรือ 

อุปสรรคทางกายภาพ (Physical barriers) ที่เกิดขึ้นจากระยะห่างของหน่วยงานกับชุมชนซึ่งอาจส่งผลให้

เกิดความเหินห่างและความไม่สะดวกระหว่างผู้สื่อสารที่เกี่ยวข้องในการเดินทางมาพบปะและท�าการสื่อสาร

ระหว่างกัน 

ทั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบจ�าลองการสื่อสาร SMCR ในการออกแบบกรอบแนวคิดของการศึกษา

เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคของการสื่อสาร ในเรื่องนี้ กิตติมา สุรสนธิ, (2548) ได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า การสื่อสาร (Communication)  หมายถึง  การสร้างความร่วมกัน ความคล้ายคลึงกัน ให้เกิดขึ้น

ระหว่างผู้ส่งสารละผู้รับสาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่สอดคล้องต้องกันการ

สื่อสารจึงจะประสบความส�าเร็จ กล่าวโดยสรุป ค�าว่า “การสื่อสาร” คือ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจตรงกัน นั่นคือเป็นกรับวนการถ่ายทอด

ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเพื่อสร้างความหมายร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารนั่นเอง วิรัช ลภิรัตนกุล, 

(2549) ได้อธิบายว่า การสื่อสารถือเป็นกระบวนการในลักษณะหนึ่ง และในกระบวนการติดต่อสื่อสารจะ

ต้องมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญอยู่ 4 ประการด้วยกันจึงจะท�าให้การติดต่อสื่อสารนั้นเกิดขึ้นได้และสามารถ

ด�าเนินต่อไปได้ตามขั้นตอน โดยองค์ประกอบส�าคัญดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ผู้สื่อสาร (Sender) ซึ่งในที่นี้

หมายถึงนักประสัมพันธ์ภาครัฐ 2) สารหรือเนื้อหาสาระ (Message) ซึ่งในที่นี้หมายถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

3) ช่องทาง (Channel) ซึ่งในที่นี้หมายถึงวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ที่นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ และ 4) ผู้รับสาร 

(Receiver) ซึ่งในที่นี้หมายถึงประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาเรื่องนี้ ช่วยให้ผู้วิจัยจ�าแนก

ได้ว่าภายในกระบวนการสื่อสารระหว่างประชาชนและนักประชาสัมพันธ์ของรัฐนั้นมีอุปสรรคทางการ

สื่อสารในลักษณะใดบ้างที่ขัดขวางมิให้องค์ประกอบทางการสื่อสารดังกล่าวเกิดความสัมฤทธิ์ผล 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ” 

ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติข้ันพื้นฐานเพื่อจัดการกับปัญหาทางการสื่อสารที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรราชการ เช่น การเสริมช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่อาจน�ามาใช้เติมเต็มหรือแทนที่ช่อง

ทางสื่อสารเดิมที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การเปิดรับข้อมูลย้อนกลับซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดการตีความและการขยายความข้อมูลระหว่างผู้สื่อสารแต่ละฝ่าย การก�าหนดเวลาในการส่ง

ข่าวสารให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้รับสารซ่ึงพบว่าอาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ

การก�าจัดอุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารที่มีความแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และ

การฝึกอบรมด้านการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กรซ่ึงถือเป็นแนวทางการก�าจัดอุปสรรคทางการส่ือสารใน

ระยะยาวด้วยการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นแก่บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้
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ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารและสามารถเลือกปรับแนวทางการสื่อสารของตนเองให้มีความเหมาะสมกับ

คุณลักษณะของผู้รับสารได้

กล่าวได้ว่า จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู ้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่ง

สามารถสรุปให้เห็นได้จากแผนภาพต่อไปนี้ จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยสนใจได้ตั้งเป้าหมายของการ

ศึกษาเอาไว้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) อุปสรรคทางการสื่อสาร ซึ่งมีตัวแปรย่อยที่ศึกษา ประกอบด้วย อุปสรรคทาง

กายภาพ ทางการรู้คิด ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเทคโนโลยี และ 2) แนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการ

สื่อสาร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าอุปสรรคด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการสื่อสารหรือไม่อย่างไร และหาก

พบว่ามีผลควรมีการด�าเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ที่มา : ผู้เขียนสังเคราะห์ขึ้นมาเอง

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) ด้วยการรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถามเชิงส�ารวจ (Questionnaire) กับประชากรจ�านวน 2,033,330 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งถือเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ที่

นักประชาสัมพันธ์สังกัดศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นั่นเอง ผู้วิจัยใช้สูตรการหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 98% และความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 

ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Specific 

sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quata sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละจังหวัด 

โดยจังหวัดยะลาจ�านวน 133 คน จังหวัดปัตตานีจ�านวน 133 คน และจังหวัดนราธิวาสจ�านวน 134 คน
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ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท�าแบบสอบถามเชิงส�ารวจ (Questionnaire) 

เพื่อรวบรวมข้องมูลจ�านวนอย่างน้อย 400 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

แบบสอบถามประกอบด้วยโครงสร้างค�าถาม 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการ

สื่อสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐในเรื่องการ

สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของข้อค�าถามด้วย

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ซึ่งผลการทดสอบพบว่าแบบสอบถามมีคุณภาพที่ยอมรับได้และ

เหมาะสมกับการรวบรวมข้อมูล ในส่วนของขอบเขตด้านเวลานั้น ผู้วิจัยได้ก�าหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บ

ข้อมูลการสื่อสารระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและสะท้อนให้เห็นบทบาทของนักประชาสัมพันธ์และอุปสรรคทางการสื่อสารที่

ปรากฏให้มากที่สุด  

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

การน�าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน�าเสนอข้อค้นพบต่าง ๆ ที่ได้รับจากการรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามเชิงส�ารวจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามถิ่นที่อยู่ ศาสนา ภาษา

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน โดยในเรื่องนี้ พบว่า จากจ�านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสมากที่สุด ร้อยละ 33.50 

รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 33.25 และจังหวัดยะลา ร้อยละ 33.50 ในส่วนของการนับถือศาสนา 

พบว่า นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ร้อยละ 68.75 รองลงมาคือศาสนาพุทธ ร้อยละ 31.25 ในส่วนของเพศ 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.55 และเพศหญิง ร้อยละ 49.45 โดยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31– 40 

ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.87 รองลงมาคืออายุ 21 - 30 ปี ร้อยละ 33.25 มีระดับ ในส่วนของการใช้ภาษา พบ

ว่า มีการใช้ภาษาไทยกลาง มากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ภาษาไทยมาลายู ร้อยละ 38 และภาษาไทย

ถิ่นใต้ ร้อยละ 12 ตามล�าดับ ส�าหรับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 45.09 รอง

ลงมาคือระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 28.97 ในส่วนของอาชีพ พบว่า ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด 

ร้อยละ 33.42 รองลงมาคือพนักงานเอกชน ร้อยละ 17.38 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 9,999 บาท 

มากที่สุด ร้อยละ 33.51 รองลงมาคือ 10,000 – 14,999 บาท ร้อยละ 31.44 ตามล�าดับ

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การขับเคลื่อน

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้องการสื่อสารกับนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐ โดยพบว่า มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม มากที่สุด 

ร้อยละ 34.34 รองลงมาคือปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ร้อยละ 33.83 และปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา 

ร้อยละ 13.78 ตามล�าดับ ในส่วนของความต้องการข้อมูลด้านการขับเคลื่อนและการพัฒนาจากเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พบว่า ประชาชนต้องการข้อมูลเรื่องการขจัดความแตกต่างทางวัฒนธรรม มากที่สุด 

ร้อยละ 34.00 รองลงมาคือข้อมูลเรื่องการลดความขัดแย้งทางศาสนา ร้อยละ 27.82 และข้อมูลเรื่องการ

แก้ไขเหตุการณ์ความไม่สงบ ร้อยละ 26.57 ตามล�าดับ ส�าหรับข้อค�าถามเกี่ยวกับเหตุผลของความต้องการ
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ข้อมูลเรื่องการขับเคลื่อนและการพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการได้รับข้อมูลเพื่อให้การ

ร่วมมือกับภาครัฐในการด�าเนินการ มากที่สุด 38.85 รองลงมาคือเพื่อแสวงหาความเชื่อมั่นในการแก้ไข

สถานการณ์ ร้อยละ 25.56 และเพื่อรับฟังข้อมูลแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตในพื้นที่ ร้อยละ 

16.29 ตามล�าดับ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐเรื่องการ

สื่อสารกับนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรื่องนี้พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่านักประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง หรือ 2.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นัก

ประชาสัมพันธ์มีการแสดงบทบาทในเรื่องการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบมากที่สุด ในระดับมาก หรือ 3.68 

รองลงมาคือ บทบาทในเรื่องการสร้างความนิยมจากประชาชน ในระดับปานกลาง หรือ 3.54 บาทบาทใน

เรื่องการรับฟังข้อมูลจากประชาชน ในระดับน้อย หรือ 2.33 บทบาทในเรื่องการเรียกร้องความร่วมมือจาก

ประชาชน ในระดับน้อย หรือ 2.32 และบทบาทในเรื่องการลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน ใน

ระดับน้อย หรือ 2.13 ตามล�าดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแต่ละข้อแล้ว พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจต่อบทบาททางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ด้วย โดยประเด็น

เรื่องการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีความเห็น

ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน มากที่สุด 

ในระดับมาก หรือ 3.69 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่รัฐมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องดัง

กล่าวแก่ประชาชน ในระดับมาก หรือ 3.68 และเจ้าหน้าที่รัฐเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการ

แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน ในระดับมาก หรือ 3.68 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความ

คิดเห็นเรื่องบทบาทในการรับฟังข้อมูลจากประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นแตกต่างออก

ไป โดยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องดังกล่าวแก่

ประชาชน มากที่สุด ในระดับปานกลาง หรือ 2.34 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม

กับการรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน ในระดับน้อย หรือ 2.33 และเจ้าหน้าที่รัฐมีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมกับการรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน ในระดับน้อย หรือ 2.31 ตามล�าดับ ใน

ส่วนของบทบาทในเรื่องการสร้างความนิยมจากประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับ

ปานกลางต่อประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการสร้างความนิยมจาก

ประชาชน มากที่สุด ในระดับมาก หรือ 3.68 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการ

สร้างความนิยมในเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน ในระดับปานกลาง หรือ 3.55 และเจ้าหน้าที่รัฐเลือกใช้ช่อง

ทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการสร้างความนิยมในเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน ในระดับปานกลาง หรือ 3.39 

ตามล�าดับ ในส่วนของบทบาทในเรื่องการเรียกร้องความร่วมมือจากประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความเห็นในระดับน้อยต่อประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับร้องขอความ

ร่วมมือจากประชาชน มากที่สุด ในระดับน้อย หรือ 2.33 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกใช้ภาษาที่เหมาะ

สมกับการร้องขอความร่วมมือเรื่องดังกล่าวจากประชาชน ในระดับน้อย หรือ 2.32 และเจ้าหน้าที่รัฐเลือกใช้

ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการร้องขอความร่วมมือเรื่องดังกล่าวจากประชาชน ในระดับน้อย หรือ 

2.30 ตามล�าดับ และในส่วนของบทบาทในเรื่องการลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับน้อยต่อประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยเห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐเลือกใช้ช่อง
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ทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการคลี่คลายความขัดแย้งกับประชาชน มากที่สุด ในระดับน้อย หรือ 2.14 รอง

ลงมาคือ เจ้าหน้าที่รัฐมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน ใน

ระดับน้อย หรือ 2.11 ตามล�าดับ

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออุปสรรคการสื่อสารที่มีต่อการสื่อสารกับนัก

ประชาสัมพันธ์ภาครัฐในเรื่องการขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรื่องนี้พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีอุปสรรคทางการส่ือสารระหว่างนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐและประชาชนใน

พื้นที่โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก หรือ 3.79 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า มีอุปสรรคทางการ

สื่อสารในเรื่องการรู้คิด มากที่สุด ในระดับมาก หรือ 3.86 รองลงมาคือ อุปสรรคทางการสื่อสารในเรื่อง

กายภาพ ในระดับมาก หรือ 3.78 อุปสรรคทางการสื่อสารในเรื่องสังคมวัฒนธรรม ในระดับมาก หรือ 3.77 

และอุปสรรคทางการสื่อสารในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.73 ตามล�าดับ ทั้งนี้ เมื่อ

พิจารณาอุปสรรคเป็นรายด้านแล้วพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจ โดยในส่วนของอุปสรรคทางการรู้คิด พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความเห็นว่า นักประชาสัมพันธ์ยังขาดความไว้วางใจในการสื่อสาร มากที่สุด ในระดับมาก หรือ 

3.94 รองลงมาคือ นักประชาสัมพันธ์ไม่ได้แสดงความเชื่อถือในการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.87 นัก

ประชาสัมพันธ์ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.85 และนักประชาสัมพันธ์ไม่

เปิดโอกาสให้ท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการสื่อสารเรื่องดังกล่าว ในระดับมาก หรือ 3.74 ตาม

ล�าดับ ในส่วนของอุปสรรคทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า สถานที่ที่นักประชาสัมพันธ์

ท�าการสื่อสารไม่มีความเหมาะสม มากที่สุด ในระดับมาก หรือ 3.84 รองลงมาคือ ระยะทางระหว่างท่าน

และนักประชาสัมพันธ์มีความห่างไกลกันมากเกินไป ในระดับมาก หรือ 3.80 นักประชาสัมพันธ์เลือกช่วง

เวลาในการสื่อสารไม่เหมาะสม ในระดับมาก หรือ 3.76 และนักประชาสัมพันธ์ไม่ให้ความส�าคัญกับการ

จัดการบริบทการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.72 ตามล�าดับ ในส่วนของอุปสรรคทางสังคมวัฒนธรรม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลในแง่ลบต่อการสื่อสาร มากที่สุด ในระดับมาก 

หรือ 3.90 รองลงมาคือ การนับถือศาสนาที่แตกต่างกันส่งผลในแง่ลบต่อการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.77 

การสื่อสารด้วยภาษาที่แตกต่างกันส่งผลในแง่ลบต่อการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.72 และการมีเชื้อชาติที่

แตกต่างกันส่งผลในแง่ลบต่อการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.69 ตามล�าดับ และส�าหรับอุปสรรคทาง

เทคโนโลยีการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ตัวสื่อที่นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ในการสื่อสารไม่

แพร่หลายในชุมชน มากที่สุด ในระดับมาก หรือ 3.82 รองลงมาคือ การประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงสื่อที่นัก

ประชาสัมพันธ์ใช้ในการสื่อสาร ในระดับมาก หรือ 3.75 การที่นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ในการสื่อสารไม่

เหมาะสม ในระดับมาก หรือ 3.72 และการประสบปัญหาเรื่องการใช้งานสื่อที่นักประชาสัมพันธ์ใช้ในการ

สื่อสาร ในระดับปานกลาง หรือ 3.64 ตามล�าดับ

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้น�ามาท�าการวิเคราะห์และสรุปผลได้ว่าการสื่อสารเรื่องการแก้ไขปัญหา

เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมc]tปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ถือเป็นประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน

ในพื้นที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีความ

ขัดแย้งทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่ เนื่องจากเป็นพื้นที่หพุวัฒนธรรมที่มีทั้งคนไทยพุทธ มุสลิม และจีนอาศัยอยู่

รวมกัน จึงท�าให้มีความหลากหลายทางด้านศาสนา เชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และกายแต่งกาย นอกจากนี้ 

ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้งจนส่งผล

ให้การด�าเนินชีวิตในพื้นที่ไม่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับ รชฎ จันทร์ทอง, (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความเป็น
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ไปได้ที่จะใช้แนวทางสมานฉันท์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่า 

ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ได้ก่อตัวมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีปัจจัยในหลายด้านที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางเชื้อชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรมปัญหาความยากจน ในขณะที่คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ 

กอส, (2549) ได้สรุปเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดจากความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธ์ ภาษา และความ

เข้าใจประวัติศาสตร์ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบน�ามาใช้เป็นข้ออ้างในการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง รวมทั้ง

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ความต้องการข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการมากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง นั่นคือ ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการ

ขับเคล่ือนและการพัฒนาในเรื่องการขจัดความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากที่สุด รวมถึงข้อมูลเร่ืองการลด

ความขัดแย้งทางศาสนา และข้อมูลเรื่องการแก้ไขเหตุการณ์ความไม่สงบจากทางภาครัฐอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการศึกษาบทบาททางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐกลับพบว่า

ยังแสดงบทบาทในเรื่องนี้ได้ไม่ดีพอ กล่าวคือ พบว่า นักประชาสัมพันธ์มีการแสดงบทบาทในเรื่องการแจ้ง

ข้อมูลให้ประชาชนทราบมากท่ีสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักประชาสัมพันธ์ต้องการท�าหน้าท่ีเพียงแค่ผู้ถ่ายทอด

ข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียว (One-way commu-

nication) ที่มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่การเยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว ใน

ขณะที่พบว่านักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ไดแสดงบาบาทที่ไม่เด่นชัดในเรื่องการรับฟังข้อมูลจากประชาชน การ

เรียกร้องความร่วมมือจากประชาชน และการลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่านักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้ละเลยความส�าคัญของกระบวนการส่ือสารแบบสองทางท่ีอาจน�าไปสู่ความ

เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน การสร้างความไว้วางใจ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ฝ่ายรัฐได้รับทราบข้อมูลที่แตก

ต่างจากฝ่ายประชาชน ด้วยเหตุนี้เอง การศึกษาจึงพบว่าประชาชนในพื้นที่ได้ระบุถึงอุปสรรคทางการสื่อสาร

ในลักกษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปสรรคทางการสื่อสารในเรื่องการรู้คิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงขาดความไว้วางใจในการสื่อสารกับนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐและยังไม่ได้

แสดงความเชื่อถือในการสื่อสาร เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์ยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

สื่อสารเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่เปิดโอกาสให้ท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการสื่อสารของภาครัฐ 

นอกจากนี้ ยังมี  อุปสรรคทางกายภาพ ที่สะท้อนให้เห็นว่า สถานที่ที่นักประชาสัมพันธ์ท�าการสื่อสารนั้นยัง

ไม่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ หรือเรื่องของระยะทางระหว่างประชาชนและนัก

ประชาสัมพันธ์ที่มีความห่างไกลกันมากเกินไป รวมถึงนักประชาสัมพันธ์ยังเลือกช่วงเวลาในการสื่อสารไม่

เหมาะสมกับพฤติกรรมการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นว่านักประชาสัมพันธ์ยังไม่

ให้ความส�าคัญกับการจัดการบริบทการสื่อสารให้มีความเหมาะสม

จากข้อค้นพบดังกล่าว จึงท�าผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบทางการแก้ไขอุปสรรคทางการสื่อสารระหว่าง

ประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์แบบ 3A ซึ่งประกอบ

ด้วย 1) การเข้าถึง (Access) 2) การปรับตัว (Adapt) และ 3) การประยุกต์ใช้ (Apply) โดยแสดงให้เห็นค�า

อธิบายของแนวทางได้จากตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการประชาสัมพันธ์แบบ 3A
แนวทางสื่อสาร มิติการสื่อสาร อุปสรรค ตัวแปร วิธีการสื่อสาร ผลการสื่อสาร

1) การเข้าถึง 

(Access)

มิติทาง

กายภาพ

ความห่างไกล ถิ่นที่อยู่ / 

เพศ

สร้างการเข้าถึง

ประชาชนผ่านช่อง

ทางที่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการรับสาร 

/ ตระหนักถึง

เกิดการเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างผู้

สื่อสารแต่ละฝ่าย/ 

เกิดการเชื่อมโยงกับ

กลุ่มประชากรที่กว้าง

ขวางขึ้น

ช่วงเวลา อาชีพ/ 

ศาสนา

เลือกช่วงเวลาการ

สื่อสารที่สอดคล้อง

กับวิถีการประกอบ

อาชีพของท้องถิ่น 

และการปฏิบัติศาสน

กิจของอิสลาม

เกิดการสื่อสารขึ้นใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ซึ่งน�าไปสู่การเพิ่ม

โอกาสในการสื่อสาร

สถานที่ ถิ่นที่อยู่ / 

ศาสนา

เลือกสถานที่และรูป

แบบการสื่อสารที่

เหมาะสมกับถิ่นที่อยู่

ของประชาชน และ

แสดงถงึการเคารพต่อ

ความเชื่อทางศาสนา

เกิดการเข้าถึง

ประชากรในกลุ่มที่

กว้างขวางขึ้น / เกิด

รูปแบบการสื่อสารที่

เหมาะสมกับบริบท

2) การปรับตัว 

(Adapt)

มิติทางการ

รู้คิด

ความไว้วางใจ ศาสนา แสดงความเคารพ 

และความเข้าใจในข้อ

จ�ากัดและข้อปฏิบัติ

ทางศาสนาที่แตก

ต่างกัน

เกิดความไว้วางใจ

ในการสื่อสารซึ่งจะ

กระตุ้นให้เกิดโอกาส

และการแลกเปลี่ยน

ข้อมลูข่าวสารมากขึน้

การไม่มีส่วน

ร่วม

ภาษา ยอมรับและเรียนรู้

การสื่อสารในภาษา

ที่แตกต่าง รวมถึงลด

บทบาทการเป็นผู้แจ้ง

ข่าวสารไปเป็นผู้เปิด

รับข่าวสาร

เกิดการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารในวง

กว้าง ซึ่ง ช่วยให้เกิด

การรับฟังข้อมูลและ

กระตุ้นให้เกิดความ

ร่วมมือ

การไม่สามารถ

วพิากษ์วจิารณ์

ระดับการ

ศึกษา

สร้างช่องทางการ

สื่อสารแบบสอง

ทาง ที่มุ่งให้เกิด

การตอบโต้และการ

ปฏิสัมพันธ์อย่าง

เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์การท�างาน

ของภาครัฐและนัก

ประชาสัมพันธ์ 
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สร้างช่องทางการ

สื่อสารแบบสอง

ทาง ที่มุ่งให้เกิด

การตอบโต้และการ

ปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้

ชิด  โดยเป็นช่องทาง

ที่เข้าใจและใช้งาน

ได้ง่าย

เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์การท�างาน

ของภาครัฐและนัก

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดการพัฒนา

และการปรับปรุง

แก้ไขจุดอ่อน

3) การประยุกต์ใช้ 

(Apply)

ผู้ส่งสาร

(S)

มุ่งแจ้ง

ข่าวสารของ

ทางราชการ

มากกว่าการ

เปิดรับฟัง

ความคิดเห็น

การปฏิบัติ

ตามพันธกิจ

ของหน่วย

งาน

ปรับปรุงนโยบายการ

สื่อสารให้สอดคล้อง

กับเงื่อนไขความ

ต้องการเฉพาะของ

บริบท

ได้นโยบายการ

สื่อสารที่แตกต่างจาก

ส่วนกลาง แต่มีความ

เหมาะสมกับบริบท

เฉพาะมากยิ่งขึ้น

สาร

(M)

ข้อมูลข่าวสาร

ไม่ตรงกับ

ความต้องการ

ของประชาชน

ข้อมูลที่ขัด

แย้ง

ปรับเนื้อหาให้

สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่

เนื้อหาได้รับการ

ยอมรับและความ

สนใจจากประชาชน

มากยิ่งขึ้น

ช่องทาง

(C)

ช่องทางการ

สื่อสารยังไม่

เหมาะสม

วิธีการ

สื่อสารไม่

เหมาะสม

จัดหาช่องทางการ

สื่อสารที่สามารถขจัด

อุปสรรคทางกายภาพ

ต่าง ๆ

ได้ช่องทางที่สามารถ

สื่อสารกับประชากร

ทั่วทุกพื้นที่ และมี

ความสอดคล้องกับ

วิถีชีวิต

ผู้รับสาร

(R1)

มุ่งแสดงความ 

คิดเห็นมาก 

กว่าการรับ 

ทราบข้อมูล

จากทาง

ราชการ

การเป็นผู้

บอกเล่าและ

ร่วมแก้ไข

ปัญหาท้อง

ถิ่น

ส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนแสดง

บทบาทในการ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง

ปัญหาและแนวทาง

แก้ไขของตนเอง

ได้ความสัมพันธ์ที่

ดีกับท้องถิ่น และ

ได้รับข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงนโยบาย

การตอบกลับ

(R2)

ขาดการ

สื่อสารแบบ

สองทาง / 

การเปิดโอกาส

ให้มีส่วนร่วม

การมีส่วน

ร่วม

ส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุง

แก้ไขแนวทางการ

สื่อสารของนัก

ประชาสัมพันธ์

เกิดแนวร่วมจากภาค

ประชาชน และเกิด

ข้อตกลงเชิงนโยบาย

อันเป็นที่ยอมรับร่วม

กัน
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สิ่งรบกวน

(N)

มีความไม่ไว้

วางใจ และ

ความไม่เข้าใจ

ในภาษา

ความไว้

วางใจ

แสดงความเคารพ 

และความเข้าใจในข้อ

จ�ากัดและข้อปฏิบัติ

ทางศาสนา รวมถึง

ปรับตัวในเรื่องการใช้

ภาษาให้เหมาะสม

ได้รับการยอมรับ

จากคนในท้องถิ่น ซึ่ง

จะช่วยให้เกิดการ

ผลักดันนโยบายไปสู่

แนวทางปฏิบัติ

พื้นฐาน

ประสบการณ์

(F)

มีความแตก

ต่างทาง

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

การยอมรับ

และปรับตัว

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเรื่องวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมด้วยการ

ประชาสัมพันธ์เชิง

รุก และสร้างข้อตกลง

ทางการปฏิบัติที่เกิด

จากการประสาน

วัฒนธรรม

ลดความขัดแย้ง และ

ช่วยให้เกิดความ

เข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้

สื่อสารทุกฝ่าย รวม

ถึงได้ข้อตกลงร่วมที่

เกิดจากความเข้าใจ

ร่วมกัน

ที่มา : ผู้เขียนสังเคราะห์ขึ้นมาเอง

จากค�าอธิบายในตาราง ชี้ให้เห็นว่า การเข้าถึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์มิติการสื่อสารทางกายภาพ 

เพื่อระบุอุปสรรคทางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความห่างไกล  ช่วงเวลา และสถานที่

สื่อสาร อันเป็นผลมาจากตัวแปรเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย เพศ อาชีพ และศาสนา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้าง

การเข้าถึงประชาชนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ส่ือสารแต่ละฝ่าย จากนั้นจึงวิเคราะห์มิติการ

สื่อสารทางการรู้คิด เพื่อระบุอุปสรรคทางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความไว้วางใจ 

การมีส่วนร่วม และการไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ อันเป็นผลมาจากตัวแปรเรื่องศาสนา ภาษา และระดับการ

ศึกษา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการแสดงความเคารพในความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม การยอมรับ

และเรียนรู้การสื่อสารในภาษาที่แตกต่าง และการสร้างช่องทางการสื่อสารที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้อย่างใกล้

ชิด และใช้งานได้ง่าย และน�าไปสู่การวิเคราะห์มิติองค์ประกอบการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร 

ช่องทาง ผู้รับสาร การตอบกลับ สิ่งรบกวน และพื้นฐานประสบการณ์ เพื่อระบุถึงแนวทางการแก้ไขอุปสรรค

ทางการสื่อสารด้านต่าง ๆ และน�าไปสู่วิธีการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องการขับเคลื่อน โดยสามารถ

เขียนเป็นโมเดลความเชื่อมโยงของแนวทางการประชาสัมพันธ์แบบ 3A ตามแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของแนวทางการประชาสัมพันธ์แบบ 3A

ที่มา : ผู้เขียนสังเคราะห์ขึ้นมาเอง

บทสรุป

สรุปผลอุปสรรคทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการขับเคลื่อนและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้วิจัยน�าเสนอเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการการวิเคราะห์การขับเคลื่อนและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาเร่งด่วนที่สุด 

คือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเหตุการณ์ความไม่สงบ 

2. ความต้องการข้อมูลการขับเคลื่อนและการพัฒนา คือการขจัดความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
และการลดความขัดแย้งทางศาสนา และเหตุผลจึงต้องการข้อมูลเรื่องการขับเคลื่อนและการพัฒนา คือ เพื่อ
ให้การร่วมมือในการด�าเนินการและเพื่อแสวงหาความเชื่อมั่นในการแก้ไข

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐอุปสรรคทางการสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐในเรื่องการสื่อสารกับนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแจ้ง
ข้อมูลให้ประชาชนทราบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การสร้างความนิยมจากประชาชน และการลดความ
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ขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

4. ผลการการวิเคราะห์อุปสรรคทางการสื่อสารกับนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามตัวแปร ศาสนา เพศ ภาษา ถิ่นที่อยู่ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

5. แนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ด�าเนินการสื่อสารด้วยแนวทาง
การประชาสัมพันธ์แบบ 3A ประกอบด้วย 1) การเข้าถึง (Access) 2) การปรับตัว (Adapt) และ 3) การ
ประยุกต์ใช้ (Apply) โดยการเข้าถึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์มิติการสื่อสารทางกายภาพ เพื่อระบุอุปสรรค
ทางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความห่างไกล  ช่วงเวลา และสถานที่สื่อสาร อันเป็นผล
มาจากตัวแปรเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย เพศ อาชีพ และศาสนา ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างการเข้าถึง
ประชาชนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้สื่อสารแต่ละฝ่าย จากนั้นจึงวิเคราะห์มิติการส่ือสาร
ทางการรู้คิด เพื่อระบุอุปสรรคทางการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความไว้วางใจ การมีส่วน
ร่วม และการไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ อันเป็นผลมาจากตัวแปรเรื่องศาสนา ภาษา และระดับการศึกษา ซึ่ง
สามารถแก้ไขได้ด้วยการแสดงความเคารพในความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม การยอมรับและเรียน
รู้การสื่อสารในภาษาที่แตกต่าง และการสร้างช่องทางการสื่อสารที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้อย่างใกล้ชิด และ
ใช้งานได้ง่าย และน�าไปสู่การวิเคราะห์มิติองค์ประกอบการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย  ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง 
ผู้รับสาร การตอบกลับ สิ่งรบกวน และพื้นฐานประสบการณ์ เพื่อระบุถึงแนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการ
สื่อสารด้านต่างๆ และน�าไปสู่วิธีการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องการขับเคลื่อน

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ควรน�าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างประชาชนกับนักประชาสัมพันธ์ของรัฐในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้าใจและรับรู้การด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

2. ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ควรพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสาร
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เร็วรวดขึ้น ศอ.บต.ในการด�าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กับประชาชนใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรศึกษาการเข้าถึงของแหล่งข้อมูลข่าวสารของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารของศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต้

3. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนควรร่วมมือขับเคล่ือนกิจกรรมการส่ือสารกับประชาชน
ในทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ไปจริง
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ความต้องการและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ของบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานประกอบการ
ENGLISH COMMUNICATIVE NEEDS AND USES  

OF BUSINESS ENGLISH GRADUATES IN THE WORKPLACES

ชัรบานู นิสกุล1 ณัฐนิชา ช�าลอง1 พิมพิสุทธิ จูด้วง1 รินรดา หนูแก้ว1* 
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของบัณฑิตของ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานประกอบการ (2) ส�ารวจทักษะการฟังและการพูดด้านต่างๆที่บัณฑิตมัก

ใช้ในสถานประกอบการและ (3) ส�ารวจข้อเสนอแนะของบัณฑิตของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในการ

พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในอนาคต กลุ่มตัวอย่างคือบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ การออกแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ในส่วนของข้อมูลปลายปิดได้มีการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ข้อมูลปลายเปิดได้มีการวิเคราะห์โดยการถอดรหัสจากการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าบัณฑิต

ซึ่งส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเห็นว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความส�าคัญและมี

ประโยชน์ในที่ท�างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการพูดและทักษะการฟัง ผลการศึกษาประการแรกพบว่า 

ระดับความต้องการของบัณฑิตซึ่งส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของภาษาอังกฤษธุรกิจอยู่ในระดับสูง ( = 4.00, S.D. = 1.02).  ผลการศึกษาประการที่สองพบว่า ระดับ

การใช้ทักษะการพูดในที่ท�างานอยู่ในระดับที่สูงมาก ( = 4.33, S.D. = 1.06) ในขณะที่ระดับการใช้ทักษะ

การฟังอยู่ในระดับสูง ( = 3.94, S.D. = 0.90) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างนี้มีข้อเสนอแนะว่าทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่ส�าคัญที่สุดและพวกเขาได้พยายามพูดภาษาอังกฤษในหลายบริบท นอกจากนั้น 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาได้มีการอภิปรายในการศึกษานี้ 

คำาสำาคัญ: ความต้องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ, การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจบัณฑิต 

    ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 คณะพานิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตตรัง

  Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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Abstract

This study aims to (1) investigate English communicative needs of Business English 

graduates in the workplaces, (2) investigate what aspects of listening and speaking skills that 

graduates used in their workplaces, and (3) explore Business English graduates’ suggestions 

for developing the Business English curriculum in the future. The sample of this study was 

30 graduates who obtained a Bachelor’s degree majoring in Business English at Prince of 

Songkla (PSU), Trang Campus. The research instrument was an online questionnaire in  

English. The design of this research was quantitative and qualitative. The closed-ended data 

were analyzed using frequencies, mean, and standard deviation (S.D.). The open-ended 

data were coded by using the content analysis. The findings of this study indicated that the 

Business English graduates perceived that English communicative skills are important and 

useful in their workplaces, particularly speaking skills and listening skills. The first finding 

showed that the level of English communicative needs of Business English gradates was at 

the high level ( = 4.00, S.D. = 1.02). The second finding revealed that the level of uses in 

speaking skills in their workplaces was at the extremely high level ( = 4.33, S.D. = 1.06) 

whereas the level of uses in listening skills was at the high level ( = 3.94, S.D. = 0.90). 

 Finally, the respondents suggested that the speaking skill is the most important skill and 

they try to speak English in several contexts. Based on these finding, discussion and  

recommendation for further studies are included.

Keywords: English communicative needs, Uses of English skills, Business English graduates

Introduction

In an age of boundless communication and work, English plays a major role in  

everyday life. Several organizations need staff or employees with effective English language 

skills, which are one of the crucial factors in helping them to become successful in their 

career. The ability to use the English language is what the labor market needs, particularly 

international or English-speaking companies or organizations. By investigating the top 10 soft 

skills among new employees at the international workplaces, Robles (2012) found that the 

most important skills are 1) integrity and 2) communication, based on executives’ or  

employers’ perspectives. Employees are required to communicate in English in a variety of 

situations, both formal and informal contexts, such as negotiating with suppliers, dealing 

with customers, and discussing with colleagues in various topics. English communicative 

skills are very important for employees. 

Thus, it is important to conduct the research study to investigate the needs and uses 

of English language at their workplaces that require the use of the four English language 
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skills among graduates who graduated from Business English-majored at Prince of Songkla 

University, Trang campus This study thus aims to investigate English communicative needs 

for Business English (BE) graduates at the workplaces, examine what aspects of listening and 

speaking skills are used the most among BE graduates at the workplaces, and explore the 

Business English-majored graduates’ suggestions for developing the BE curriculum in the 

future.

Literature Review

Definition of Needs Analysis of English language in the Workplaces

Referring to the term “needs analysis”, it is an important element to help graduates 

to develop their skills, or teachers to develop an effective course. According to Hutchinson 

and Waters (1987), a needs analysis refers to basic human needs but the terms “needs” and 

“wants” have different meanings. That is, needs are things that people need to possess and 

cannot live without but wants are things that people would like to have. Needs analysis is 

a very beneficial instrument for learning systems in order to classify graduates’ needs. The 

kinds of needs are necessary to know before beginning to analyze needs. There are several 

methods to determine needs. According to Bachman and Palmer (1992), language needs 

analysis is a very essential instrument for teachers to develop language materials to  

accomplish the learning goals of students. The specific needs of students have to be met 

by suitable teaching methods based on the course of study and major. To investigate 

whether teaching materials, course contents, and curriculum meet students’ requirements 

and expectations, it would be beneficial to conduct the research in this area to develop the 

language curriculum in the future. Thus, needs analysis is the way to find out graduates’ 

needs to adjust the course syllabus and develop their English language skills at their  

workplaces. 

English learning needs to play the important role in workplaces because people 

from all over the world have increasingly used the English language in their workplaces. 

English becomes a medium of communication. If anyone can speak or communicate in 

English, they would have more job opportunities and become successful and effective  

employees. English is regarded as the language of international business, so it is  

increasingly important for businesses. It is important to have English proficiency in all four 

skills as following: listening, speaking, reading, and writing (Cambridge English, 2016).
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Previous studies regarding importance and problems of English Communicative Skills 
in the workplace

Oral communication is a two-way process, between both speakers and listeners  

involved, who participate in the communication. Chamnankit (2016) investigated the needs 

of English language skills among receptionists at boutique hotels in Bangkok and found that 

the employees perceived that the English language skills are required for getting a job and 

performing their responsibilities effectively. Irrespective of the technical skills an employee 

possesses, they need to possess speaking skills to communicate with others effectively 

through group discussions, presentations. Therefore, the role of oral communication plays 

a vital role in workplace communication and acquiring English language skills is necessary 

for performing responsibilities at the workplace by the employees working in various  

sectors. 

Eamjoy (2016) investigated 50 secretaries’ perceptions regarding the importance and 

problems of English communicative skills in their workplaces and indicated listening was the 

most needed skill. However, it was found that the major problems were listening to the 

English information in telephone calls, listening for presentations, academic lectures, and 

listening to the notifications, suggestions, respectively. Apart from investigating secretaries’ 

perspectives, Eamjoy (2016) also investigated the employers’ perspectives and found that 

reading skill was also important for secretaries’ job opportunities in the present business 

world. However, she indicated that the biggest obstacle for secretaries was reading official 

letters, memos of understanding, and contracts. In addition, Stevens (2005) reported that 

writing skills are important and the problem found in writing skills is lacking attention to 

detail, the type of content, and the lack of good language skills which are a barrier in writing, 

thus preventing employers from hiring fresh graduates.

However, few studies have investigated the needs and uses of English  

communicative skills among Business English-majored graduates at the workplace. BE  

Graduates is one of the major stakeholders in the BE curriculum. That is why we aim to 

conduct the study in this area. However, this study aims to focus on analyzing the aspects 

of listening and speaking skills because previous studies (Chamnankit, 2016; Pongchalerm, 

2018) found that these two skills are very important among employees and staff in the job 

industry. 
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Research Questions
1. What are the Business English-majored graduates’ perceptions towards the 

needs of English communicative skills at the workplaces?

2. What aspects of listening and speaking skills are used the most among Business 
English-majored graduates at the workplaces?

3. What are the Business English-majored graduates’ suggestions for developing the 
Business English curriculum in the future?

Methodology

A. Respondents:

The samples for this research were collected from 30 graduates with a Bachelor’s 

degree in Business English at Prince of Songkla University, Trang Campus. The graduates 

were asked to complete an online questionnaire regarding their English needs and uses of 

English communicative skills among BE graduates.

B. Instrument:

The research instrument in this study was an online questionnaire. The  

questionnaire was conducted in the English language. The questionnaire was used as the 

main research instrument in the study. There were two parts of the questionnaire: 1) the 

closed-ended questionnaire, and 2) the opened questionnaire. The questionnaire for  

Business English-majored graduates was designed and adopted some questionnaire items 

from the studies of Chamnankit (2016) and Eamjoy (2016) to investigate the needs and uses 

of use English communicative skills at their workplaces. 

C. Data Analysis:

The results from the questionnaire were grouped and analyzed using the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) version 22.0 and compared the results by using the 

Mean, Standard deviation: S.D. The data collected from the questionnaires is illustrated in 

frequency, mean, and standard deviation. 

The results were used to describe the needs and uses of English communicative 

skills among BE graduates. Qualitative data were obtained from open - ended responses 

from the survey and analyzed by using content analysis and coding.
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Results and Discussions

The major findings are divided into 3 parts: 1) demographics data, 2) level of needs 

in English communication skills, and 3) suggestions to develop courses in the Business Eng-

lish curriculum.

General Information: Demographics data

In terms of gender, it was found that the majority of the respondents in the study 

are 83.3% being females in comparison to 16.7% being males. Based on the age of the  

respondents, most respondents were aged 24 (at 31.7%), 10% was aged 23, 23.3% was aged 

25, 13.3% were aged 26-27, and lastly, 3.3% was 28. The majority of the respondents (90%) 

reported that they needed to use English language skills in their workplace.

Table 1 Type of Graduates’ Workplaces

Occupations Frequency Percentage

Government 5 19.2%

State Enterprise 1 3.85%

Private Company 11 38.5%

Hotels 10 26.9%

Airlines 1 3.85%

Self – Employed 2 7.7%

Table 1 reveals that the majority of respondents (38.5%) were the private company, 

followed by hotels (26.9%), government (19.2%), self– employed (7.7%), state enterprise 

(3.85%), and airlines (3.85%).

Table 2 The Level of English Communicative needs 

Skills N S.D. Rank

Speaking 30 4.00 1.02 1

Listening 30 3.94 0.90 2

Reading 30 3.71 0.89 3

Writing 30 3.69 1.05 4

Table 2 shows the level of English communicative needs among Business English 

graduates at their workplace. It is found that speaking skills were the most needed English 

skill at the high level ( = 4.00, S.D. = 1.02). The second highest mean score was listening 

skills at the high level ( = 3.94, S.D. = 0.90), followed by reading skills ( = 3.71, S.D. = 

0.89), and writing skills were the least needed English skills for the respondents with the 

lowest mean score ( = 3.69, S.D. = 1.05).  To sum up, the level of mean score of speaking 

skills was the highest, compared to the other skills.
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Table 3 Mean and Standard Deviation of Using English Listening Skills 

Listening skills N S.D. Rank

1. Listening to and understanding what customers want. 30 4.13 0.94 1

2. Listening to customers comments/advice 30 4.10 0.84 2

3. Listening to conversations by phone 30 3.93 0.98 3

4. Listening to customers complaints 30 3.90 0.92 4

5. Listening to varieties of western accents 30 3.67 0.84 5

30 3.94 0.90

Table 3 shows the majority of respondents stated that “listening to and  

understanding what customers want” was the most important for the BE graduates with the 

highest mean score ( = 4.13, S.D. = 0.94), compared to other items. The second highest 

proportion was “listening to customers comments/advice” ( = 4.10, S.D. = 0.84); this was 

followed by “listening to conversations by phone ( = 3.93, S.D. = 0.98) and “listening to 

customers complaints” ( = 3.90, S.D. = 0.90). The lowest need in listening skill was  

“listening to varieties of western accents” ( = 3.67, S.D. = 0.84). This indicates that listening 

skill was at the high level of needs.

Table 4 Mean and Standard Deviation of Needs and Using English Speaking Skills

Speaking skills N Mean Std. Deviation Rank

1. Welcoming and greeting 30 4.33 1.06 1

2. Inquiring about customer needs and decisions 30 4.00 1.08 2

3. Providing and explaining information about room 

details and facilities

30 4.00 1.01 2

4. Clarifying questions or confirming messages 30 4.00 0.78 2

5. Making recommendations (e.g. restaurants,  

traditions, tourist attraction, transportation etc.)

30 3.83 1.15 3

30 4.00 1.02

Table 4 shows Item 1 “welcoming and greeting” was the most needed and  

important speaking skill for the careers of Business English graduates with the highest mean 

score ( = 4.33, S.D. = 1.06); this was followed by Item 2 “Inquiring about customer needs 

and decisions”, Item 3 “explaining information”, and Item 4 “Clarifying questions or  

confirming messages” ( = 4.00, S.D. = 1.08, 1.01, 0.78). The least important speaking skill 

was “making recommendations (e.g. restaurants, traditions, tourist attraction, transportation 

etc.)” with the mean score ( = 3.83, S.D. = 1.17). This indicates that speaking skill was at 

the high level of importance of using communicative English skills.

Regarding the Business English graduates’ perceptions towards English  
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Communicative needs skills at their workplaces, the first findings showed speaking skill was 

the most important with the highest mean score of ( = 4.00 S.D. = 1.02), followed by  

listening skills ( = 3.94, S.D. = 0.90), writing skills ( = 3.69, S.D. = 1.05), and reading skills  

( = 3.71, S.D. = 0.89), respectively. This is consistent with the study of Pongchalerm (2018) 

reporting that the speaking skills were used the most among bankers. The findings in this 

study showed that the aspects of listening and speaking skills are used the most among 

Business English-majored graduates at the workplace. Firstly, in the speaking section, most 

of them agreed to select “welcoming and greeting” to be the most important in speaking 

skills, followed by “inquiring about customer needs and explaining information”, “clarifying 

questions or confirming messages” and “making recommendations”, respectively. This is 

consistent with the studies of Chamnankit (2016) & Pongchalerm (2018) indicating that the 

uses of speaking skills used the most are “welcoming and greeting” in their workplaces. The 

study showed that listening skills are used as the second skill, followed by speaking skills. 

It was found that “listening to and understanding what customers want” is the most,  

followed by “listening to customer’s comments/advice”, “listening to conversations by 

phone”, “listening to customer’s complaints”, and “listening to varieties of western  

accents” respectively.  

Table 5 Open-ended Data regarding Graduates’ Suggestions of Developing the Business 

English Curriculum

Codes Frequency Remarks of

Speaking skills 10 (R5)  “I think students should practice their speaking skills  

regularly.” 

 (R10) “I think I should focus on good speaking and accent skills.” 

(R22) “I think “speaking” is the most important skill for me.  

So I try to speak in various situations. By doing this it will force 

you to speak until you can’t survive.” 

Listening skills 1 (R17) “I think students need a lot of listening practice.” 

Writing skills 1 (R13) “I think that Business English courses should improve writing 

skills because most students are not very good at these skills.” 

Preparatory 

courses

1 (R16) “I think the Business English course should add more  

subjects related to work skills.”

Fundamental  

business courses

1 (R3) “I think some of the courses in the 1st year may not be 

significant for English major students. In my opinion, we should be 

learning more specifically fundamental business or English in the 

first place. 
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Table 5 shows the suggestions of 10 BE graduates. They indicated that speaking skills 

are the most important to be developed. The graduates suggested adding speaking courses. 

The 22nd respondent suggested “I think speaking is the most important skill for me. So I try 

to speak in various situations”. According to the opinion of the 17th respondent, listening 

skills are important, “I think students need a lot of listening practice”. The 13rd respondent 

indicated that writing skill is of secondary importance for work, “I think that Business English 

courses should improve writing skills because most students are not very good at writing”. 

The 16th respondent suggested: “I think the Business English curriculum should add more 

subjects related to professional skills.”  In addition, other graduates perceived that the BE 

curriculum should add fundamental business subjects. 

 Engaging in activities out of class enables BE students to develop not only in English 

skills but also in general and professional knowledge. Most respondents agreed that the BE 

curriculum should add more speaking, listening, and writing courses to benefit BE students. 

This research showed the importance of using English Language skills of Business English 

graduates. They revealed that speaking and listening skills are the most significant in their 

workplaces. Most of their responsibilities were related to working with foreigners at their 

workplaces. Writing and reading skills are important respectively. Most of the respondents 

were always assigned to write emails and messages for customers and they could do well 

in their writing tasks.

Conclusion and Recommendation 

Based on the findings of this study, the BE graduates suggested that English  

communicative skills are important and useful in their workplaces, particularly speaking 

skills and listening skills. In addition, the researchers can conclude that there are two  

stakeholders: (1) Business English students, (2) teachers and curriculum developers. First, BE 

students should try to improve their English communicative skills continuously. Second, 

they suggested that in the preparatory courses, teachers and curriculum developers should 

add more courses related to English communicative skills needed and used in the  

workplaces. To develop the curriculum, teachers and curriculum developers may explore 

why the BE graduates decided to work in the job industry and what level of English  

communicative skills is important the most and how they improve their English  

communicative skills in their organizations or workplaces. The contribution of the study is 

to broaden the gaps of teaching academic English and English for Specific Purposes in EFL 

contexts. In addition, the present study also shed the light of increasing the degree of pre-

paredness of BE graduates to meet the demands of the professional and job industry in the 

future.
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Perceived Problems and Needs of  

English Use among Hoteliers in Songkhla Province

Panadda Chinwuttiwong1 Jatupong Mora2

Abstract 

This study aimed to explore problems and needs of English use among hoteliers in 

Songkhla Province. The objectives of the study were to 1) identify the problems of English 

use among hoteliers in Songkhla, 2) find out the needs of English use among hoteliers in 

Songkhla, and 3) gather some suggestions about English use given by hoteliers in Songkhla. 

The data was collected from 123 participants working as receptionists,  

housekeepers, gardeners and other positions among 84 accommodations in Muang  

Songkhla, Hat Yai, and Dan Nok. The instrument of the study was a questionnaire containing 

three parts: background information, five-point Likert scales of self-evaluation for problems 

and needs of English use and suggestions. The Alpha coefficient of Cronbach was employed 

to measure the validity of the questionnaire and the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) to analyze the results of the findings. 

1) Overall, Songkhla hoteliers have moderate level of problems with the use of 

English ( = 2.62, S.D. = 0.049). Those problems can be classified into 2 groups, the  

moderate and the low levels. The problems in moderate level are related to foreign  

customers’ accents ( = 3.01, S.D. = 0.869), vocabulary limitations ( = 2.93, S.D. = 0.846), 

main ideas of the conversation ( = 2.92, S.D. = 0.930), responding to customers in English 

( = 2.66, S.D. = 1.154), fields of education ( = 2.65, S.D. = 1.206), and pronunciation ( = 

2.57, S.D. = 1.184). The problems in moderate level are related to reading out loud ( = 

2.49, S.D. = 1.125), talking on the phone ( = 2.42, S.D. = 0.964), writing notes or emails (

= 2.36, S.D. = 1.067), daring to speaking with foreign customers ( = 2.19, S.D. = 1.143).

2) Songkhla hoteliers have high level of needs of English use in their work both in 

overall ( = 3.93, S.D. = 0.910) and specific areas of needs. They have high level of needs 

in to have all English skills ( = 4.18, S.D. = 0.724), be able to write emails and notes ( = 

4.18, S.D. = 0.785), be skillful in English before starting working ( = 4.05, S.D. = 0.914), be 

fluent in English ( = 4.02, S.D. = 0.927), have more experience in English use ( = 4.00, S.D. 

= 1.000), have more experience in speaking with foreign customers ( = 3.91, S.D. = 0.972), 
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attain communicative competence rather than grammar knowledge ( = 3.87, S.D. = 1.009), 

read texts out loud ( = 3.80, S.D. = 0.877), study a course in English for Hotel Business  

( = 3.70, S.D. = 1.111), and be fluent in one skill of English ( = 3.55, S.D. = 0.789).

3) Songkhla hoteliers provided some suggestions that the proficiency of their English 

use depend on the significance of working experience, the significance of English, the  

development of educational system, the significance of the third language as well as English 

language, the more practice of English use, the improvement of confidence, the significance 

of communicative skills, the significance of English language for Hotel Business, and the 

expectation of the new graduates’ English skills. The study recommended the application 

some of the findings in the school and workplace. 

Keywords: problems of English use, needs of English use and English use among Hoteliers

1. Introduction 

Southern Thailand has its popular tourist attractions, especially charming beaches 

that attract international tourists to visit once in their life. Because the prominent  

see-seeker destinations, the English language drives its vital needs to serve and facilitate 

foreigners. Thus, the accommodation in Southern Thailand has been increasing as the  

repercussion of tourism in Southern Thailand.

Apart from other tourist destinations in Southern Thailand, Kontogeorgopoulos 

(1998) stated that Thailand’s tourism industries have been growing to such a remote area 

in South Thailand alike Phangnga, Krabi and Songkhla Province. Besides, Songkhla has a 

distinctive tourist destination that makes it valuable for visitors, as well as, it is a fast-growing 

town. The province has an outbreak of tourist destinations, yet an astonishing quantity of 

seashore resort areas, possessed of natural resources, namely, remarkable beaches,  

bewildering waterfalls, and a serene lake. Therefore, the cuisine has an historical aroma and 

the archaic part of the town has still perceived its distinctive individuality. Songkhla is a 

melting pot of Thai-Buddhists, Thai-Chinese, and Thai-Melay, and captivates tourists with its 

remarkable cultures, dialects, and folk entertainment. It is an undoubtedly archaic town 

enriched with antique dilapidated buildings and significant sites. These aspects have been 

delivered from generation to generation and are the reflections of the wealthy cultural  

ancestry. The prominent district in Songkhla is Hat Yai that is well known rather than the 

capital city. Hat Yai is not only an entryway to Malaysia and Singapore, it also presents a 

center of the southern exchanging information, transaction, and shipment.  Hat Yai has  

attained vitality in the act of generating southern industrial improvement with knowledge of 

this (Tourism Authority of Thailand, 2003).
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The area of Songkhla covers 7,393.9 square kilometers (approximately 1,848,472 

acres) and is subdivided into 16 districts (Tourism Authority of Thailand, 2003). Muang, Hat 

Yai and Dan Nok, Sadao districts are the utmost economic towns that captivates  

international tourists (Tourism Authority of Thailand, 2003).  Hat Yai or well known as Had 

Yai is the most populous town in southern Thailand which has a population of  

approximately 800,000 people (Tourism Authority of Thailand, 2003). The prominent  

shopping spots for abundant imported and local products sold in good deals during the day 

and night in Hat Yai are Kim Yong and Santisuk Markets (Tourism Authority of Thailand, 

2003). 

Tourism in Songkhla province has been increasing. The number of Tourists in  

Songkhla in 2014 were 5,097,694 and in 2018 were 6,302,363. Thus, the numbers of  

accommodation rooms have also increased. Therefore, the number of foreign tourists has 

also been increasing as high as local tourists. The number of foreign tourists were 3,975.89, 

4,266.76, 4,600.83 in 2016, 2017 and 2018 respectively. The charming of multiculturalism in 

Songkhla’s old town, Muang District, the center of economic in Hat Yai and the border  

between Thailand and Malaysia in Dan Nok, Sadao leads to the touristic areas in Songkhla 

Province.

All in all, the flush of international travelers to southern Thailand inevitably requires 

the English language ability. Cravota (1990) stated that international tourism and service 

industry require English for tourism and hospitality as they are part of English for specific 

purposes or ESP and its requirements to be acknowledged as a practical function. 

Previous studies have done the research on English use in accommodation in the 

capital of Thailand, Bangkok, and other prominent provinces, but there is no such study 

investigating the English use among hoteliers in Songkhla Province. Another limitation is that 

most of the previous studies of English use among hoteliers have emphasized merely 

listening and speaking skills. Yet, the studies have also narrowly studied the receptionist or 

front-desk position as it is projected to require the most communication skills. At this  

account, the studies have revealed the gap of English use among other professions from 

other departments within accommodations. Therefore, this study has three main objectives: 

1) to identify the problems of English use among hoteliers in Songkhla, 2) to find out the 

needs of English use among hoteliers in Songkhla, and 3) to gather some suggestions about 

English use given by hoteliers in Songkhla. 
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2. Conceptual Framework 

Mackay and Mountford (1978) claimed that needs analysis is categorized into two 

characteristics: academic needs and profession needs. Academic needs are the  

necessities with the English course, while profession needs are associated with conducts of 

individual work tasks. For learners, there are two different types of needs, subjective and 

objective needs. Subjective needs are related to accurate information of conducting English 

in real circumstances. Objective needs, on the other hand, are connected with  

characteristics, confidence, perspectives and inclination. 

Problems of English Use

Scott (1986) as cited in Chamnankit (2015) indicated the challenges of  

communication are occurred when the listeners are confused or not paying attention to the 

speakers. Perceiving, fathom and the cooperation of the message receivers are the cause of 

the restrictions of information. By this, the message given should be aware of structuring the 

information structures to make it simply to fathom. 

Davidoff (1994) as cited in Chamnankit (2015) pointed out that barriers create  

communication breakdowns – these barriers are either from verbal or non-verbal  

communication. People who work closely with clients must have a high ability to convey 

messages or else the content will be lost. Problems from language efficiency are the root 

of these problems. Language barriers and individual differences also cause problems with 

communication. Language barriers arise when people with different dialects communicate 

such as French to English and English to French. The sentence structures are different  

between the languages and the compositions of the verbs are different, which may lead to 

major miscommunications between parties.

Scarcella & Oxford (1992) stated the challenges, namely, anxiety, agitation, the  

variety of language and unpleasant sound causes the lengthy time consuming for listening.

Problems in Using English Language Skills

(a) Listening Skills

Brown (1994) as cited in Chamnankit (2015) claims the challenge of English-learning 

beginners is unfamiliar vocabulary. In respect of not used to with those words which  

resulting to disable to identify and fathom its meaning. The procedure of comprehending, 

thus, consumes lengthy time to observe, identify, and understand what the message  

conveys. Because of this, they do not have the capability to comprehend promptly  

(Chamnankit, 2015). 

(b) Speaking Skills

Thurnbury (1998) as cited in Anuwaiya et al. (2018) stated that to simplify the  

variations of the primary and secondary speaking procedure is the significance of the  
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speaking skills. The deficiency in (L2) eloquence, the low scale of pronunciation, inaccuracy 

and several difficulties that the most foreign language learners overcome in the verbal  

training in the classroom and grumble about. The principles that could point to the 

acknowledgement of person-to-person cooperation, and the more accurately absence of 

confidence and the frequently penetrating nervousness are the requirements for learners.  

The English language observations, which are the English teachers, suggest that several  

principles are expected to be the origin of the difficulties and challenges in improving the 

English language skills. Therefore, the English learners have the deficiency of the  

grammatical and lexical knowledge, the inadequacy of opportunities to practice along with 

the speaking cooperation environment in the classroom.

(c) Reading Skills

Lundberg et al (2002) & Isaacs (2012) argued that the factors of students’ reading 

problems are associated with their age, cognitive potency, interruption and the qualitative 

and quantitative education. The challenges of articulating words, understanding, proceeding 

time that the students are impossible to encounter, namely, some sentences that are  

structured in a composition of syllables formulated from the single phonemes may not be 

comprehended by the students. The misspelling of 12 as a result of reading challenges are 

additional proceeding challenges.

(d) Writing Skills

Strickland et al (2002) stated that English language learners who are not able to 

produce sentences correctly as the form of writing skills challenges lead to the burden of 

articulating their views. This is caused by the deficiency of punctuation mark, grammar,  

organization of paragraphs, vocabulary and word spelling knowledge.

Previous Studies in Problems and Needs of English Use

Wachiraporn Kijpoonphol (2019) did the study to identify English communication of 

front office staff in Ubon Ratchatani. A self-assessment questionnaire, an opinion  

questionnaire, a needs assessment questionnaire, and a semi-structured interview were 

used as research instruments. The results illustrated that the front office staff need to  

improve their listening skills in the following activities: 1) listening and understanding what 

guests’ want, 2) understanding different English accents, 3) understanding guests’ personal 

information and details and 4) listening and helping guests’ problems. For speaking skills, it 

was found that the front office staff needs to improve their ability in the following activities: 

1) welcoming and agreeing non-Thai guests properly, 2) giving information about room  

details and facilities, 3) suggesting information about tourist attractions and 4) suggesting 

local food nearby.
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Nawamin Prachanant (2012) used a questionnaire to survey the needs, functions and 

problems of language use by 40 tourism employees. Findings revealed that speaking is most 

important, then listening, reading and writing. The three most relevant functions in using 

English language were giving information, followed by providing services, and offering help. 

English use problems included; inability to understand foreigners’ accents, inappropriate 

words and expressions, inadequate vocabulary, and lack of grammar knowledge. 

Supita Kalasin (2013) investigated and compared the degree of needs and problems 

in using English of Thai hotel front desk staff among three areas in southern Thailand: 

Phuket, Samui, and Hat Yai. The findings revealed that the needs of four English language 

skills were rated at the high level indicating that listening (X = 4.07) and speaking (X = 4.03) 

were mostly needed in listening to customers’ inquiries and in welcoming, greeting and 

leave taking. Reading (X = 3.72) and writing (X = 3.66) followed closely specifically in reading 

and recording customers’ information. In terms of problems in using English, it was found 

that the perceived problems in using the four skills were moderately serious. Among these, 

listening skill was rated fist (X = 2.82) followed by reading (X = 2.55), speaking (X = 2.53) and 

writing (X = 2.53). The most serious problems included not being able to 1) listen to  

different English accents, 2) to take telephone messages, 3) to read short notes or messages 

and 4) to pronounce English words correctly. 

Pandao Chamnankit (2015) used a questionnaire to measure the English proficiency 

of 50 front office staff who worked in boutique hotels in the Sukhumvit area. The findings 

showed that the receptionists were able to communicate at a moderate level because they 

had difficulties in using English, such as pronunciation and specific terms. Speaking was the 

most important skill in the workplace, while writing was the least important one. Therefore, 

the receptionist should improve their speaking skills the most in order to send effective 

messages to their customers. 

3. Methodology 

This section provides information about research participants, instruments, data  

collection, data analysis, validity of the questionnaire and pilot study.

3.1 Participants 

The participants of this research are 123 hoteliers from 84 hotels in Muang  

District, Hat Yai District, Dan Nok, Sadao District, Songkhla Province. 

3.2 Instruments

3.2.1 Questionnaire

The researchers conducted data collection by using Questionnaires in Thai in 

order to find the reliability value and smoothness of the language for the participants. The 
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questionnaire was developed from Anuwaiya et al (2018), the study of Problems of English 

Listening and Speaking Skills for Hotel Receptionists in Buriram Province. The questionnaire 

was divided into 3 parts. The first part for the pilot study was the general background which 

consisted of the name of the accommodation, area of the accommodation, position of 

work, gender, age, educational background, work experiences.  Thus, the frequency of  

English use was added in the first part for actual data collection. The second part was the 

five-point Likert scales of self-evaluation for problems and needs of English use. Lastly, the 

third part was an open-ended question requesting the respondents to give their suggestions 

about English use for hotel workers. Their suggestions might cover: 1) the significance of 

working experience, 2) the significance of the third language, 3) the significance of English, 

4) the more practice of English, 5) the development of educational system, 6) the  

significance of communicative skills, 7) the significance of language in hotels, and 8) the  

difficulties of foreigners’ accents.

3.3 Data Collection

The researchers processed the consent letter from the faculty before conducting 

both pilot study and actual data collection. The pilot study was conducted on October 

2020, 9th - 10th, and the actual data collection was conducted on October 2020, 17th - 

19th.

3.4 Data Analysis

The data was analyzed by using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

and Microsoft Excel. Cronbach Alpha Coefficient was applied to compute the reliability of 

the questionnaire. The Frequency (f) and percentage (%) were adopted to analyze the  

participants’ background information. The Mean () and standard deviation (S.D.) were  

applied to measure self-evaluation for problems and needs of English use in Likert’s  

five-point rating scale questionnaire. The content analysis, the conceptual analysis or  

thematic analysis was employed to analyze the answers of the open-ended question. After 

the computation, the levels of problems and needs of English use are classified as follows: 

  4.50 - 5.00  refer to  Very High

  3.50 - 4.49  refer to  High

  2.50 - 3.49  refer to  Moderate

  1.50 - 2.49 refer to  Low

  1.00 - 1.49 refer to  Very Low

3.5 Validity of the Questionnaire

The content of the questionnaire was ensured by the experts who were university 

English lecturers on October 15th. As well as the reliability value was analyzed from the 
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pilot study collection. The suggestion was the frequency of English which was added to part 

I of the questionnaire.

3.6 Pilot Study

Pilot study was conducted by 30 participants including receptionist, housekeepers, 

gardeners and other positions from 15 hotels.

4. Findings and Discussion

Background Information 

The questionnaire was distributed to 93 hoteliers from 69 accommodations in  

Songkhla. However, the conducted data enabled the researchers to analyze only 87  

regarding the validity of the questionnaire. The excluded data was 6 subjects in respect of 

not using English in the workplace which were some housekeepers and security guards. The 

templates of the following findings were based on Tiensawangchai (2015). 

Area of accommodation: 66.67%, of participants were working in Hatyai, 25.29% in 

Muang Songkhla, and 8.04% in Dan Nok, Sadao.

Position of work: 81.61% of participants were Receptionists. 14.94% are in other 

positions, including Hotel Owner, General Manager, Reception Manager, Caretaker, Bell Boy, 

Food and Beverage and Security Guard, and 3.45% were Housekeepers.

Gender: 78.16% of participants were female, and 21.84% were male. 

Age: 43.68% of participants were over 30 years, 33.33% were between 26 and 30 

years, and 22.99% between 20 and 25 years, respectively. 

Educational background: 66.67% of participants have got bachelor’s degree, 13.79% 

have got High Vocational Certificate, 9.20% have got Senior High School Certificate, 8.04% 

have got Vocational Certificate, and 2.30% have got master’s degree.

Work experience: 51.73% of participants have got 1-5 years of experience, 19.54% 

have got 6-10 years of experience, 18.39% have got over 10 years of experience, and 

10.34% have got less than 1 year of experience. 

Frequency of English use: 44.83% of participants rated medium use, 31.03% said 

they always use English, and 24.14% rarely use it. 

Main Findings 

The main findings in this study cover three research questions: 1) What are the  

problems of English use among hoteliers in Songkhla?, 2) What are the needs of English use 

among hoteliers in Songkhla?, and 3) What are the suggestions about English use provided 

by hoteliers in Songkhla? The answers for the three research questions are presented in the 

tables below.
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Table 1 The problems of English use among hoteliers in Songkhla 

No. Statements N S.D. Level

2 It is difficult to understand foreign customers’ accents. 87 3.01 0.869

Moderate

1 You have English listening/Speaking/Reading/ and Writing  

problems due to vocabulary limitations.

87 2.93 0.846

3 It is difficult to grasp the main idea of foreign customers during 

conversation.

87 2.92 0.930

5 You understand what foreign customers want, but you do not 

know how to reply it.

86 2.66 1.154

8 You did not study English for Hotel Business before, so you 

cannot speak correctly.

86 2.65 1.206

6 You are confused with the pronunciation of some final sound 

vowels such as food and foot.

86 2.57 1.184

9 You cannot read out loud because you lack of pronunciation 

skills.

86 2.49 1.125

Low

7 You misunderstand while you are talking with foreign  

customers via phone, such as room booking, food ordering and 

providing extra services.

86 2.42 0.964

10 You cannot write notes or emails because you lack of  

grammar, spelling, and vocabulary knowledge.

87 2.36 1.067

4 You dare not to speak English with foreign customers when 

they are using the service.

86 2.19 1.143

Total 86.4 2.62 0.049 Moderate

The data in Table 1 can answer research question 1: What are the problems of  

English use among hoteliers in Songkhla? Overall, the data shows that hoteliers in Songkhla 

have moderate level of problems with the use of English ( = 2.62, S.D. = 0.049).  

Considering into a smaller view, the hoteliers have been facing with two levels of problems: 

moderate and low. In the moderate level ( = 2.57 – 3.01, S.D. = 0.846 – 1.206), their  

problems are related to foreign customers’ accents ( = 3.01, S.D. = 0.869), vocabulary 

limitations ( = 2.93, S.D. = 0.846), main ideas of the conversation ( = 2.92, S.D. = 0.930), 

responding to customers in English ( = 2.66, S.D. = 1.154), fields of education ( = 2.65, 

S.D. = 1.206), and pronunciation ( = 2.57, S.D. = 1.184). On the other hand, the hoteliers 

have low level of problems in reading out loud ( = 2.49, S.D. = 1.125), talking on the 

phone ( = 2.42, S.D. = 0.964), writing notes or emails ( = 2.36, S.D. = 1.067), daring to 

speaking with foreign customers ( = 2.19, S.D. = 1.143).
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The findings about the problems of English use in this study are similar to what 

Nawamin Prachanant (2012), Sopita Kalasin (2013), Pandao Chamnankit (2015) found in their 

studies. In this study, the problems of English use at the moderate level are related to 

 foreign customers’ accents, which is in line with the finding in Nawamin Prachanant’s and  

Sopita Kalasin’s studies. The hoteliers also have problems about vocabulary at moderate 

level, which is corresponded to the findings in Nawamin Prachanant’s, Sopita Kalasin’s, and 

Pandao Chamnankit’s studies. Furthermore, the hoteliers had problems in pronunciation 

which is similar to the findings in Pandao Chamnankit’s studies. However, it was found that 

the hoteliers had problems about the main ideas of the conversation, responding to  

customers in English, and fields of education, which were not found in Nawamin  

Prachanant’s, Sopita Kalasin’s, and Pandao Chamnankit’s studies. 

Table 2 The needs of English use among hoteliers in Songkhla 

No. Statements N S.D. Level

10 You think grammar, spelling, and vocabulary knowledge are 

crucial to write such as emails and notes.

87 4.18 0.724

7 You think that all English skills are equally important. 86 4.18 0.785

High

1 You think you need to have more English skills before you start 

working.

87 4.05 0.914

3 You think you will not be nervous if you are fluent in English 

skills: speaking, listening, reading and writing.

87 4.02 0.927

2 You think you need more experience so you can overcome 

those English skills problems.

87 4.00 1.000

5 You think you need to have more experience to be able to 

speak with foreign customers.

86 3.91 0.972

4 You think you need to attain communicative competence rather 

than grammar knowledge.

86 3.87 1.00

9 You think that pronunciation skills enable you to read texts out 

loud.

80 3.80 0.877

8 You think you need to study a course in English for Hotel  

Business to attain hotel terminology and service skills.

86 3.70 1.111

6 You are fluent only either speaking, listening, reading or writing 

skills.

86 3.55 0.789

Total 86.3 3.93 0.910 High

The data in Table 2 can answer research question 2: What are the needs of English 

use among hoteliers in Songkhla? Overall, the data shows that hoteliers in Songkhla have 

high level of needs of English use in their work ( = 3.93, S.D. = 0.910). Considering into 
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each statement in the questionnaire, the hoteliers have high level of needs in all  

statements. These statements cover the needs to have all English skills ( = 4.18, S.D. = 

0.724), be able to write emails and notes ( = 4.18, S.D. = 0.785), be skillful in English before 

starting working ( = 4.05, S.D. = 0.914), be fluent in English ( = 4.02, S.D. = 0.927), have 

more experience in English use ( = 4.00, S.D. = 1.000), have more experience in speaking 

with foreign customers ( = 3.91, S.D. = 0.972), attain communicative competence rather 

than grammar knowledge ( = 3.87, S.D. = 1.009), read texts out loud ( = 3.80, S.D. = 

0.877), study a course in English for Hotel Business ( = 3.70, S.D. = 1.111), and be fluent in 

one skill of English ( = 3.55, S.D. = 0.789). 

The hoteliers in this study need to have all English skills, which is corresponded with 

the results in Supita Kalasin’s study. Supita Kalasin found that the needs of four 

English language skills were rated at the high level. The hotel staff also need to have more 

experience in speaking with foreign customers, which is similar to what Wachiraporn  

Kijpoonphol found and Pandao Chamnankit suggested.  Wachiraporn Kijpoonphol found 

that the front office staff needs to improve their ability in the following activities:  

1) welcoming and agreeing non-Thai guests properly, 2) giving information about room  

details and facilities, 3) suggesting information about tourist attractions and 4) suggesting 

local food nearby. Pandao Chamnankit suggested that the receptionist should improve their 

speaking skills the most in order to send effective messages to their customers.

To answer research question 3: What are the suggestions about English use provided 

by hoteliers in Songkhla?, the 22 respondents’ answers for an open-ended question have 

been categorized into 9 groups. This data also provided some suggestions that the  

proficiency of the hoteliers’ English use depend on the significance of working experience, 

the significance of English, the development of educational system, the significance of the 

third language as well as English language, the more practice of English use, the  

improvement of confidence, the significance of communicative skills, the significance of 

English language for Hotel Business, and the expectation of the new graduates’ English 

skills. 
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5. Conclusion

5.1 Summary of the findings

The findings of this study answer three research questions, which indicate that the 

objectives of the study have been achieved. Those objectives are 1) to identify the  

problems of English use among hoteliers in Songkhla, 2) to find out the needs of English use 

among hoteliers in Songkhla, and 3) to gather some suggestions about English use given by 

hoteliers in Songkhla. Therefore, the findings can be summarized into the following three 

parts. 

1) Overall, Songkhla hoteliers have moderate level of problems with the use of 

English ( = 2.62, S.D. = 0.049). Those problems can be classified into 2 groups, the  

moderate and the low levels. The problems in moderate level are related to foreign  

customers’ accents ( = 3.01, S.D. = 0.869), vocabulary limitations ( = 2.93, S.D. = 0.846), 

main ideas of the conversation ( = 2.92, S.D. = 0.930), responding to customers in English 

( = 2.66, S.D. = 1.154), fields of education ( = 2.65, S.D. = 1.206), and pronunciation  

( = 2.57, S.D. = 1.184). The problems in moderate level are related to reading out loud  

( = 2.49, S.D. = 1.125), talking on the phone ( = 2.42, S.D. = 0.964), writing notes or emails 

( = 2.36, S.D. = 1.067), daring to speaking with foreign customers ( = 2.19, S.D. = 1.143).

2) Songkhla hoteliers have high level of needs of English use in their work both in 

overall ( = 3.93, S.D. = 0.910) and specific areas of needs. They have high level of needs 

in to have all English skills ( = 4.18, S.D. = 0.724), be able to write emails and notes  

( = 4.18, S.D. = 0.785), be skillful in English before starting working ( = 4.05, S.D. = 0.914), 

be fluent in English ( = 4.02, S.D. = 0.927), have more experience in English use ( = 4.00, 

S.D. = 1.000), have more experience in speaking with foreign customers ( = 3.91, S.D. = 

0.972), attain communicative competence rather than grammar knowledge ( = 3.87, S.D. 

= 1.009), read texts out loud ( = 3.80, S.D. = 0.877), study a course in English for Hotel 

Business ( = 3.70, S.D. = 1.111), and be fluent in one skill of English ( = 3.55, S.D. = 0.789). 

3) Songkhla hoteliers provided some suggestions that the proficiency of their English 

use depend on the significance of working experience, the significance of English, the  

development of educational system, the significance of the third language as well as English 

language, the more practice of English use, the improvement of confidence, the significance 

of communicative skills, the significance of English language for Hotel Business, and the 

expectation of the new graduates’ English skills. 
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5.2 Implications and Recommendation 

The findings from this study can be beneficial to both educational system and  

workplace. For education, any hospitality institutions should train their students to be  

proficient in English, give them more listening practice to familiarize with various foreign  

accents, and do role-playing to practice speaking and responding to customers’ requests or 

questions fluently. For the workplace, the HR Managers can use these findings about  

problems and needs of English use to design extra English courses to develop their staff 

English proficiency. 
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Abstract

Currently, students may not rely only on studying in the class, therefore, technology 

can enhance and play an important role for their study, especially for improving their  

English reading skills. The present study intended to investigate students’ perceptions and 

attitudes toward the use of the website, ReadTheory, including its advantages and  

disadvantages. Seventy-five students majoring in Business English at a government  

university in southern Thailand were assigned to do questionnaires. Eight students were 

selected to interview for ten questions. The results revealed that most of the students had 

positive perceptions about ReadTheory that gave them opportunity to read more often. 

Furthermore, their attitudes were changing throughout the study in aspects of confidence, 

interest, vocabulary, grammar, English proficiency levels, and motivation. The findings  

supported many advantages of using ReadTheory for improving learners’ reading skills. On 

the other hand, using only ReadTheory might not promote learners who had a limited  

English ability in improving reading skills effectively dealing with learning interactions and 

motivation if it compared to classroom learning. 

Keywords: English reading skills, perceptions, attitudes, ReadTheory website, Thai learners

Introduction

In today’s global world, the importance of English cannot be denied. English is the 

greatest common language spoken universally. People need to learn English to  

communicate with others in this globalized era. English is still a popular and useful foreign 

language in Thailand. Nowadays, English is not only important for jobs, but also for studies. 

Understanding English language is necessary for people who would like to communicate 

with others internationally, continue their further study, and run their own business. 

 However, using English effectively is not easy for many people; therefore, it takes time for 

learning.

The use of English to communicate internationally can be useful for international 

travel. Having a good communication in English makes it easier to travel because it is  
1 BA students in Business English Program, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus
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2 Lecturer in Business English Program, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus      
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generally used for the common spoken language among foreigners. Therefore, understand-

ing English makes it easy to get help from others. Another reason of using English is for  

education. Many of the world’s prestigious universities are situated in countries, such as the 

United States, England, and Australia. To earn a position at one of these prestigious  

universities, it is paramount to be able to read, write, and listen in English. Degree opportu-

nities at these institutions will become available once students have the advanced stage of 

the English language. This will help them gain more opportunity in their career. 

Furthermore, English is as a business language. The English language has become the 

language of business in today’s digital world. A good number of companies have ventured 

into sending their production overseas in order to cut down their costs. In other words, 

companies around the world are outsourcing and prefer doing business off-shore. In order 

to communicate with the business people of other countries, the English Language has 

become as an effective tool. It is the trading language of the world to a certain extend.  

Having a sound knowledge of English helps an individual to be a successful businessman.

There are four English skills which are listening, speaking, reading, and writing. One 

of important skills is reading because this skill can access information from other sources. 

It’s a great source of motivation. Reading is related to human lives since we have to read 

books, signs, announcements, manuals, documents, and so on. Reading comprehension 

skills are important for learners to become effective readers (Grabe & Stoller, 2019). Besides, 

reading aloud helps learners to develop their decoding skills which can be a valuable  

diagnostic aid. This process concentrates on the development of fluency. The movement 

from passive to active reading involves the development of reading comprehension skills. 

Reading improves vocabulary and comprehension. In addition, it develops critical thinking 

skills, improves memory, results at school, builds confidence, helps you socialize, and 

 improves writing skills (Machado, 2012). Furthermore, there is a wide range of tools to  

improve English reading skills. 

It cannot be denied that technology has had much advancement in the last decade. 

There is a large push to integrate technology into the classroom setting. Many educators 

realize that technology in the classroom is shaping the future of education, and some 

thought that technology can disrupt or misinform neural development. Using technology 

with strategies and learning collaboration can enhance the reading comprehension skills of 

students and improve their overall academic success (Helmers, 2017).

In this study, ReadTheory may be useful for helping learners improve their reading 

skills. It may also be a powerful educational tool that offered online reading activities for all 

ages and ability levels. The custom web application adapts to students’ individual ability 

levels and presents them with thousands of skill-building exercises that suit their needs. 
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Their quizzes span the full range of reading levels starting from beginner to advanced levels. 

The program of this website meets national benchmarks and is aligned with the Common 

Core State Standards (CCSS). Nevertheless, most students at tertiary level are not familiar 

with this website. Thus, it is interesting to study more about ReadTheory website in 

 developing learners’ reading skills. 

Objectives

This main objectives of this research were to investigate Thai university students’ 

perceptions toward the use of the website named ReadTheory, Thai university  

students’ attitudes toward the use of the website named ReadTheory, and ReadTheory 

website’s advantages and the disadvantages.

Significance of the Study 

The significance of the study can be useful for students and teachers in using tech-

nology in English teaching and learning.

Literature Review

Nowadays, technology is more developed and can provide different skills, such as 

reading skills through various websites as ReadTheory. It can be an important tool to  

encourage students to develop their reading skills.  ReadTheory is as a website that may suit 

for readers who want to improve their reading skills because the format of this website is 

easy to use as it is divided into individual readers’ comprehension levels. Learners can also 

check the level of reading comprehension in each day that it helps them see their reading 

improvement. 

ReadTheory provides a pre-reading test to measure each reader’s skill level to suit 

individual’s English competency level. It is the website where learners can practice reading 

skills by themselves. It also provides a post-reading test that gives learners scores and  

analyzes the answers in details. Furthermore, the learners can see all the correct answers 

with some explanations. This helps them learn from their mistakes. 

The benefits of using technology in developing English reading skills are supported 

by the study of Lysenko and Abrami (2014), and Abanomey (2013). In Abanomey’s (2013) 

study, he investigated the impact of online format in the performance of Saudi-Arabian 

English foreign language learners (EFL) and compared it with the traditional method of 

teaching reading. The results indicated that “…online reading is beneficial for the students 

to improve their reading performance.” Lysenko and Abrami (2014) stated that “technology 

can help students to improve their reading comprehension if the programs are designed 
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appropriately.”

Teachers from many countries use ReadTheory to help their students improve their 

reading comprehension skills in a fun way that keeps them attentive and motivated. On the 

website, ‘ReadTheory’, some teachers claimed that “ReadTheory motivates the kids to do 

more. They are hooked.”, and “The kids love it. They even ask me to use ‘ReadTheory’ 

when they wait for others to finish their test” (Readtheory.org). 

Landow (1997) stated that “the readers can follow the link to another text that can 

be indicated by the note and thus move entirely outside the scholarly article itself” (p. 5). 

This type of access improves critical thinking skills because readers can decide when they 

want to explore further reading or when they should return to the main text. They find 

more relevant articles about the same topic and help them to judge their point of views or 

understand the writer’s message. In contrast, printed texts tend to present a single vision 

(Barnes, 1994).

However, becoming a successful reader requires the mastery of many concepts 

from phonemic awareness to comprehension. Research has shifted its focus from one  

strategy to another in search of the best way to improve reading instruction.  Although all 

the concepts needed for reading are important, reading comprehension stands out for its 

difficulty to teach and assess. The challenge has been to find the best way to increase the 

efficacy of reading instruction (Van & Verhaeghe, 2005). The ReadTheory website is one of 

the most essential learning management systems (LMS) that can assist learners to develop 

reading comprehension and proficiency (Dole, 2000).

Reading comprehension, readers need to ask open-ended questions that begin with 

the words ‘what, where, when, who, why, and how’, to achieve an even greater  

understanding. Parker and Hurry (2007) described four reading strategies that improve  

reading comprehension, which are generating questions about the text, predicting, clarifying, 

and summarizing. However, the strategies used to improve reading comprehension must 

have “some essential elements that focus on reading text accurately and fluently,  

background knowledge and vocabulary to make sense of the content in the text, a  

motivation to understand and learn from the text” (Chenoweth, 2009, p. 40).  

Methodology

A mixed-method research design was used for the study, which emphasized on 

questionnaire and semi-structure interview to gathering the information. The research  

participants were 34 students of the third-year and 41 students of the fourth-year who  

studied in Business English program at a government university in southern Thailand. They 

studied Critical Reading in Business Context subject in the first semester of academic year 
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2020. They were assigned to use ReadTheory to improve their reading skills. 

         The questionnaires started from 6 to 18 September 2020, so 12 days for the 

data collection. Seventy-five students were assigned to do online questionnaire. The  

questionnaire on SurveyCan was divided into three main parts. The first part was personal 

information. Secondly, it was students’ perceptions. Thirdly, it was students’ attitudes.  

In Part four, it was the semi-structured questions. The participants were selected and  

separated into three parts after finishing the questionnaire. Two students who had the  

highest mean score in aspects of students’ perceptions toward the use of ReadTheory  

website, two students who had medium scores, and three who had the lowest score. They 

were interviewed for ten questions.  For the questionnaire, 5-point likert scale were used to 

ask the students to specify their levels of agreement with a statement, from high to low 

with one neutral option in the middle. To interpret the participants’ five responses, it  

interpreted from 1 Strongly disagree; 2 Disagree; (3) Neutrality; (4) Agree; (5) Strongly agree. 

Then, their responses were selected to ask for in-depth information for interviews.

Research Instruments

The instruments were used both questionnaire and semi-structure interview for the 

students. The questionnaire was given to the students to investigate students’ perceptions 

and attitudes toward the use of ReadTheory for their English reading skills. The  

questionnaire was consisted of three main parts, which were students’ personal  

information, students’ perceptions toward the use of ReadTheory, including students’  

attitudes, advantages and disadvantages of the website, and students’ expectation of using 

the website. 

Results 

The results showed the various results for the students’ perceptions and attitudes 

of using ReadTheory and its advantages and disadvantages, including students’  

expectations of using ReadTheory. From the students’ responses, there were 75  

participants, 68 females (90.67%) and 7 males (9.33%). Their ages were between 20-23 years 

old. 63 students (85.14%) did not have experiences in using ReadTheory website, and 11 

students (14.86%) had some experiences in using ReadTheory website. Only 1 student 

(1.33%) did not give the answer. All of them majored in Business English. 
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TABLE 1: Students’ Perceptions toward the Use of ReadTheory Website
Description  S.D Evaluation Criteria

Online reading website, ReadTheory is presented logically. 3.94 0.56 Agreement

The online reading website gives me the chance to read. 4.05 0.76 Strongly Agreement

The online reading website improve my reading English skills. 3.93 0.73 Agreement

The reading texts in ReadTheory are easy. 3.42 0.75 Agreement

ReadTheory website is good to assess students’ reading ability. 3.85 0.68 Agreement

The online reading website is useful and interesting. 3.93 0.75 Agreement

I can read English from the internet in my own style. 4.02 0.74 Strongly Agreement

Total 3.88 0.71 Agreement

In Table 1, the results showed that 23 students (30.67%) strongly agreed that 

ReadTheory website gave them the chance to read, while 34 students (45.33%) also strong-

ly agreed that they could read English from the internet in their own style. Besides, most of 

the students (39 students, 52%) agreed that the online reading website was presented 

logically. Only 7 students (9.33%) who agreed that reading texts provided in ReadTheory 

were easy.

TABLE 2: Students’ Attitudes toward Using ReadTheory Website
Description  S.D Evaluation Criteria

I am confident in my ability to read and analyze English texts. 3.56 0.63 Agreement

I am interested in reading English. 4.02 0.71 Strongly Agreement

I want to learn new vocabulary from reading various English texts. 4.28 0.62 Strongly Agreement

Even if the text is difficult, I can learn it. 3.84 0.80 Agreement

I enjoy reading English texts from the website. 3.64 0.72 Agreement

Readtheory can motivate me to improve my reading skills in higher levels. 3.94 0.65 Agreement

Reading English is more important than other skills (speaking, writing, and listening.) 3.49 0.92 Agreement

Reading English is important for my future career. 4.01 0.84 Strongly Agreement

Total 3.85 0.78 Agreement

In Table 2, the results showed that many students (39 students, 52%) wanted to 

learn new vocabulary from reading various English texts in ReadTheory. They were inter-

ested in reading English (20 students, 26.67%). Also, 24 students (32%) said that reading 

English was important for their future career. Besides, some students stated that Readtheo-

ry can motivate them to improve their reading skills in higher levels (13 students, 17.33%). 

Only a few students were not confident in their ability to read and analyze English texts (3 

students, 4%). It is interesting that 52% from 39 students enjoyed reading English texts from 

the website.
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TABLE 3: The Advantages of ReadTheory Website

Description  S.D Evaluation Criteria

The website can be an effective tool for improving my English reading skills. 3.98 0.66 Agreement

Learning from the website can save time and cost. 4.17 0.69 Strongly Agreement

The texts can improve communication skills between students and teachers. 2.68 0.58 Disagreement

I can learn and practice my reading skills anytime and anywhere. 4.22 0.68 Strongly Agreement

The content of the website has enough informationto develop other skills,  

especially in writing.

2.70 0.59 Disagreement

ReadTheory website is helpful to improve my English reading knowledge. 3.97 0.72 Agreement

ReadTheory makes me understand more about skimming and scanning skills. 3.89 0.80 Agreement

The website can motivate me to practice my reading skills. 3.84 0.76 Agreement

The format, font size and style are easy to read. 3.89 0.66 Agreement

The website can be a useful resource in improving my reading skills. 3.93 0.65 Agreement

The level of content and learners’ English abilities are matched. 3.86 0.69 Agreement

I can do self-check after finishing doing exercises and tests. 3.84 0.80 Agreement

The website offers English reading texts and tests which are match learners’ needs. 3.84 0.69 Agreement

ReadTheory gives me a new opportunity to improve English reading skills. 4.10 0.66 Strongly Agreement

Total 3.92 0.72 Agreement

In Table 3, it can be concluded that there were three main advantages of using Read 

Theory. Firstly, the students could learn and practice their reading skills anytime and  

anywhere (28 students, 37.33%). Secondly, most of the students (36 students (48%)  

strongly agreed that learning from the website could save time and cost. Moreover, 

ReadTheory gave them a new opportunity improving English reading skills (21 students, 

28%). Furthermore, 39 students (52%) agreed that the website could be an effective tool 

for improving their English reading skills. It can be seen that the least advantages of using 

ReadTheory were the texts on the website might not help students much to improve  

communication skills between students and teachers (11 students, 14.67%, and the  

contents of the website did not provide enough information to develop other skills, espe-

cially in writing (16 students, 21.33%).
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TABLE 4: Disadvantages of ReadTheory Website 
Descriptions  S.D Evaluation 

Criteria

The slow speed of internet connection is a problem using ReadTheory. 3.77 1.01 Agreement

ReadTheory is not well organized. 3.05 0.95 Neutrality

ReadTheory is frustrating to use. 3.12 0.92 Neutrality

ReadTheory spends a lot of time of learning. 3.30 0.93 Neutrality

I find ReadTheory is difficult to use. 2.98 1.05 Neutrality

ReadTheory makes me socially isolated. 3.01 1.07 Neutrality

ReadTheory makes me need more face to face interaction. 3.29 0.97 Neutrality

ReadTheory can help students gain knowledge, but not good as learning in the classroom. 3.36 0.97 Neutrality

Total 3.23 0.98 Neutrality

In Table 4, the disadvantages of using Theory can be divided into two main parts 

which are internal and external factors. From the results, most of the problems came from 

the external factor which were the slow speed of internet connection (21 students, 28%). It 

can be seen that ReadTheory could not replace teachers who teach in classroom, the stu-

dent still wanted to learn and study with teachers to gain knowledge (26 students, 34.67%). 

Besides, many students lacked of interactions with friends and teachers (26 students, 

34.67%). These problems might cause from lacking of chances to ask questions and share 

their knowledge with friends and teachers. Moreover, some students might lack of motiva-

tion in learning. In contrast, the internal factor was focused on time consuming for self-

study through this website (31 students, 41.33%).  

TABLE 5: Students’ Expectation in Using ReadTheory Website
Description  S.D Evaluation Criteria

I can develop academic reading skills. 4.12 0.67 Strongly Agreement

I gain high confidence in improving English reading skills. 3.71 0.73 Agreement

I am enthusiastic about English reading development. 3.72 0.7 Agreement

I was inspired to learn more about English vocabulary. 4.01 0.74 Strongly Agreement

I can analyze the text correctly. 3.65 0.68 Agreement

I can comprehend reading passages easily, like native speakers. 3.57 0.85 Agreement

I consider myself as a good language learner. 3.69 0.8 Agreement

I would like to improve my reading skills continuously. 4.08 0.78 Strongly Agreement

I can improve my critical thinking skills. 3.99 0.7 Agreement

I can read English well in the classroom and everyday life. 3.8 0.73 Agreement

I gain more knowledge from reading texts via ReadTheory. 3.97 0.78 Agreement

Total 3.85 0.74 Agreement
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In Table 5, students’ expectation in using ReadTheory website, most of the students 

strongly agreed that using ReadTheory could challenge them to improve their reading skills 

continuously (40 students, 53.33%). It also inspired them to learn more about English  

vocabulary (29 students, 38.67%), and they could develop academic reading skills (22  

students, 29.33%). However, some students found the problem of text length. Some texts 

were difficult to understand reading texts easily, it might suit for ESL or native learners 

rather than EFL learners (10 students, 13.33%). 

Semi-structure interviews

From the interviews, the students who received the high scores did not find much 

problems in reading long texts because they could understand the texts from topics and 

illustrations. They also found that ReadTheory website was an interesting, a good and  

challenge learning source for reading practice, and an efficient tool for them as well as the 

students who received medium scores. On the other hand, some students who received 

the low scores claimed that it was an important website, but they did not like it. Using 

ReadTheory wasted of their time because they had to spend long time, and it was boring. 

They thought that they could improve English by themselves in different ways. For  

example, they could read English texts on their phone, from Facebook, Instagram and  

others. In summary, learning interactions, learners’ motivation, and time constraints were 

the important external factors that effected the students’ learning in order to gain higher or 

lower scores. 

Another point was that most of the students who received medium scores could 

spend time to read English in their daily lives. They preferred read English when they had a 

chance or felt relaxed to practice both listening and reading from reading English subtitles, 

watching movies, and reading English cartoon books. Whilst, the students who received low 

scores preferred to watch English movies more than reading texts on ReadTheory website. 

Moreover, most of the students who received the high and medium scores were 

aware of the benefits of using ReadTheory. They also were aware of the important of  

reading skills because they could apply reading skills with writing skills in their daily lives 

and their future career. However, some students said that they mostly used reading skills 

for improving vocabulary, writing skills, and practice grammar only. On the other hand, 

some students who received low scores claimed that they could not read long texts  

because they did not understand about grammar and vocabulary. Using skimming and  

scanning while reading and guessing the meanings of vocabulary in the contents were  

important for them, especially for the students who received high and medium scores. Most 

of them used skimming and scanning skills, picture, and paragraph to find its main idea. 
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They stated that online reading website should be involved in undergraduate study and 

curriculum because it would more interesting. Learning in class might not enough to help 

them gain new information. However, some students who received medium and low scores 

would like to get involved in classroom because the online reading website might not help 

them reach the goal of learning.  It might suit for students who had high disciplines and 

self-control to their own study. 

In summary of the interviews, online website could help them get a chance to read 

English texts and they could practice reading skills and gain more opportunities to read 

English at anytime and anywhere. ReadTheory might not suit for the students who had  

limited English proficiency and lack of motivation in language learning.

Discussion and Conclusion 

Comparing to Al-Fahad’s study named “Students’ attitudes and perceptions  

towards the effectiveness of mobile learning in King Saud University.” The result showed 

the similar information with the present study.  The present study revealed that the 

 students could improve their English reading skills from sources on the internet. They also 

could practice their reading skills anytime and anywhere. Besides, it showed that the  

website could be an effective tool for improving the students’ English reading skills. The 

present study showed the similar results of Al-Fahad’s study. Al-Fahad’s (2009) study  

indicated that the majority of student supported the notion that the wireless networks 

 increase the flexibility of access to resources in learning and that they could work indepen-

dently of variable resources like lab or library PCs, and the students also were keen to use 

all sources of m-learning approaches through lab tops, mobile phones and PDAs so that 

access to information would be anytime and anywhere. The mobile technologies are  

perceived as an effective tool in improving communication and learning.

In summary, the majority of the students strongly accepted that online reading  

website gave them the chance to read. In terms of students’ attitudes toward using the 

ReadTheory website, most of the students agreed that they wanted to learn new  

vocabulary from reading English texts in ReadTheory because they were interested in  

reading English via online. It was convenient for them. Moreover, it revealed that three main 

advantages of using the website. Firstly, the students could learn and practice their reading 

skills anytime and anywhere. Secondly, learning from the website could save time and cost. 

Lastly, they could gain a new opportunity to improve English reading skills. Nevertheless, 

there were some disadvantages of using ReadTheory which came from the internal and 

external factors, such as the slow speed of internet connection. This problem was directly 

affected to their learning to gain new knowledge for developing their reading skills, some of 
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them preferred to learn in classroom and had classroom interactions with friends and 

teachers. For the students’ expectations in using ReadTheory website, using ReadTheory 

could help them improve their reading skills continuously. 

Last but not least, ReadTheory is an interesting tool for many students who have to 

English proficiency in high to medium levels. It also can improve their reading skills from 

beginner to advanced levels. This can help them increase their confidence in reading  

English texts. However, it might not suit for students who have limited English proficiency 

and lack of learning motivation. 
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บทคัดย่อ

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ในเร่ืองส�าเนียงท้องถ่ินซ่ึงเราเรียกกันว่าภาษาอังกฤษ

แบบริติช อังกฤษท้องถ่ินนั้นมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับลักษณะตามภูมิศาสตร์ของคนในท้องถิ่น ซึ่งเรา

สามารถประจักษ์ชัดจากสื่อโสตทัศน์ เช่นภาพยนตร์ หรือละครชุด ซึ่งตัวละครในเรื่องได้ถ่ายทอดส�าเนียง

ท้องถิ่นของตน ในละครชุด เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตัวละครใช้ส�าเนียงที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้การวิจัยเรื่องนี้จึง

มีจุดมุ่งหมายที่หนึ่งคือเพื่อจ�าแนกความแตกต่างของส�าเนียงอังกฤษที่พบในละครชุดนี้ และสองคือเพื่อมุ่ง

เน้นที่จะวิเคราะห์ลักษณะของระบบเสียงในส�าเนียงภาษาอังกฤษที่ตัวละครในเรื่องนี้ใช้ โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหาของละครชุดทั้งสามตอนของภาคหนึ่งที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) จากการ

วิเคราะห์ข้อมูล ตัวละครหลักในเรื่องทั้งส่ีตัวละครถ่ายทอดส�าเนียงภาษาอังกฤษต่างกัน โดยตัวละครเชอร์

ล็อก โฮล์มส์ และจอห์น วัตสัน พูดส�าเนียง อาร์พี (RP or Receive Pronunciation) แต่ในขณะเดียวกัน 

เกร็ก เลสเทรดพูดส�าเนียงค็อกเนย์ (Cockney) และจิม โมเรียริตี้ใช้ส�าเนียงไอริช (Irish) ความแตกต่างของ

ส�าเนียงเหล่านี้ท�าให้เกิดความโดดเด่นของะระบบเสียงที่พูดโดยตัวละคร และสะท้อนให้เห็นถึงความหลาก

หลายทางภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษแบบบริติช

คำ�สำ�คัญ: ส�าเนียงภาษาอังกฤษแบบบริติช, เชอร์ล็อค โฮล์มส์, ลักษณะของระบบเสียงทางภาษา  

    ภาษาถิ่นอังกฤษ

Abstract

The United Kingdom is a country where local people speak in a unique accent, 

namely British English. This native variety of English also has many dialects depending on 

the geographical area. This is evident in visual media such as movies and series in which 

characters’ speaking can represent users of this variety. In the Sherlock Holmes series, many 

characters speak in different accents of British English.  First, this study aims to identify  

distinctive types of British English accents found in the series. Second, to analyzes  

phonological features and sub-varieties of British English accents used by the characters. 

This study employs content analysis of three episodes of this series, especially season 1, 
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through the Netflix website. The analysis shows that four protagonists convey their British 

English accents differently.  Sherlock Holmes and John Watson speak in an RP (Received 

Pronunciation) accent whereas Greg Lestrade communicates in Cockney and Jim Moriarty 

uses Irish English. This variety of accents create outstanding phonological characteristics 

among the characters that reflect a linguistic diversity of British English. 

Keyword: British accents, Sherlock Holmes, phonological features, British English dialects

1. Introduction

“The United Kingdom is the country where the English language originated” (Potter, 

2021) and local people use unique accents. The British accent has been desired by many 

non-native English people. It is considered ‘Received Pronunciation’ or Standard British 

English which becomes the model for many global users of English (Robinson, 2019).  

Another accent is the Queen’s English. These two accents are preferred by non-native  

English speakers (Benjamin, 2019). However, either RP or Queen’s English is not a common 

accent, we can hear from any British people, except through the BBC channel or World 

Service (Sophia, 2019). It is called the Queen’s English according to Queen Elizabeth’s 

speaking, so there are a few people in the UK who can use this variety (Robinson, 2019).

Indeed, the UK has many dialects with limitless accents such as Northern Irish,  

Scottish, Brummie, Scouse, Geordie, Cockney, Estuary English, and Yorkshire (Wil, 2019). 

Many people around the world wish to speak English like a native British speaker  

(Quynhnguyen, 2021).  The way to speak in British accents can be practiced through several 

channels. The most popular one can be watching a movie in which characters utter in  

British English accents. In this respect, the series named “Sherlock Holmes” can be a good 

example (Grossman, 2020). Generally, a British English accent performed by the character, 

namely ‘Sherlock Holmes’, is difficult to understand. It is more distinctive than other  

characters because of particular phonological features. All the characters in this series use 

British English, but their accents differ and show their identity. Hence, it is interesting to 

study the way they construct sound features of British English in order to realize the  

importance of this oldest variety of English to World Englishes users. This also leads to the 

significance of this study. British English is another native variety of English that can be  

modeled by English users around the globe. The performance of British English accents in 

this series can be an excellent choice for non-native speakers to learn and improve their 

pronunciation skills as well as to understand this variety of English to achieve their English 

listening and speaking ability. 
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2. Research Aims

This study carries two main aims as follows: (i) to identify particular types of British 

English accents used by the characters in the series, and (ii) to analyze phonological  

features of British English accents and their sub-varieties spoken by the protagonists in the 

series. 

3. Literature Review

Literature review in this study focuses on only previous studies in phonological  

features of British English through communicative and cinematic perspectives. 

3.1 Phonological features of British English accents

A number of scholars describe sound features of RP, Cockney, and Irish accents of 

British English. First of all, Kopřivova (2018) compares RP and cockney accents of British 

English. The two accents are different in terms of vocalization, T glottalization, H dropping, 

TH dropping, and diphthongs. In this regard, Well (1997) states that RP is pronounced the 

final /i/ in words such as happy /ˈhæp.i/, which are traditionally identified with the / iː/ at 

the end will be pronounced length vowel. On the other hand,  cockney articulation is TH 

fronting which breakdowns the difference between labio-dental and dental (Hughes &  

Trudgill, 2005). This feature leads to the way Trudgill and Hanna (1994) identify some criteria 

to distinguish accent of English that “RP is non-rhotic and the absences of contrast in length 

and vowel quality in word pairs such as cot-caught” (pp. 5-6).  In line with the Irish English 

accent, Kolárik (2013) has found that a selection of those vowel and consonant features 

which can be considered prototypical of Irish English accent and discussed each of them in 

detail. These features are subsequently included in the handout, together with a brief 

theoretical introduction that was mainly based on the information. Later, he created  

several listening exercises for the students to phonetically practice what they have learned 

and to demonstrate the listed features. Linguistically, the Irish English accent is studied by 

Hickey (2007). This sub-variety is outstanding in terms of a retrofex (r), especially in the  

post-vocalic position. Indeed, Irish English is a rhotic accent and means that the phoneme 

/r/, unlike RP is pronounced both when syllable-initial and syllable-final (Bliss, 1984; Hickey, 

2007; Well, 1982).  Overall, these studies indicate that RP, cockney, and Irish English embody 

unique phonological features.  

3.2 British English accents in films

There are some studies involving British English accents in films. Firstly, Marriott 

(1997) examines sociolectal variation in a British war film titled ‘In Which We Serve’ (1942) 

to present a construction of a hierarchical model of British social organization. In this movie, 

British English used by the working-class characters is different from that used by the 
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middle-class characters, especially regarding phonological and grammatical variants. In this 

regard, the characters use non-standard sound features of British English. For example, the 

vowel rendition shows that /Ʌi/ for the word ‘face’ is pronounced around/ai/ as well as /

ɅU/ for the word ‘goat’ is pronounced around /au/ and /æu/. These examples display the 

linguistic and cultural reality as portrayed in the lower-class characters in the UK.  Secondly, 

Line (2016) studies British accents in the House Lannister in the film titled Game of Thrones”. 

This House is situated within the Southwest of Westeros, with its capital at Casterly Shake. 

The individuals of this family are the wealthiest and most capable ones within the entirety 

landmass, in truth, the lord of Westeros may be a Lannister in nearly all the seasons. The 

family is shaped by Tywin and his three children Jaime, Cersei and Tyrion. All of them talk 

with an RP (Gotten Elocution) emphasis. This reflects the geological position of their domain 

within the South.  Finally, Minutella (2016) found that expressions used by the character, 

namely Gnomeo, in the film titled ‘Gnomeo and Juliet’ (2011) show British English accents.  

This is evident in some of the time contain occasions, of H-dropping, T-glottalling and  

acknowledge of [ɪn] for unstressed last – ing just as a couple of events of TH-fronting,  

specifically the acknowledgment of/θ/as the comparing labiodental fricative [f]. These  

highlight commonplace of a South-East, London emphasizes and a casual discourse style, 

specifically of youthful ages of speakers.  This study illustrates that RP has many people 

speak in RP and cockney accent is usually t-glottaling and clear l. In brief, these studies 

present non-standard vowels, standard forms, and London accents conveyed by the British 

characters in the British films. 

4. Theoretical Framework

To answer the two research aims formulated, this research employs an integrated 

framework that combines many works by key scholars. The first work employed for the 

analysis is Hughes et al.’s (2012) theory of English accents and dialects. In this theory,  

cockney is one of the dialects of London’s East End. The landmark of the cockney accent 

is glottal stops. It stops speaking with the trachea closed, and a sound like a word is not 

finished to pronounce. The second work is Irish English accent by Kolarik (2013). This theory 

is based on Hickey (2007)’s Irish English which provides a widely accepted account of the 

historical development and present-day situation of Irish English. In this regard, Hickey (1986) 

states that “the political division of Ireland into the Republic of Ireland and (the State of) 

Northern Ireland has not only a political basis but a linguistic one as well” (p.1). This shows 

that Irish English indicates its phonological distinctiveness from other territories of the UK. 

The third work involves Kopřivova (2018) RP and cockney accents. It reveals that the  

cockney accent and Received Pronunciation are different as the English standard variety 
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because of their origin, changes, and influence on other accents synchronically and  

diachronically. The final work belongs to Roach (1991) who examines types of phonetic and 

phonological variations with regard to accents in British English. Accents have the same 

range of phonemes, but at the least some of the phonemes are differently realized. That 

is, an exchange in stress or intonation may additionally arise although they are not so  

significant in that they might make the meaning change. Consequently, these four works are 

taken as the intergrated theoretical framework that will be a guide a segmental and  

suprasegmental analysis of phonological features of British English accents spoken by the 

protagonist of the Sherlock Holmes Season 1, Episodes 1-3. 

5. Methodology 

As qualitative research, the methodology of this study concerns two main  

procedures - data collection and data analysis. Each is described. 

In light of data collection, the Sherlock Homes series, season 1, a version aired on 

the Netflix website, namely www.netflix.com, was used as the main data source. This  

American media application can be easily collected for this study by being downloaded 

into the researcher’s files. The files contained three episodes of this series, season 1. Each 

episode was transcribed by the researcher herself by watching the overall scenes and their 

sub-titles. After this, the transcription of the series files was validated by the advisor before 

it was to be analyzed and interpreted. 

To understand background information of this story will be valuable for  

conducting this research. Overall, Sherlock is a British Television series produced by 

Hartswood Films. It is a contemporary updated account of Sir Arthur Conan Sherlock Holmes 

detective stories, starring Benedict Cumberbatch as a consulting detective, namely Sherlock 

Holmes, and Martin Freeman as Dr. John Watson. Further, Rupert Graves acted as DI Greg 

Lestrade and Andrew Scott acted as Jim Moriarty (Netflix, 2020).

The four protagonists’ roles in this series are revealed. Firstly, Sherlock Holmes is the 

main character, a one-of-a-kind youngster with a brain like a ‘hustling motor’. Without issues 

to settle, that brain will destroy itself and the more unusual and perplexing the issues the 

better. He has set himself up as the world’s just counseling detective, whom the police 

hesitantly acknowledge as their boss. Secondly, John Watson is beforehand a military  

specialist, broken by the administration in Afghanistan. He found the rest of his life when he 

met Sherlock Holmes. Although infuriated by Sherlock’s cool, disconnected way, he  

considers himself as his closest companion. Thirdly, Greg Lestrade is an individual from the 

police power whom Sherlock has any regard for. He’s not reluctant to hazard the  

disparagement of his partners by bringing in Sherlock to inspect a case. Finally, Jim Moriarty 
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is Sherlock’s scholarly equivalence. He is an expert criminal who is delighted to play games 

around with the world. He slaughtered himself to ruin the detective (Doyle, n.d.). Moreover, 

the scripts of the Sherlock Holmes series are not taken from the official screenplays. It is 

difficult to request the original version of the scripts from the series producer. Thus, the 

scripts were transcribed by the researcher herself by watching the series through the  

aforementioned website and validated by the supervisor. Indeed, the scripts consist of 

three episodes, namely a Study in Pink, the Blind Banker, and the Great Game. Each consists 

of 90-minute-long episodes.  In light of language samples, they are taken from the scripts as 

mentioned. The language samples generally consist of narrative and dialogues through the 

overall story. At the end of the scripts, the list of the names of the protagonists and  

production team is given. These samples appear in words, phrases, and sentences of  

spoken British English. They also provide choices for analyzing a variety of British English 

accents expressed by the main characters. 

In terms of data analysis, the content analysis was adopted in the current study.  

It focuses on a linguistic analysis of literary/cinematic texts. It is thus considered a method 

inquiry to analyze printed, visual, and online media (University of Missouri-St. Louis, 2004). 

Hence, this online visual media shows clear British English accents for the analysis.  

The procedure of analyzing data was conducted using the transcription of the series. First 

of all, each episode of the series was interpreted by the researcher by focusing on particular 

speech and utterances expressed by the four protagonists regarding their outstanding  

features of British English accents. Further, the features were studied via the framework and 

previous studies. Therefore, types of British English accents and certain phonological  

features of the accents were discussed. In this regard, the phonological characteristics of 

each type of British English accents were highlighted using particular examples (language 

samples) that appear in ‘direct speech’ phonetically transcribed using the acceptable  

website, namely ‘Oxford Learner’s Dictionaries’ (Oxford University, 2020). 

6 Results and Discussion

This section highlights the results and discussion of this study by carrying out the 

two purposes – types and phonological features of British English accents uttered by the 

four protagonists in the series, namely Sherlock Holmes, John Watson, Greg Lestrade, and 

Jim Moriarty.
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6.1 Types of British English accents found in the series “Sherlock Holmes,  

Season 1”

There are three British English accents found in the series which are RP, cockney, and 

Irish. Each is uttered by particular characters.  Firstly, RP is similarly spoken by the characters 

Sherlock Holmes and John Watson.  This accent is regarded as Standard English for British 

people who is widely known as BBC English or Queen’s English. Queen Elizabeth II speaks a 

nearly specific form of best English. Meanwhile, BBC English is not confined to only one 

form of the accent. Indeed, RP is an accent, no longer a dialect, because all RP speakers 

speak Standard English.  Moreover, RP is probably the most widely studied and most  

frequently described variety of spoken English in the world, around only 3 % of the UK 

population (Robinson, 2019). Hence, these two characters apply the RP accent to speak in 

the series, using very clear words as same as reporters of the BBC English news.  However, 

they may employ the intonation, stress, rhythms in different styles.

Secondly, the cockney is uttered by the character Greg Lestrade. Indeed, the  

cockney accent is somewhat different from RP. Cockney, a vernacular of British English, is 

generally spoken by average Londoners. This accent is regularly used to allude to anybody 

from London, especially those who from its East End. In fact, this accent was firstly used to 

describe accents in London that could be traced back to the 16th century. The word  

‘cockney’ originated from ‘cokeney’ which is Middle English for a cock’s egg. It was a 

derogatory term used to describe how strange and unnatural the accent was (Encyclopedia 

Britannica, 2021).

Lastly, the Irish accent of Dublin is expressed by the character Jim Moriarty. Many 

audiences of this series from Dublin have realized that this character has a Dublin  

accent, but it is an exaggerated middle class of the south Dublin accent. It is locally known 

as the ‘D4 accent’ after a postcode in South Dublin.  Expressing this specific accent shows 

that this character was born in a middle-class family. Alternatively, he was educated in an 

establishment frequented by the well-heeled middle classes, or his family immigrated to 

Brighton, where he met Carl Powers and was bullied by the local boys because of his  

accent.  In this way, the Irish English accent differs from the Celtic language family, which is 

itself part of the greater Indo-European language family. The Celtic dialects come from 

those dialects which were initially shaped on the land masses that are today called the 

United Kingdom and Ireland  (Wellingtongoose, 2013).

 Those three types of British English accents - RP, Cockney, and Irish – reflect the 

linguistic and cultural identities in the four protagonists. Their oral English are authentically 

based on the real speakers of such British English accents.
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6.2 Phonological features of British English accents in the series 

An analysis of phonological features of British English accents is presented into two 

levels which are segmental and suprasegmental elements according to three types of the 

accents found – RP, Cockney, and Irish English expressed by the four protagonists. 

Both Sherlock Holmes and John Watson speak the similar British accent, namely RP. 

Their verbal English of this accent is distinct because of segmental and suprasegmental  

elements.

6.2.1 Segmental features: Consonant and vowel sounds

In light of segmental features, they are outstanding because of consonant and  

vowel sounds. The two protagonists pronounce utterances in which consonant and vowel 

sounds are indicative of RP through particular examples. 

(1) Sherlock Holmes provides some expressions with RP consonant and vowel 

sounds below.

(1.1) Consonant sounds 

- “Thank you” (ep.1)   /θiŋk/:  This sound /Ɵ/ in RP is usually pronounced by 

Holmes clearly. If this sound is pronounced like /f/ instead of /Ɵ/, it will be similar to the 

cockney accent.

- “You’ve... changed your hair” (ep.2) /tʃeɪndʒ/: This word is pronounced with the 

sound /dʒ/.  Sherlock Holmes utter this word correctly.

 - “Ordinary people fill their heads with all kinds of rubbish”   (ep. 3) /hed/: For the 

RP, this sound is usually pronounced with /h/ explicitly while it is not pronounced with /h/ 

in other British dialects. 

(1.2) Vowel sounds

- “They are always so desperate to get caught” (ep.1) /kɔːt/: This word is  

pronounced with the vowel /ɔː/.  In RP English, the words ‘cot’ and ‘caught’ are  

pronounced differently. Cot is pronounced as /kɒt/ with a short vowel/ while caught is 

pronounced as /kɔ:t/. The vowel in the word ‘caught ‘is longer and a speaker needs to 

pucker his/her lips a little to pronounce it. He pronounces /kɔːt/ the word of caught  

clearly.

- “Take my card” (ep.2) /kɑːd/: This word is uttered with a long vowel /ɑː/ in which 

the consonant sound /r/ is silent. 

- “Dear Jim. please will you fix it for me to disappear to south America.” (ep.3) /

əˈmer.ɪ.kə(r)/: Here, Holmes utters this word which ends with the neutral vowel and  

usually spelled with an ‘a’ at the end, but he pronounces this sound with the vowel /ə/ 

correctly according to RP. 



887

(2) John Watson conveys particular utterances with RP consonant and vowel 

sounds as follows:

(2.1) Consonant sounds

- “You just wrote “Still has trust issues”” (ep. 1) /juː/: This word is uttered clearly 

with the glide sound /j/. Indeed, he neither pronounces it with the consonant sound /y/ nor 

adds the vowel sound /ɑː/. This is because people of some British English dialects  

pronounce the word ‘you’ as /ya/. Hence, Watson’s pronunciation is a part of RP. 

- “Is that my computer” (ep.2) /kəmˈpjuː.tər/: He expresses this word as the way it 

is Standard British English accent. That is, the final sound of the liquid sound /r/ is silent in 

British English or trill.  

- “You said his head was smashed in” (ep.3): Similar to Holmes, Watson can  

pronounce this fricative sound /h/ truly. In this regard, RP English does not have ‘h’- 

dropping, so the ‘h’ sound in the words ‘head’ and ‘horse’ are still pronounced as /h/.

(2.2) Vowel sounds

- “I looked you up on the Internet last night.”  (ep.1) /naɪt/: If this character  

pronounces 

this word clearly with the diphthong /aɪ/ according to RP or BBC English. He does 

not utter this word with the diphthong/ ɔi/ as /nɔi/ with regard to the Irish English accent.

- “And what happened about that case you were offered – the Jaria Diamond?”  

(ep.2) /wɒt/: He usually utters the word ‘what’ with the monophthong /ɒ/ correctly with 

the full final sound /t/. 

- “Nice touch, this. The pool where little Carl died. I stopped him. I can stop John 

Watson too. Stop his heart.” (ep.3) /hɑːt/: He pronounces this word with the long vowel /

ɑː/ without putting the retroflex sound /s/ with reference to RP.  

(3) Greg Lestrade communicates in British English with the cockney accent 

through particular outstanding consonant and vowel sounds as follows:

(3.1) Consonant sounds

- “We’re running them now for contact details. Hasn’t been here long. Some kids 

found her” (ep. 1) /ˈrʌn.ɪn/: Lestgrade drops the plosive sound /g/ from the ‘ing’ ending. 

This accords the cockney accent that is very informal. Further, it often leaves off the “g” in 

words that end with “ing.” Hence, this word ‘running’ becomes ‘runnin’ for its  

pronunciation. 

- “..And I think one day, if we’re very, very lucky, he might even be a good one” (ep. 

1) /fɪŋk/: This character replaces the fricative sound ‘th’ /θ/ in this word with another 

fricative sound /f/ because of the cockney accent. Therefore, this word is pronounced as /

fɪŋk/, not /θɪŋk/ according to RP or BBC English. 
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- “You like funny cases, don’t you? The surprising ones” (ep.3) /və/: This character 

utters this word with the fricative sound /ð/ with another fricative sound /v/ because of the 

distinct cockney accent. Hence, this word is expressed as /və/, not /ðiː/ as in RP. 

(3.2) Vowel sounds

- “Well, maybe it was in the case when you brought it back and it fell out  

somewhere” (ep.1) /bek/: This character pronounces this word by replacing the front open 

vowel /æ/ with the mid-open vowel /e/ instead according to the uniqueness of the  

cockney accent. That is why this word is not uttered as /bæk/ according to RP. 

- “some poor b*st*rd’s covered in Semtex and is just waiting for you to solve the 

puzzle” (ep.3) /ˈpʌ-zow/: He pronounces this word with the vowel /o/, not the RP one /ə/, 

by substituting the sound /l/ for the sound /w/ at the end of this word, namely /ˈpʌz.əl/. 

- “We’ve X-rayed it. It’s not booby-trapped” (ep.3) /tr ah p/: This character utters 

the short vowel ‘a’ as ‘ah’, so this word is not pronounced with the vowel /æ/ as the RP 

accent, namely /tr ah p/. 

(4) Jim Moriarty speaks British English with the Irish accent (Dublin) through the 

outstanding consonant and vowel sounds below. 

(4.1) Consonant sounds

- “So take this as a friendly warning” (ep.3) /dis/: Here, Moriarty replaces the sound 

/ð/ with the sound /d/ with regard to the Irish accent which is /ðɪs/
- “Playing Jim from I.T.” (ep.3) /playin/: This word is pronounced here with dropping 

the sound /g/ as other speakers of Irish English accents.

- “I’ll burn the heart out of you” (ep.3) /hɑːrt/. This character realizes that Irish 

English is a rhotic accent, so he pronounces this word with the retroflex sound is similarly 

used to American English.

(4.2) Vowel sounds

- “like you!” (ep.3) /lɔik/: This character is similar to other speakers of Irish English 

accents in that he pronounces the diphthong /ai/ as /lɔi/. Hence, this word is not uttered 

as /laik/.

- “I gave you my number” (ep.3) /ya/: This character replaces the vowel /uː/ with 

/a/ for the word ‘you’ which is changed from the consonant sound /j/.

To conclude, Sherlock Holmes and John Watson similarly speak in RP. They do not 

pronounce r in the final sound. However, Moriarty always pronounces /r/ even it is in the 

middle (syllable-initial). Meanwhile, Lestrade usually pronounces /f/ instead of /θ/ and /ð/ 

instead of /v/. This is related to what Hughes et al. (2012)  mentions that the cockney  

pronunciation is TH fronting, which collapses the contrast between labio-dental /f, v/ and 

dental /θ, ð/ fricatives.
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6.2.2 Surprasegmental features: Stress, intonation, and rhythm

The four characters also expresses their British English accents with remarkable  

features of stress, intonation, and rhythm.

(1) Sherlock Holmes

(1.1) Stress

- You’re wearing lipstick. You weren’t wearing lipstick before. (ep.1): This character 

emphasizes the word ‘lipstick’ twice. He stresses the first syllable of this word similarly 

because it is very important.

- You had a row with a machine (ep.2): The monosyllabic word ‘row’ and the  

disyllabic word ‘machine’ are stressed. In this regard, the final syllable of the latter word is 

more stressed.

- something ‘s wrong with this picture (ep.3): As the word ‘picture’ is important this 

this sentence, he thus stresses it, especially the first syllable.

(1.2) Intonation

- Are you wearing lipstick?↗ (ep.1): Due to the most important word in this  

question, the word ‘lipstick’ is uttered with tone 1 for a fall in pitch.

- Actually↗, I’ve just ↗ locked my ↗keys in my flat.↘ (ep.2): This character 

similarly applies tone 2 for a rise in pitch for the three words, namely ‘actually, locked, and 

keys’, but he ends this utterance with the word ‘fat’ via tone 1 for a fall in pitch.

(1.3) Rhythm

- Oh. Yeah, of course. Can I borrow your phone? (ep.1): To make this question 

rhythmic, this character stresses four words – Yeah, of course, borrow, and phone – which 

play the most vital role here.

- I said could you pass me a pen. (ep.2): He stresses three content words – said, pass, 

and pen – to enhance the rhythm of this utterance. 

- Look, it does not matter to me. (ep.3): He also focuses on two crucial verbs here 

– look and matter – as well as the pronoun ‘me’ to increase the rhythm of this utterance. 

(2) John Watson

(2.1) Stress

- Yes sorry, yes Mike, hello (ep.1):  This character emphasizes the verb ‘Sorry’, a 

proper noun ‘Mike’ and interjection ‘Hello’ because these words are important in the  

sentence.

- That shop over there. (ep.2): The word ‘Shop’ is a noun, the character needs to 

emphasize the significant word. And the word ‘There’ is a preposition which is final word 

and also important.
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- What about the time after that? (ep.3): The character stresses the final word in 

sentences for WH-Question. Due to interrogative sentence, he has to emphasize the final 

words. 

(2.2) Intonation

- Who the hell are you?↗ (ep.1): This character applies tone 2 for a rise in pitch in 

the question with the word ‘you’ with regard to the RP accent. 

- He was ↗ a smuggle. Mmm.↘ (ep.2): He applies tone 2 for a rise in pitch for the 

word ‘smuggle’ and tone1 for a fall in pitch for the expression ‘Mmm’. 

- ↗ Sorry, I’ve got to run!↘ (ep.3): He starts this utterance by applying tone 2 for 

a rise in pitch for the word ‘sorry’ and tone 1 a fall in pitch for the word ‘run’ because of 

its exclamation. 

(2.3) Rhythm

- Who said anything about flatmates? (ep.1): This character stresses only two words 

in this question to make it rhythmic according to RP accents.

- Well, you won’t be here. It was just an accident. (ep.3): He stresses almost all 

words in this utterance to make it rhythmic. Only the subject ‘you’, the expletive ‘It was’ 

and an article ‘a’ are not stressed. 

(3) Greg Lestrade

(3.1) Stress

- There’re no link we’ve found yet (ep.1): This utterance has only monosyllabic 

words, so this character tries to stress the most important ones which are ‘link’ and ‘found 

yet’ according to the cockney accent. 

- You sure about this? (ep.3): This character points out only the key words of this 

utterance which as ‘sure’ and ‘this’ by stressing them.

(3.2) Intonation

- As I ↗say, these... these suicides are ↗clearly linked.↘ (ep.1): This character  

applies tone 2 for a rise in pitch for the verb ‘say’ and the adverb ‘clearly’, as well as tone 

1 for a rise in pitch to end this utterance. 

- All ↗ right – ↗ my office. ↘ (ep.3): This example is also similar to the above one 

because tone 1 for a rise in pitch and tone 2 for a fall in pitch are applied.  

(3.3) Rhythm

- As I say, these... These suicides are clearly linked. (ep.1): This utterance becomes 

rhythmic because of the emphasis of the verb ‘say’ and the noun phrase ‘these suicides’. 

- All right – my office. (ep.3): Likewise, the two content words ‘right’ and ‘office’ are 

more stressed to increase the rhythm of this expression. 
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(4) Jim Moriarty

(4.1) Stress

- It was nice to meet you. (ep.3): This utterance is full of only monosyllabic words, 

so only the adjective ‘nice’ and the verb ‘meet’ are more emphasized according to the Irish 

accent.

- So you’re Sherlock Holmes. (ep.3): The protagonist’s name is very important, so 

the disyllabic proper noun ‘Sherlock’ is only stressed here. 

(4.2) Intonation

- It was ↗nice to ↗meet ↘you. ↗ my office. (ep.3): This character mostly applies 

tone 2 for a rise in pitch through the crucial words – nice, meet, and my office – meanwhile 

the pronoun ‘you’ is applied with tone 1 for a fall in pitch. 

(4.3) Rhythm

- So you’re Sherlock Holmes (ep.3): This utterance is rhythmic because the  

expression ‘you’re Sherlock’ is more emphasized.  

- Oh, sorry. I didn’t... (ep.3): Only two words ‘oh’ and ‘I’ are stressed to make this 

sentence rhythmic. 

To sum up, accent is merely limited to aspects of pronunciation that establish the 

social and regional background of a speaker (Yule, 2006). This is evident in the three re-

gional accents spoken by the four characters. Indeed, the RP accent is familiar to the view-

ers of this series due its status as Standard British English or BBC. Watson and Holmes are 

somewhat different though they use the same RP accent. Watson speaks slower than 

Holmes. This accords what Roach (1991) states that there are two forms of variations be-

tween accents - phonetic and phonologic. This is also similar to the scenes in the Friend 

series in which Britishness’s culture is a posh and upper-class than American, so it means 

British or RP (standard accent) will look more elegant (Hakala, 2017). Similarly, Holmes and 

Watson’ accents seem similar to the Queen’s English. Moreover, Moriarty and Lestrade 

speak with different accents, but both similarly pronounce TH sound and ING dropping final 

sounds. Thus, their stress, rhythm and intonation will also resemble. Their accents would 

be confusing if the viewers do not pay attention to listen to their pronunciation.
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7. Conclusion 

This research has been carried out for the significance of phonological features of 

British English accents in the Sherlock Holmes series in season 1. The four characters convey 

their three types of accepts according to regional dialects – RP, Cockney, and Irish. Their 

segmental features of British English accents are remarkable in light of consonant and 

vowel sounds with regard to the study by Kopřivova (2018) on RP and Cockney comparison. 

In light of the suprasegmental level, stress, intonation, and rhythm of British English uttered 

by these protagonists yield Roach’s (1991) and Yule’s (2006) works. Overall, this research 

study is fruitful as it can be applicable by global users of English. These characters can be 

compared to the authentic users of British English. Their phonological features at the  

segmental and suprasegmental aspects are constructed because of their linguistic and  

cultural ideology. They are truly British speakers of English speaking regional varieties of this 

accent. They can be modelled by many worldwide English users who wish to learn and use 

British English academically and communicatively. 
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บทคัดย่อ

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่ง

มีคนต่างชาติและคนท้องถิ่นมาเยี่ยมเยียน ดังนั้นอ�าเภอนี้จึงมีโรงแรมจ�านวนมาก พนักงานโรงแรมในเมืองนี้

จ�าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามพวกเขายังมีปัญหาการใช้ภาษา

อังกฤษ ดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อได้รับมุมมองของพนักงานต้อนรับในโรงแรมที่มีต่อปัญหา

และการแก้ปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพ่ือได้รับมุมมองท่ีเกี่ยวกับปัญหาและการ

แก้ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยพนักงานต้อนรับ

จ�านวน 9 คน ที่ท�างานในโรงแรมสี่ดาวในเขตอ�าเภอหาดใหญ่ เครื่องมือส�าคัญที่ใช้การวิจัยคือการสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่าพนักงานต้อนรับมีปัญหาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลาย

ทาง ในด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม พนักงานต้อนรับมีปัญหาด้านส�าเนียงภาษาอังกฤษ ภาษาท่าทาง 

และพฤติกรรมของลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หลายวิธี ส�าหรับปัญหาในการพูดภาษา

อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พนักงานต้อนรับของโรงแรมจะแก้ปัญหานี้ด้วยการพูดช้าๆ ใช้ค�าง่ายๆ ฟังการ

สนทนาทางโทรศัพท์อย่างระมัดระวัง ใช้ภาษากายหรือ Google แปลภาษา ในการสื่อสารและขอให้ลูกค้า

ชาวต่างชาติพูดซ�้าอีกครั้งเมื่อพนักงานต้อนรับของโรงแรมไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูด และส�าหรับปัญหาใน

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมพนักงานต้อนรับของโรงแรมจะแก้ปัญหานี้โดยใช้ภาษากาย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

เปลี่ยนข้อมูลเป็นสากลในเว็บไซต์ของโรงแรม และอธิบายการทักทายแบบไทยให้ลูกค้าชาวต่างชาติด้วยการ

ไหว้ โดยรวมการศึกษานี้บ่งชี้ว่าพนักงานต้อนรับในโรงแรมจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรมเพื่อแสดงถึงความสามารถในการประกอบอาชีพนี้และอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นในการ
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Abstract

Hatyai District, Songkhla Province is a commercial and tourism hub in the Deep 

South where many foreigners and locals visit, so there are a number of hotels. Hotel  

receptionists in this city need to use English for intercultural communication, but they still 

have problems.  Thus, this study aims to obtain their perspectives towards problems and 

solutions in oral English communication and to gain their views towards problems and  

solutions in intercultural communication. The samples consisted of 9 receptionists in four-

star hotels in Hatyai. The main research instrument was a semi-structured interview. The 

results revealed that the receptionists had English listening-speaking problems which were 

solved by several methods. Further, their problems and solutions regarding intercultural 

communication in English were about the foreigners’ accents, body language, and  

behaviors. These problems were solved by many ways. For the problems in oral  

communication, the hotel receptionists solve them by speaking slowly, using simple words, 

listening to telephone conversation carefully, used body language or Google Translation to 

communicate, and asking the foreign guests to repeat again when the hotel receptionists do 

not understand what they said. In line with the problems in intercultural communication, 

the hotel receptionists solve them by using body language to keep smiling, changing it into 

the universal era when informing the information in the hotels’ websites, and explaining 

Thai greeting to foreign guests how to show someone their respect through the use of Thai 

Wai. Overall, this study indicates the hotel receptionists need to point out intercultural 

communication in order to show their professional ability and local identity when speaking 

English. 

Keyword: Intercultural Communication, Oral English Communication,  

     Hotel Receptionists, Four-Star Hotels

1. Introduction

Hatyai is the largest city of Songkhla Province, the largest metropolitan area in the 

south, and the third largest metropolitan area of the country. It is often mistaken for being 

the provincial capital. In fact, Songkhla is the capital and the center of administration and 

culture while Hatyai is the business center (Booppe, 2018). According to Tourism Authority 

of Thailand (2020) Hatyai, a district of Songkhla, is perhaps better known than the provincial 

capital itself. Hatyai serves as a southern hub of communication, trading and transportation 

as well as a gateway to Malaysia and Singapore. In this regard, Wutijaroenwong (2017) states 

that “specifically, Songkhla province is counted as commercial and tourism place in  

southern border due to variety of service such as hotels, restaurants, department stores, 
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souvenir shops, transportation services, travel services, currency exchange shops, nightlife 

pub and restaurants and so on. Another attractive point of this province is many culture and 

nature places that provide varieties of tourism and also be an important hub of  

transportation in the southern part of Thailand.” (p.3). In addition, in the hotel industry, in 

particular, competition may be imperfect, thus the managers are not forced to be efficient 

to survive. Differences in the hotel location and quality over a variety of dimensions are 

nominated in the hotel industry as a prime candidate for an efficiency study (Anderson et 

al., 2000). With reference to Traveloka (2020), there are 403 hotels in Songkhla province 

which cover budget hotels and luxury hotels. The former include one-star hotels, two-star 

hotels and three-star hotels while the latter belong to four-star hotels and five-star hotels 

(Kunnaiver, 2018). This study points out only luxury hotels in this city, but there is no any 

five-star hotel in this province. Hence, it pays attention to only four-star hotels. 

It could be said that receptionists are the key staff members of hotels who deal with 

guests for checking in accommodation services. They need to use English for  

communicating with international customers. This accords what the following statement: 

“The position of a hotel front desk receptionist is extremely important in a hotel because 

the person who is in charge of the reception can be literally the face that the customers 

see. The receptionist will be expected to be friendly, professional and help guests with all 

sorts of everyday tasks. Therefore, it is needed communication skills that are utilized a  

significant amount of time when interacting with guests and employees” (Astuti et al., 2018). 

In this regard, hotel receptionists are considered the personnel who have chance to mostly 

use English and encounter a variety of customers. This is why this study realizes the  

importance of hotel receptionists. 

Intercultural communication is a crucial notion in applied linguistics and  

professional communication. It is much more than merely one’s typical types of  

communication such as verbal and nonverbal. It is about the broader exchange of ideas, 

beliefs, values, and views. Cultural values impact how people speak, write, and act — all 

essential aspects of communication. Culture also has a lot to do with how people think 

about and judge other people. Being aware of our own cultural biases, and others’ biases 

goes a long way in being able to effectively communicate with anyone (University of the 

People, 2020). Moreover, Argyle (1983) suggests that many people have to communicate 

and work with members of other cultures, and social skills training is now being given to 

some of these who are about to work abroad. Inter-cultural communication (I.C.C.) is  

necessary for several kinds of people as follows: 

Tourists are probably the largest category, though they stay for the shortest periods, 

and need to master only a few simple situations meals, travel, shopping, taxis, etc. To a 
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large extent they are shielded from the local culture by the international hotel culture.

Business, governmental and university visitors, on short business trips, have to cope 

with a wider range of problems, but are often accommodated in hotels or somewhere 

similar, and looked after by other expatriates. They, too, are somewhat shielded from the 

local culture, they rarely learn the language, and are given a great deal of help. 

Businessmen, or others on longer visits of up to 5 years, students who stay from  

1 to 3 years, and members of the Peace Corps and Voluntary Service Overseas who stay for 

2 years. This is much more demanding, involving living in a house or apartment, coping with 

many aspects of the local culture and learning at least some of the language. 

Immigration may take place a while a visit becomes extended. This requires mastery 

of the new culture, as well as changes of attitude and self-image. 

Those who stay at home may meet visitors from abroad, and may need to work  

effectively with them. They may also have to deal with refugees, those from other racial 

groups and other social classes. However these contacts are usually limited to meals and 

work settings. 

Based on the aforementioned scope of those are relevant to intercultural  

communication, it is necessary for the hotel industry to meet a variety of local and foreign 

guests. The front office is the department that meets the guests, so it is the most vital  

service in the hotel. When the receptionists meet different guests from various nationalities, 

they will face a range of problems in language and culture embedded in foreign customers 

even though they are communicating in English. That is, an individual guest has a particular 

culture when he/she expresses his/her oral English. In this regard, intercultural  

communication seems to be problematic to the receptionists.  Consequently, there is a 

need to conduct this study to reveal perspectives about particular problems regarding oral 

English for intercultural communication of hotel receptionists. 2. 

2. Objectives

This study consists of two main objectives as follows: (i) to obtain their perspectives 

towards problems and solutions in oral English communication; and (ii) to gain their views 

towards problems and solutions in intercultural communication.

3. Significance of the Study

This study is significant. First of all, the results of this study will be worthwhile for 

possible solutions of manipulating intercultural communication in order to enhance the  

effectiveness of oral English of the hotel receptionists in Hatyai, Songkhla. Further, the 

methodology and theoretical framework of this study can be used by future researchers to 



899

conduct their research in the field. This will contribute the problems and solutions of  

spoken English among hotel receptionists in other areas.  In addition, intercultural  

communication can be realized by instructors of English for hotel when teaching students 

to be aware of this notion to achieve their effectiveness of oral English. 

4. Literature Review

Literature review in this study concerns previous studies and conceptual framework. 

Each is described below. 

4.1 Previous studies

There appear to be some former studies about intercultural communication with 

regard to hotel receptionists’ oral English.

Firstly, Inkaew (2015) examined the intercultural communicative competence of 

front office personnel in hotels in Bangkok by finding out they were equipped with and/or 

have adequate intercultural competence to deal with interculturally diverse interactions 

within their workplace. It employed the intercultural competence framework of Barrett et 

al. (2013) that is both operationally adjusted to fit within a Thai context. Further, Byram’s 

(1997) intercultural communicative competence objective-based approach was used as a 

guideline for the ICC assessment, and randomly selected hotel front office personnel were 

the target participants. The outcomes that emerged from the study can be used as  

guidelines for hotel human resource management when setting up intercultural  

communication training courses, or by educational institutions to better enhance the ICC 

development of their graduates. 

Secondly, Andayani (2013) analyzed language functions in English used by hotel 

receptionists in Bali Brasco, Indonesia. It was found that the language functions in English 

used by those staff members were “asking for information, giving situation, denying  

something, offering something, certain or uncertain, permission, expressing hope, repeating, 

suggestion, offering assistance, greeting and thinking.” Besides, this study suggested that the 

teachers of English for hotel business should apply the results of the study to teach the 

students to understand language functions to achieve their oral English ability and to  

protect miscommunication in language and culture. 

Thirdly, Anuwaiya et al. (2018) studied problems of English listening-speaking skills 

for hotel receptionists in Buriram Province, northeastern Thailand. The results revealed that 

the problems of English listening were about the foreign customers’ accents, vocabulary 

limitations, an ability in comprehending the foreign customers who speak fast, inability in 

understanding the customers’ vocabulary pronunciation, and the receptionists’ lack of 

knowledge in English grammar. In terms of English speaking problems, there are some  



900

aspects as follows: the receptionists could not explain what the foreign customers wanted 

or inquired thoroughly, they always thought in think in Thai before speaking in English, they 

faced difficulty to use the terminology correctly in a various situations, they felt worried and 

forgot what they had learnt to speak in unfamiliar situations, and they had problems in 

pronouncing some English consonant sounds such as “s, ch, sh, r, l, ed, t and th”. Overall, 

these problems are a hindrance for them to effectively use oral-aural English  

communication and apply intercultural communication.

Finally, Chaichana et al. (2017) investigated English communication problems of 

hotel receptionists in Nan province through 14 foreign tourists’ perspectives. Based on a 

convenience sampling, the subjects of this study were 30 foreign tourists staying at hotels 

in Nan. The research instrument was a questionnaire. The findings indicated that the overall 

English communication problems of receptionists at the hotels in Nan in foreign tourists’ 

views were at the high level. In oral English, they viewed that the receptionists had  

problems in speaking English with a foreign tourist through telephones, problems in giving 

enough information about hotels and tourism, as well as problems in speaking complete 

sentences, respectively.  In light of listening skills, they viewed that the receptionists had 

problems in an analyzing foreign tourists’ problems, problems in listening to complex  

sentences, and problems in listening to simple sentences, respectively. In brief, these  

problems in language might lead to intercultural communication in English.

From these studies, it could be said that hotel receptionists in Thailand and  

Indonesia have problems in listening-speaking skills, language functions, and intercultural 

communication. These studies are to be used as the database taken to discuss the results 

of the present study. 

4.2 Conceptual framework

In this section, three vital notions – culture, intercultural competence, and  

intercultural communicative competence – are conceptualized.

Culture plays an integral part in the way people communicate (Inkaew, 2015). It is 

conceptualized by a number of scholars. First of all, Williams (1983) states that “culture is 

one of the two or three most complicated words in the English language” (p. 87).  

Obviously, this claim is not restricted to English only. Tylor (1871, as cited in University of 

California, San Diego, 2021) states that “culture was that complex whole which included 

knowledge, beliefs, art, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits  

acquired by man as a member of society”. Further, Spencer-Oatey (2008) state that culture 

is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies,  

procedures and behavioral conventions that are shared by group of people, and that  

influence each member’s behavior and his/her interpretations of the ‘meaning’ of other 
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people’s behavior. These concepts show that culture is embedded in a human’s ways of 

life that include behaviors, thought patterns, and utterances (language), etc. 

In light of intercultural competence, Spitzberg and Changnon (2009) mention that 

national government, multination and transnational corporations and other businesses are 

urging schools and universities to turn out individuals who possess the ability to  

communicate across culture, i.e. intercultural competence, or IC. In this regard, Williams 

(1983) states that IC refers to a very complex term because it builds on another already 

complex term, culture. This accords Fantini’s (1995) views that when culture is changed into 

intercultural, its theoretical dimension seems to be added. When this terms interacts across 

cultures, there are a number of variables play roles. Moreover, Hammer et al. (2003) defined 

intercultural competence as “the ability to think and act in interculturally appropriate 

ways.” (p. 422).  Similarly, Johnson et al. (2006, p. 530) defines intercultural competence as 

“an individual’s effectiveness in drawing upon a set of knowledge, skills, and personal  

attributes in order to work successfully with people from different national cultural  

backgrounds at home or abroad.” That is, intercultural competence concerns one’s ability, 

skills, and characteristics in dealing with other people from different cultural backgrounds. 

In applied linguistic perspectives, this can be extended to any speaker/member of a society 

who can effectively apply his/her knowledge and ability to interact with other participants 

(i.e. interlocutors) in society whose language and culture are different.

In light of intercultural communicative competence, Fantini (2012) states that this 

term (ICC) and the term ‘IC’ require further refinements. Matsuto (2012) reveals that the 

term ‘IC’ (intercultural competence) is added by an extra ‘C’ (communicative) for its  

discipline so that it becomes ‘ICC’ which is originally a model that stresses a foreign  

language pedagogical context. Hence, Byram’s (1997, 2009) intercultural communicative 

competence, or the ICC model is set out to theorize all the competences that comprise 

intercultural communicative competence. Such competences include linguistic,  

sociolinguistic, discourse and intercultural competences. The three competences which are 

theorized as pertaining specifically to language, i.e. the foreign language linguistic,  

sociolinguistic and discourse competences appear beside each other at the top of the 

model. The intercultural competence component appears below them, in the center of the 

model. This competence visually dominates the model and also the author’s discussions 

of the model. It is theorized not only as a language-related competence, but in common 

with many IC models, for knowledge, skills and attitudes, i.e. in cognitive and motivational 

terms. At the bottom of the model com locations of learning where ICC can be acquired: 

the classroom (teacher and learner), fieldwork (teacher and learner or just the learner), and 

independent learning (just the learner). These locations are included to emphasize that the 
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model is intended for educational purposes and settings. The name of the model,  

‘Intercultural Communicative Competence’, is taken from the model of a foreign language 

education that is based on Hymes’s (1972) original communicative competence model.

According to Barrett et al. (2013), characteristics of intercultural competence are  

attitudes, knowledge and understanding, skills, and actions. While attitudes, knowledge, 

understanding, and skills are all necessary components of intercultural competence, they 

are insufficient for an individual to be credited with intercultural competence. These  

components need to be deployed and put into practice through actions during  

intercultural encounters. People often profess attitudes and often acquire knowledge and 

skills that they fail to put into practice. For this reason, to credit an individual with  

intercultural competence they must also apply their intercultural attitudes, knowledge, 

understanding and skills through actions. 

The concept of intercultural communication is examined by Panocová (2020) who 

focuses on the actual interaction between members of different cultures, e.g. how French 

managers communicate when they were not satisfied with the work of Slovak subordinates. 

This notion is also studied by Bailey (2000) who explored communication patterns between 

Korean shop owners and African-American customers. Korean shopkeepers were very brief 

and to the point in their communication with African-American customers who felt  

offended by such conciseness. In contrast, African-American customers tried to start small 

talk and make communication more personal but felt ignored as the response to their  

attempts was not received with enthusiasm. As a result, African-Americans interpreted it as 

a lack of interest in communicating with them because of racist attitudes. On the other 

hand, Korean shop owners interpreted personalizing communication as a sign of bad  

manners.

Overall, these conceptualizations of culture, intercultural competence, and  

intercultural communicative competence are incorporated into the notion of ‘intercultural 

communication’. They can be used to examine communicative patterns across disciplines. 

In this study, this notion’s conceptualization from different perspectives above are taken to 

design the interview questions in order to elicit the hotel receptionists’ views towards  

problems and solutions of  intercultural communication in English. 

5. Methodology

The methodology of this study concerns samples and population,  

instruments, a pilot study, data collection, and data analysis. Each section is explained. 



903

5.1 Samples and population

Samples and population refers to a certain method sampling technique that the 

researchers use for selecting particular hotel receptionists who will be interviewed. There 

appear to be 9 receptionists from 9 four-star hotels in this city who became the population. 

They were purposively selected as the samples according to particular criteria – males or 

females, full time staff members, at least one year of working experiences, and being willing 

to join this study. 

Indeed, the 9 population were selected from the 12 four-star hotels in Hatyai  

according to the popular website of accommodation, namely Traveloka (2020) - Leevana 

Hotel, Hansa JB, Crystal Hotel Hatyai, S Hadyai Hotel, TR Rock Hill Hotel, Monkham Village 

Hatyai, Siam Oriental Hotel, Centara Hotel, Chartame Boutique Hotel, The Three Hotel 

Hatyai, New Season Square Hotel, and W3 Hotel.  However, only three hotels from the list 

above are not the data source of this study – Leevana Hotel, Hansa JB Hotel, and Crystal 

Hotel Hatyai. That is, the managers of those hotels did not allow the researcher to conduct 

this study. 

The population or subjects’ background information that includes gender, age,  

educational levels, hometowns, reasons for working, working experiences, and ability in 

speaking the third language which is taken from the first section of the interview is to be 

revealed. First of all, they are full time staff members of the selected hotels. In light of 

gender, there appear to be 10 women and 2 men. In terms of age, there appear to be four 

receptionists aged 25-30 years, one person aged 31-35 years, 2 persons aged 36-40 years, 

and 2 persons aged 41-45. In line with educational levels, the majority of the receptionists 

graduated with a bachelor’s degree, 6 persons. This is followed by 2 receptionists who  

finished their high vocational certificate, and only one who graduated with a master’s 

 degree. For their hometown, all of them are from southern Thailand – 5 persons from 

Songkhla while 1 for the rest are from Pattani, Ranong, Satun, and Narathiwat. These  

receptionists had three main reasons for working as this career; the majority loved to have 

a conversation with people and service mind (6 persons), they were contacted by the hotel 

staff members after their graduation (2 persons), and only one did not know what she liked 

but she could speak English a little bit. Moreover, the receptionists had a similar amount of 

years in working experiences - 2 persons for more than 1 year, 3 persons for more than  

2 years, 2 persons for more than 3 years, and 3 persons for more than 10 years. In addition, 

the majority of them, 5 persons, could not speak the third language. Meanwhile, only three 

receptions could speak Chinese and only one could speak Malay. 
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5.2 The research instruments

Semi-structured interview is the main research instrument. The use of this  

instrument was facilitated by the two other instruments which are a smart phone recorder 

and observation notes. First of all, this interview was designed by reading the literature  

review regarding oral English problems and solutions as well as intercultural communication 

in English. It consisted of three parts as follows:

The first one is about the interviewees’ background information which covers  

gender, age, educational levels, hometown, reasons for working, years of working  

experiences, and ability in speaking the third language. This information was revealed in the 

previous section, namely samples and population. 

The second part is about problems and solutions in oral English communication for 

hotel receptionists which consist of 10 questions. Such questions appear in ‘wh-questions 

and yes-no questions’ in which reasons (why or why not) were to be answered. The  

contents are about patterns of oral English used for this career, speaking in complete  

sentences, the use of limited vocabulary, misspelling, slang words, listening to simple and 

complex sentence, abilities in dealing with foreigners who could not speak English, and 

telephone conversations. 

The third part is the highlight of this study. It is named “problems and solutions in 

intercultural communication for hotel receptionists”. It contained 10 question in forms of 

wh-questions and yes-no questions with reasons to be answered. The content is about oral 

communication issues in intercultural settings faced, foreigners guests’ English accents, and 

enjoyment in talking with foreign customers from different cultures, non-native English  

accents, performing ‘Thai wai’ to foreign guests, basic knowledge of intercultural  

communication, non-verbal communication conveyed by foreign guests, and problems in 

intercultural communication. 

Overall, this interview questions was done in a paper, namely the interview question 

paper, which would be administered to the selected hotel receptionists who would feel 

comfortable to answer the questions. 

Moreover, a smart phone recorder of IPHONE11 brand was used to record the  

interviewees’ replies. This recorder has a built-in microphone with high quality stereo- 

recording, and it is small and convenient to use. 

Besides, the researcher’s observation notes refer to a small notebook used for  

taking notes or important information while the interviewees were being interviewed. This 

notebook could help the researcher to ascertain whether some questions had been asked.  
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5.3. The pilot study

The pilot study was conducted through the advisor’s reading all question items  

designed. After a draft of the semi-structured interview had been designed by the  

researcher, it was submitted to the advisor to check whether some irrelevant questions still 

appeared. In this regard, some questions were not included such as gender and education 

background of the interviewees (hotel receptionists) for the first part. Moreover, some  

questions about listening skills were not found in the second part. Besides, some questions 

about non-verbal communication and Thai way of communication were missing. Hence, 

these revised contents were added into the final version of the semi-structured interview. 

5.4 Data collection

This processes require different stages within one month. Firstly, by the end of  

September, 2020, the researcher sent a permission letter from the Faculty of Humanities 

and Social Sciences and attached the interview question paper to human resource  

departments of the 12 four-star hotels as aforementioned. This process was that the  

researcher had to walk into the selected hotels. This paper would be screened by the  

manager of the human resource department in each hotel. Once the permission was  

approved, the interview question paper would be distributed to the hotel receptionist who 

has particular characteristics according to the set criteria as mentioned. Secondly, one week 

later in early October, 2020, the permission by the 9 hotels were approved. Finally, the time 

for collecting data was set up according to the convenience of each receptionist from the 

9 hotels. Interviewing the selected receptionists started from 17 October, 2020 to  

29 October, 2020. In this regard, the researcher interviewed each receptionist at each hotel 

lobby. Each interview spent about 30 minutes. This interviewing was recorded by the smart 

phone recorder as mentioned.

5.5 Data analysis

After the interview information was obtained, it was checked – whether some  

questions were incompletely answered. Thus, they were removed. The rest of the interview 

information were analyzed. All the questions items were analyzed by listening to the  

recorder several times so that a transcription of interview data by 9 receptionists was made. 

The answer for each part of the question was revised. After this, the overall interview data 

was categorized and presented into tables for discussion. In this regard, this data was  

analyzed using content analysis by considering the major and detailed problems as well as 

their solutions given by the receptionists. The results of this data were taken for a discussion 

with the framework and previous studies. 
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6. Results and Discussion

This section was to complete the two research objectives. The presentation of the 

results is based on those objectives according to the second and third parts of the  

interview. Each is summarized and discussed below. 

6.1 The hotel receptionists’ perspectives towards problems and solutions in 

oral English communication

It was revealed that the hotel receptionists had a wide range of their perspectives 

towards problems and solutions in oral English communication. 

Firstly, the problems of English listening and speaking occurred when foreign guests 

used slang words to communicate with the receptionist. In that situation, majority of the 

receptionists did not understand the meaning of such slangs expressed by the foreign 

guests used. Thus, they did not know to solve this problem. 

Secondly, the problem with listening happened when the foreign guests spoke too 

fast, this was problematic the receptionists. The receptionists might understand the content 

partially. They thus solved this problem by speaking slowly using simple words. This way 

could let the foreign guest know that the receptionists could not speak fast. 

Thirdly, majority of the receptionists had a problem of telephone conversation,  

especially regarding listening to this conversation. Some hotel receptionists could not speak 

in English, so they solved this problem using e-mails, WhatsApp, and line to inform the 

information about the hotel. Meanwhile, some receptionists solved this problem by  

listening to the telephone conversation carefully when they did not understand or could 

not listen to it clearly.

Fourthly, for English speaking problems, the majority of the hotel receptionists were 

able to speak in complete sentence. Only some of them could not speak in complete  

sentences, so they solved this problems by using easy words. They revealed that the for-

eign guests understood their slow speaking.

Fifthly, some hotel receptionists used limited vocabulary items for the hotel context 

only. This problem was that they could not use many vocabulary items they did not know 

to explain the information about the hotel to foreign guests. That is, they did not know the 

meaning of some English words, so they used body language or Google Translation to  

communicate with the foreign guests. 

Lastly, the problem about misspelling when they were communicating with the 

foreign guests occurred. Some receptionists revealed that some Japanese guests who could 

not speak English well. When these guests spoke English, their Japanese English accents 

were difficult to understand. Thus, this problem was solved by asking them to repeat what 

they said again. 
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All the problems of English listening and speaking were similar in previous studies 

such as Andayani (2013), Auwaiya et al. (2018), and Chaichana (2017). That is, the results 

found that the problems of English listening and speaking were among the hotel  

receptionist who communicate with foreign guests. The hotel receptionists in four star  

hotels have the problem of English listening and speaking about foreign customer’s accents, 

use vocabulary limitation, the problem about giving information with telephone, speaking 

in complete sentences, and listening to complex sentences.

6.2 The hotel receptionists’ perspectives towards problems and solution in 

intercultural communication

The results showed that the receptionists’ perspectives indicated that they had 

problems in intercultural communication which were solved in some ways. 

First of all, the majority of the receptionists had problems about English accents 

spoken by Japanese, Malaysian, Russian, French and Australian guests. These accents, even 

a native English accent like Australian English, were difficult to the receptionists in this study. 

Sometimes these accents made the receptionists misunderstand when they had oral  

communication. This problem was difficult to be solved because the accents were not  

familiar to them. 

Moreover, the problem of Indian guests was about body language. Many Indian 

guests liked to shake their heads meaning ‘yes’. This body language is different from other 

aspects of body language. The hotel receptionists solved the problem by saying “Could you 

repeat again, please?” Some of the receptionists used body language to keep smiling. They 

could not think of some spoken English patterns, so they showed their face to represent 

their sincerity and friendship towards the foreign customers. They realized the uniqueness 

of Thai smiles to solve this problem. Further, they helped to find another hotel receptionist 

who could communicate with foreign guests to solve this problem. 

Furthermore, the information about hotels in Thailand appears in a Thai context. For 

example, the use of B.E (Buddhist Era) is always used in several hotels. This was a problem 

for many foreign guests who did not understand the date of this era. This is because the 

universal era is ‘B.C.’ Thus, the receptionists solved this problem by changing it into the 

universal era when informing the foreign guests the information in the hotels’ websites. 

 Additionally, it was about the Thai way of greeting. The term ‘Sawasdee’ in Thai 

means ‘Hello’ in English. The problem about this notion was that the foreign guests did not 

know the deep meaning of this greeting. Hence, the receptionists solved this problem by 

explaining to them how to show someone their respect through the use of Thai wai.  That 

is, the receptionists need to remain the Thai cultural way of greeting foreign customers. It is 

another channel to disseminate Thai identity in speaking English among international guests. 
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Besides, the problem about particular cultures for specific foreign customers was 

about the basic of intercultural communication such as food, social manners, and talking 

behaviors. For instance, Malaysian and Indonesian guests can eat food cooked by Muslim 

chefs only according to the concept of halal food. This was solved by the service given by 

the hotel to serve halal foods or recommend some halal restaurants in Hatyai. This duty 

was responded by the hotel receptionists because they realized the receptionists’ requests 

and the importance of the first impression towards the hotel service. 

All the problems in intercultural communication among the hotel receptionists were 

similar in previous studies, especially Astuti et al. (2018) and Inkaew (2015). That is, knowing 

the information and culture of foreign guests who come to hotel make an impression in 

different ways due to guests’ different cultures and attitudes. The information about food, 

social manners, and talking behaviors are the basic knowledge of intercultural  

communication the hotel receptionists should know and understand. 

7. Conclusion

This qualitative research was aimed to study the perspectives towards problems in 

intercultural communication in English faced by the 9 receptionists in four-star hotels in 

Hatyai, Songkhla. Through the use of semi-structured interview, the results revealed that 

intercultural communication was the problem of the hotel receptionists because some 

hotel receptionist do not know the culture, social manners or behaviors of foreign  

customers. It might be the problem when giving the information. The solution of the  

problem is that they should be taught the information of intercultural communication so 

that they would be communicating in English by understanding international customers’ 

cultures and language backgrounds. 
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การพัฒนาทักษะด้านพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์

ในรายวิชาหลักอุตสาหกรรมบริการ
Developing English Speaking Ability Using English Experiential Learning 

for Principle of Service Industry Course

สุพจน์ ไทยสุริยะ1* มโนรัตน์ สมคะเนย์1 สมบัติ สมคะเนย์2
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การต่อ

การพัฒนาพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

จ�านวน 30 คน ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในกรุงเทพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนภาษา

อังกฤษเชิงประสบการณ์ แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยค่า

ร้อยละผลการวิจัยสรุปได้ คือความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว่างการเรียนภาษา

อังกฤษแบบประสบการณ์ซ่ึงในส่วนของแบบทดสอบ Paper Test ได้ร้อยละ 72.22 และในส่วน Speaking 

Test ได้ร้อยละ 71.33 และได้ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.78 ในระดับมาก

ที่สุด

คำาสำาคัญ : การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์ / ความสามารถด้านการพูด

Abstract

The purpose of this research was to study learning achievement by using the English 

experience learning during participating in the university. The target group was the second 

years students in a government university in Bangkok. The research instruments were lesson 

plans using English experiential learning, pretest and posttest a speaking ability assessment 

and questionnaire of satisfaction in Learning and Teaching by using English Experiential 

Learning. The data obtained were analyzed by percentage. The findings of this study  

were the English speaking ability of students during participating in English experiential 

learning. Most of them got 72.22% in the part of paper test and 71.33% in the part of  

speaking test.The level of students’ satisfaction towards the learning and teaching of the 

course EIC2233 Principle of Service Industry regarding teaching and technique, the overview 

1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
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  Rajamangala University of Technology Ratanakosin, Bophitphimuk Chakrawat Campus

  *E-mail: supot_x@hotmail.com
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

  Faculty of Business Administration

  Rajamangala University of Technology Ratanakosin, Bophitphimuk Chakrawat Campus



912

is at the highest level (with mean at 4.78).

Keyword: English Experiential Learning / English speaking ability

บทนำา

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ส�าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ทั่วโลก รวมถึงสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการ 

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมต้อง ติดต่อ

พบปะเพื่อด�าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็น เคร่ืองมืออัน

ส�าคัญยิ่งในการสื่อสาร ความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกันในการศึกษาหา ข้อมูลความรู้และ

ถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ แก่กัน ในด้านเศรษฐกิจ ภาษามีความจ�าเป็นยิ่งขึ้นในการ เจรจาต่อรองด้านการค้า

และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศจะช่วยสร้างสัมพันธภาพอัน

ดีระหว่างชนชาติไทย เพราะมีการเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ ท้าให้สามารถปฏิบัติ

ตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2550)

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะท�าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้ดีนั้น คือการจัดกิจกรรม

ในชั้นเรียนซี่งถือว่าเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการที่จะพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ เอลลิส และ

จอห์นสัน (Ellis, 1994; Johnson, 1994) กล่าวว่าการจัดกิจกรรรมในชั้นเรียน เป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ ฝึกให้ ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพูดในสถานการณ์ จริง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพูด

ภาษาอังกฤษทั้งนี้กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนจะสามารถท้าให้ฝึกได้ อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ ต้องใช้สื่อการ

สอนหลายประเภทร่วมกัน เพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มพูนความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะท�าให้การเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกทักษะการฟังและการพูดจะเป็นรูป

แบบใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทเรียนซึ่งสอดคล้องกบการสื่อสารในสถานการณ์จริงและ

ควรเลือกเนื้อหาให้ตรง กับความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเพื่อเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่

ดีในการเรียนและน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน (อดิศร เบญจรัตนานนท์

และสุชาดา แก้วประถม, 2552, น.175-179

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดนั้นมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ศึกษา

ได้ใช้ภาษาโดยเฉพาะการพูดได้อย่างมากก็คือ การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์ Jackson และ  

Maclsaac (1994) ได้กล่าวว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ใช่การเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ โดยตรง แต่เป็น

การเรียนแบบเน้นประสบการณ์การเรียนท่ีเป็นจริงต้องอาศัยหลักการสร้างความรู้ที่สัมพันธ์กับความรู้เดิม

ของผู้เรียน ผู้เรียนจะใช้ความรู้เดิมช่วยในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระ

บวนการขั้นพ้ืนฐานแต่มีความส�าคัญยิ่งต่อการแสวงหาความรู้ ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ ผู้เรียนจะไม่สามารถแสวงหาความรู้ หรือฝึกฝน ทักษะต่าง ๆ และอาจจะท่าผิดพลาดซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า ในที่สุดก็จะไม่สามารถปรับตัว ให้ทันกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้จากประสบการณ์

จึงมีความส�าคัญมากที่สุดในบรรดาทักษะการด่ารงชีวิตเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการกระท่าล้วน



913

เป็นผลที่ได้จากประสบการณ์ (Honey & Mumford, 1992, pp. 1-6)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษา

อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน�าความรู้และพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้กิจกรรมการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ต่อการ

พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการพัฒนาการพูด
ภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์

2. อาจารย์ภาษาอังกฤษสามารถน�างานวิจัยไปเป็นแนวทางและไปประยุกต์ในการสอนกับ
รายวิชาภาษาอังกฤษ

3. นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้

4. ท�าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์

การทบทวนวรรณกรรม

สก๊อต (Scott 1981 : 45) ได้น�าเสนอขั้นตอนการสอนพูดไว้ดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรจะบอกให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่จะเรียน 

2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยู่ในรูปบริบท ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกต ลักษณะ
ของภาษา ความหมายของข้อความที่จะพูด ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ผู้พูดเป็นใคร มี ความรับผิดชอบ
กับคู่สนทนาอย่างไร ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและเนื้อหาที่พูดมีอะไรบ้าง 

3. ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะท�าทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจจะฝึกพูด พร้อมๆกัน
หรือฝึกเป็นคู่ ผู้สอนควรให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังส�านวนภาษาหลายๆแบบและเป็นส�านวน ภาษาที่เจ้าของภาษาใช้
จริงและควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์ ที่เป็นจริง

จอยซ์, เวลและคาลฮาวน์ (Joyce, Weil & Calhoun, 2004, pp. 25-34 อ้างถึงในปิยภัทร พลับพลา,

2559) ได้แสดงทรรศนะ เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรูปแบบการสอนไว้ 4 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการสอนเน้นการประมวลผลข้อมูล (The information processing family) เป็น รูป

แบบการสอนที่เน้นเกี่ยวกับการค้นหาและประมวลของข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่การได้มาของข้อมูล (Acquiring) 
การจัดระบบข้อมูล (Organizing) การรู้ถึงปัญหา (Sensing problems) การหาทางแก้ไขปัญหา (Generaling 
solutions) ในกลุ่มรูปแบบการสอนเน้นการประมวลผลข้อมูล มีหลายรูปแบบ บางรูปแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาความคิด สร้างมโนทัศน์และสามารถ ทดสอบสมมุติฐาน บางรูปแบบเน้นให้ผู ้เรียนมี
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พัฒนาการและความสามารถทางด้านสติปัญญา ในขณะเดียวกันบางรูปแบบในกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องกา
รส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ ผู้เรียน รูปแบบการสอนที่จัดอยู่ในกลุ่มเน้นประมวลผลข้อมูล ได้แก่ 
รูปแบบการสอนเน้นการจ�า (Memonics) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมียุทธวิธีในการจดจ�าข้อ
มูลหรือเรื่องราว ต่าง ๆ  ของไมเคิล เพรสเลย ์(Michael Pressley) โจ เลวิน (Joel Levin) และริชาร์ด แอนเด
อร์สัน (Richard Anderson) รูปแบบการสอนแบบสร้างมโนทัศน์ (Concept attainment) เป็นรูปแบบ 
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ทางด้านความคิดได้ด้วยตนเอง ของบรูเนอร์ (Bruner) รูป
แบบการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ของบิล กอร์ดอน (Bill Gordon) และรูปแบบการ
สอนแบบกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive thinking) เป็นรูปแบบ ที่เริ่มจากความคิดรวบยอดก่อน จนถึง
ขั้นการตีความข้อมูลและสรุป ต่อไปจึงน�าข้อสรุปหรือ หลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ของฮิลดา ทาบา (Hilda 
Taba) เป็นต้น

2. รูปแบบการสอนที่เน้นที่เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The social family) รูปแบบการสอนใน
กลุ่มนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู ้จะเกิดได้จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ การท�างานร่วมกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยใช้หลักวิถีประชาธิปไตยในการท�างานและการอยู่ ร่วมกัน รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้
ได้แก่รูปแบบร่วมรู้สืบเสาะ (Group investigation) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) และเฮอร์เบิร์ต ทาเร็น 
(Herbert Thelen) รูปแบบการสอนแบบการ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Jurisprudential inquiry) ของโดนั
ล โอลิเว่อร์ (Donald Oliver) และ เจมส์ เชฟเวอร์(James Shaver) เป็นต้น

3. รูปแบบการสอนที่เน้นตัวบุคคล (The personal family) รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ มีความเชื่อ
ว่าความจริงเก่ียวกับมนุษย์เป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในแต่ละปัจเจกบุคคล การที่มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งทางบุคลิกลักษณะ ความคิด หรือวิถีปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ที่ได้รับมาในอดีตของแต่ละบุคคล 
ดังนั้นรูปแบบการสอนนั้นจึงมุ่งเน้นการพัฒนาตัวบุคคลเป็นหลัก การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้เรียนเข้าใจ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเอง มีความพร้อมและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชี
วิตให้ดียิ่งขึ้น รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individuals) ได้แก่รูปแบบการ
สอนโดยอ้อม (Nondirective Teaching) ของคาล โรเจอร์ส (Carl Rogers) รูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
(Concept attainment Model) ของจอยส์และเวล (Joyce & Weil) เป็นต้น

4. รูปแบบการสอนที่เน้นการปรับพฤติกรรม (The behavioral systems family) รูปแบบการ
สอนในกลุ่มนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ หากครูผู้สอนก�าหนด
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือเป็นสิ่งที่สังเกตได้ รวมท้ังครูผู้สอนจะต้องมีการอธิบาย 
ชี้แจงข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบัติได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้มุ่งพัฒนาพฤติกรรมและทักษะปฏิบัติของผู้เรียนนั่นเอง ส่วนรูปแบบการสอนที่
จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบรอบรู้้(Mastery learning) ของเบนจามิน บลูม (Benjamin 
Bloom) และเจมส์ บล็อก (James Block) รูปแบบการสอนโดยตรง (Direct instruction) ของทอม กู้ด 
(Tom Good) เจอร์ โบรฟี (Jee Brophy) และคณะ และรูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experiential learning) ของคอล์บ (Kolb) เป็นต้น

ทัศนา แขมมณี (2556, น.131) ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ว่าเป็นการ

ด�าเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ที่จ�าเป็นต่อการ

เรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ก่อน และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและน�าสิงที่เกิดขึ้น มาคิดพิจารณา
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ไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั้งผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้แล้ว

จึงน�าความคิดหรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลอง หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป

Le (2006) ศึกษาการใช้กลวิธีการสื่อสาร ของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในประเทศ

เวียดนาม โดยศึกษาสามบริบท คือ ห้องเรียนที่ใช้กลวิธีสื่อสารโดยตรง ห้องเรียนที่เน้น ทักษะการพูด และ

ห้องเรียนที่ฝึกภาคสนามเป็น มัคคุเทศก์น�าเที่ยว นอกจากนี้ยังศึกษาความคิดเห็น ของผู้เรียนเกี่ยวกับการ

การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนการใช้กลวิธีการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการ

สื่อสาร ช่วยให้นักเรียนใช้กลวิธีการสื่อสารได้จริง

ทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb (1984, pp.27-49 อ้างถึง ในเกศสุดา รัชฎาวิ

ศิษฐกุล, 2547) เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของบุคคล ประกอบด้วย4 ขั้น ตอนที่เป็นวงจร

ต่อเนื่องกัน ดังนี้คือ 

ขั้นที่ 1 คือประสบการณ์รูปธรรมเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเข้าไป มีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ 

เน้นการใช้ความรู้สึก และ ยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนั้น 

ขั้นที่ 2 การไตร่ตรองเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมุ่งที่จะท�าความ เข้าใจความหมายของประสบการณ์ที่ได้

รับโดยการสังเกตอย่าง รอบคอบเพื่อการไตร่ตรองพิจารณา 

ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียน ใช้เหตุผลและใช้ความคิดในการสรุปรวบ

ยอดเป็นหลักการต่างๆ 

ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน�า เอาความเข้าใจที่สรุปได้ในขั้นที่3 ไปทดลอง

ปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบ ว่าถูกต้องหรือขั้นตอนนี้เน้นที่การประยุกต์ใช้ จากทฤษฎีนี้ Kolb ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียน

แต่ละคนจะเน้นใน ขั้นต่างๆ แตกต่างกันท�าให้มีการใช้ขั้นต่างๆ ในการเรียนรู้ไม่เท่า กัน บางคนเน้นที่ขั้นที่1 

บางคนเน้นที่ขั้นที่ 2 บางคนเน้นที่ขั้นที่ 3 และบางคนเน้นที่ขั้นที่ 4

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาตินั้น มีงานวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีการ เรียนรู้แบบ

ประสบการณ์ที่สามารถน�ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จ�านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา EIC2233 หลัก

อุตสาหกรรมบริการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบก่อนเรียนมี 2 ชุด ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน 

ซึ่งประกอบไปด้วย

ชุดที่ 1 (Paper Test) เป็นข้อสอบแบบปรนัยจ�านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และข้อสอบ

อัตนัย 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 40 คะแนน

ชุดที่ 2 (Speaking Test) เป็นการสอบพูดรายบุคคล และมีค�าถามทั้งหมด 5 ค�าถาม ซึ่งแบบ

ทดสอบได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 3 ท่าน
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบไปด้วย
ค�าถามโดยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์จ�านวน 9 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคริ์ท (Likert 2539: 34) ดังนี้

คะแนน 5 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด หรือมีความพึงพอใจมากสุด

คะแนน 4 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก หรือมีความพึงพอใจมาก

คะแนน 3 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง หรือมีความพึงพอใจปานกลาง

คะแนน 2 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย หรือมีความพึงพอใจน้อย

คะแนน 1 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยมาก หรือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ของ

ไลเคริ์ท (Likert 2539: 34) ดังนี้

4.50 – 5.00 หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50 หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับน้อย

1.00 – 1.50 หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

3. แผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 5 แผน 

การด�าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล

1. กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาร  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จ�านวน 30 คน ที่ลง

ทะเบียนรายวิชาหลักอุตสาหกรรมบริการ (EIC2233) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยให้นักศึกษาท�าแบบทดสอบก่อนการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ทั้ง 2 ชุด 

ซึ่งชุดที่ 1 ใช้เวลาในการท�าแบบทดสอบจ�านวน 35 ข้อ 40 คะแนน โดยแบ่งเป็นปรนัย 30 ข้อ ข้อละ  

1 คะแนนรวมเป็น 30 คะแนน และ อัตนัย 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 10 คะแนน ใช้เวลาในการท�า

ข้อสอบ 50 นาที ส่วนชุดที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสอบปากเปล่าและประเมินเพียงคนเดียว โดยใช้ค�าถามจ�านวน 

5 ข้อ เพื่อประเมินในเรื่องของการใช้ค�าศัพท์ ส�าเนียงและการออกเสียง ความถูกต้องของไวยากรณ์ และ

ความคล่องแคล่วในการพูด รวม 20 คะแนน
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3. ขณะด�าเนินการทดลอง ผู้วิจัยสอนตามเนื้อหาและวิธีการก�าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่

สร้างขึ้น หรือแผนการเรียนทั้งหมด 5 แผน โดยใช้แผนละ 2 สัปดาห์ สัปดาห์และ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 30 

ชั่วโมง ซึ่งแผนการสอนแบ่งเป็นดังนี้

แผนการสอนที่ 1 :  At the hotel

แผนการสอนที่ 2 :  At the airport

แผนการสอนที่ 3 :  At the restaurant

แผนการสอนที่ 4 :  At the shop

แผนการสอนที่ 5 :  Talking on the phone

ซึ่งจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 5 กลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 คือ ขั้นประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นกระตุ้นให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ต่างๆ โดยตรง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สื่อที่มีอยู่ตามสภาพจริง และใช้

ค�าถามเพื่อกระตุ้นและดึงความรู้และประสบการณ์เดิมของนักศึกษามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ 

ขั้นที่ 2 คือ ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation) หลังจากที่นักศึกษาได้เก็บ

รวบรวมข้อมูล นักศึกษาได้ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หามาได้ รวมถึงพิจารณา รูปแบบทางภาษาที่

ปรากฏในข้อมูลนั้นๆ โดยผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาท�ากิจกรรมกลุ่ม และทบทวนประสบการณ์เดิมในเรื่อง

ของความรู้เกี่ยวกับหัวข้อและสถานการณ์ที่หาข้อมูลมานั้น ขณะเดียวกันนักศึกษา ในแต่ละกลุ่มสะท้อน

ความคิดของตนเองออกมา นักศึกษาได้น�าเสนอความคิดที่แปลกใหม่จากข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า เช่น 

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประโยคต้อนรับ และประโยคในการเช็คอินของพนักงานโรงแรม รวมถึงพนักงานสาย

การบิน ที่นักศึกษาเคยได้ยินจากประสบการณ์ตรงหรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เคยได้พบหรือได้ยินเป็นต้น

ขั้นที่ 3 คือขั้นการสร้างมโนทัศน์ (Abstract Conceptualization) นักศึกษาจะรวบรวมความคิด

จากข้อมูลที่หามาได้ รวมถึงข้อมูลใหม่ที่ได้จากการสะท้อนความคิด เพื่อเตรียมน�าเสนอหน้าชั้นเรียน โดย

นักศึกษาจะใช้ตัวอย่างรูปประโยคที่ใช้ในการน�าเสนอที่ได้แลกเปลี่ยนจากเพื่อน ๆ ในห้องหรือจากการที่ผู้

วิจัยจัดหาให้มาใช้ในการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีผู้วิจัยคอยช่วยเหลือทางด้านภาษา 

ขั้นที่ 4 คือขั้นการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation) ในขั้นตอนนี้นักศึกษาทุกคนใน

แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสพูดน�าเสนอหน้าช้ันเรียนโดยการแสดงบทบาทสมมติที่เกี่ยวกับหัวข้อและสถานการณ์ที่

ได้ศึกษาค้นคว้าและที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้วิจัยก�าหนดให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาพูด ไม่เกิน 10-15 นาที โดยการ

พูดน�าเสนอผ่านการแสดงบทบาทสมมติ โดยการน�าข้อมูลที่นักศึกษาหามาจากแหล่งของข้อมูลที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ อินเตอร์เน็ต หนังสือ และจากการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
4. หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนแล้ว ให้นักศึกษาท�าแบบ

ทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน

5. นักศึกษาท�าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์
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สรุปผลการวิจัย

การวิจัยผลการการพัฒนาการทักษะด้านพูดภาษาอังกฤษโดยใช ้กิจกรรมการเรียนรู ้ เชิง

ประสบการณ์กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สรุปผลได้ผลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น จ�านวน 30 คน เป็นเพศหญิง จ�านวน 16 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 53.33 และเพศชาย จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จาก 

    แบบทดสอบในส่วน Paper Test

เลขที่
คะแนนก่อนเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

คะแนนหลังเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความต่าง

1 27 67.50 32 80.00 เพิ่มขึ้น 12.50
2 26 65.00 30 75.00 เพิ่มขึ้น 10.00
3 29 72.50 33 82.50 เพิ่มขึ้น 10.00
4 31 77.50 35 87.50 เพิ่มขึ้น 10.00
5 22 55.00 27 67.50 เพิ่มขึ้น 12.50
6 25 62.50 28 70.00 เพิ่มขึ้น 7.50
7 28 70.00 30 75.00 เพิ่มขึ้น 5.00
8 24 60.00 26 65.00 เพิ่มขึ้น 5.00
9 29 72.50 31 77.50 เพิ่มขึ้น 5.00
10 30 75.00 33 82.50 เพิ่มขึ้น 7.50
11 26 65.00 28 75.00 เพิ่มขึ้น 10.00
12 22 55.00 26 65.00 เพิ่มขึ้น 10.00
13 27 67.50 31 77.50 เพิ่มขึ้น 10.00
14 23 57.50 28 70.00 เพิ่มขึ้น 12.50
15 19 47.50 24 60.00 เพิ่มขึ้น 12.50
16 21 52.50 23 57.50 เพิ่มขึ้น 5.00
17 27 67.50 31 77.50 เพิ่มขึ้น 10.00
18 26 65.50 29 72.50 เพิ่มขึ้น 7.00
19 29 72.50 32 80.00 เพิ่มขึ้น 8.50
20 30 75.00 35 87.50 เพิ่มขึ้น 12.50
21 20 50.00 24 60.00 เพิ่มขึ้น 10.00
22 24 60.00 27 67.50 เพิ่มขึ้น 7.50
23 28 70.00 30 75.00 เพิ่มขึ้น 5.00
24 20 50.00 22 55.00 เพิ่มขึ้น 5.50
25 29 72.50 33 82.50 เพิ่มขึ้น 10.00
26 24 60.00 26 65.50 เพิ่มขึ้น 5.00
27 19 47.50 22 55.00 เพิ่มขึ้น 7.50
28 31 77.50 33 82.50 เพิ่มขึ้น 5.00
29 28 70.00 30 75.00 เพิ่มขึ้น 5.00
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เลขที่
คะแนนก่อนเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

คะแนนหลังเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความต่าง

30 29 72.50 32 80.00 เพิ่มขึ้น 7.50
รวม 773 64.43 871 72.77 เพิ่มขึ้น 8.34

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมของค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนในส่วน Paper Test เท่ากับ 773 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.43 ส่วนผลรวมของค่าคะแนนทดสอบหลังเรียนในส่วน Paper Test เท่ากับ 871 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.77 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากหลังเรียนคิดค่าความต่างอยู่ที่ 

8.34

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์

    จากแบบทดสอบในส่วน Speaking Test 

เลขที่
คะแนนก่อนเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

คะแนนหลังเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความต่าง

1 12 60.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 10.00
2 11 55.00 13 65.00 เพิ่มขึ้น 10.00
3 12 60.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 15.00
4 15 75.00 17 85.00 เพิ่มขึ้น 10.00
5 11 55.00 12 60.00 เพิ่มขึ้น 5.00
6 12 60.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 10.00
7 13 65.00 16 80.00 เพิ่มขึ้น 15.00
8 12 60.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 15.00
9 13 65.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 10.00
10 14 70.00 17 85.00 เพิ่มขึ้น 15.00
11 12 60.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 10.00
12 11 55.00 13 65.00 เพิ่มขึ้น 10.00
13 13 65.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 10.00
14 11 55.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 15.00
15 9 45.00 12 60.00 เพิ่มขึ้น 15.00
16 11 55.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 15.00
17 12 60.00 13 65.00 เพิ่มขึ้น 5.00
18 12 60.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 10.00
19 13 65.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 10.00
20 14 70.00 17 85.00 เพิ่มขึ้น 15.00
21 11 55.00 13 65.00 เพิ่มขึ้น 10.00
22 10 50.00 12 60.00 เพิ่มขึ้น 10.00
23 12 60.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 15.00
24 10 50.00 13 65.00 เพิ่มขึ้น 15.00
25 13 65.00 16 80.00 เพิ่มขึ้น 15.00
26 11 55.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 15.00
27 9 45.00 11 55.00 เพิ่มขึ้น 10.00
28 14 70.00 16 80.00 เพิ่มขึ้น 10.00
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เลขที่
คะแนนก่อนเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

คะแนนหลังเรียน

(40 คะแนน)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความต่าง

29 12 60.00 14 70.00 เพิ่มขึ้น 10.00
30 12 60.00 15 75.00 เพิ่มขึ้น 15.00
รวม 357 59.50 428 71.33 เพิ่มขึ้น 11.83

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลรวมของค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนในส่วน Speaking Test เท่ากับ 357 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 59.50 ส่วนผลรวมของค่าคะแนนทดสอบหลังเรียนในส่วน Paper Test เท่ากับ 428 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.33 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากหลังเรียนคิดค่าความต่างอยู่ที่ 

11.83

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

    ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ในรายวิชาการ EIC2233 หลักอุตสาหกรรม

บริการ

ด้านการเรียนการสอน SD ระดับ

1. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 4.63 0.49 มากที่สุด

2 มีการคิดและหาข้อมูล ความรู้ เพิ่มเติม 4.83 0.37 มากที่สุด

3 ผู้เรียนมีความเข้าในเนื้อหามากขึ้น 4.66 0.54 มากที่สุด

4 มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 4.80 0.40 มากที่สุด

5 ท�าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 4.76 0.50 มากที่สุด

6 ท�าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 4.86 0.34 มากที่สุด

7 ท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 4.88 0.36 มากที่สุด

8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ 4.73 0.52 มากที่สุด

9 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 4.90 0.30 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 

EIC2233 หลักอุตสาหกรรมบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

การวิจัยผลการการพัฒนาการทักษะด้านพูดภาษาอังกฤษโดยใช ้กิจกรรมการเรียนรู ้ เชิง

ประสบการณ์

กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จ�านวน 30 คน เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา EIC2233 หลักอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งผู้วิจัย ได้ใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์ในการฝึกให้นักศึกษา

ฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานอาชีพ ซึ่งผล ของการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษามีผล

สัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคะแนนการสอบ หลังเรียน (posttest) มากกว่าคะแนนสอบก่อน 

เรียน (pretest) แสดงว่าการสอนพูดโดยใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์ได้ผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 

ท�าให้นักศึกษาเข้าใจ กล้าพูด และใช้ภาษาที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม เหลือสืบชาติ 

(2554) ศึกษาการเรียนภาษาแบบประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและ

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ผลการ
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ศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้หลังการเรียน

ภาษาแบบประสบการณ์ และความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษาเพิ่มขึ้นหลังการ

เรียน ภาษาแบบประสบการณ์

ในด้านทัศนคติต่อการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์ ท�าให้นักศึกษามี

ทัศนคติ ที่ดี และมีความพึงพอใจในการใช้กิจกรรมในการท�ากิจกรรมเป็นอันมาก จึงได้มีการเสนอแนะให้ใช้

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสอนทักษะ การพูด และ เสนอให้ใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

ทักษะ การอ่าน และ การเขียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยสิรินาถ ศรีอนันต์ และนิธิดา อดิภัทรนันท์ (2560) 

ได้ศึกษาเรื่อง การใช้การเรียนรู้ภาษาแบบประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ

และความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ภาษาแบบ

ประสบการณ์ จ�านวน 6 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมินความสามารถในการฟัง 

พูด  ภาษาอังกฤษ หลังจบการสอนในแต่ละแผน และแบบวัดความมั่นใจในตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน มีความ

สามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหลังการเรียนรู้ภาษาแบบประสบการณ์และนักเรียน

มีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นหลังจากการเรียนรู้ภาษาแบบประสบการณ์

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการฝึกทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์ ช่วยให้ทักษะการพูด 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นักศึกษาพูดได้คล่องแคล่วขึ้น มีการออกเสียงได้อย่างถูก

ต้อง สามารถเลือกค�าศัพท์มาใช้ได้อย่างหลากหลายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้ยังท�าให้

นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ๆ จากเพื่อนในกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ ผู้สอนควรเลือกเนื้อหาท่ีมีความเหมาะ

สมกับระดับความสามารถและความสนใจในการเรียนของนักศึกษา และเนื้อหาควรมีความทันสมัยเหมาะ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกฝน และพัฒนะทักษะ ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ในการจัดท�ากิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนควรจัดให้มีการสลับกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น รวมถึงการเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น

3. ผู้สอนต้องพิจารณาถึงจ�านวนของนักศึกษาในการเรียนการสอน ซึ่งจานวนไม่ควนมากจนเกิน
ไป เพราะผู้สอนอาจจะไม่สามารถให้ค�าแนะน�าและแก้ไขข้อบกพร่องของนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
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งานสร้างสรรค์ ชุด นาฏยาโนราทรงเครื่อง
Nattaya NoratrongKrueng

นงนภัส ชิตชัยภูมิ1 สมโภชน์ เกตุแก้ว2 เสาวณีย์ บางโรย2

1. ชื่อชุดการแสดง 

นาฏยาโนราทรงเครื่อง ผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะน�าต�านานของโนราท่ีขุนศรีศรัทธาได้รับพระราช

เครื่องทรงมาจากเจ้าพระยาสายฟ้าฟาด  และเป็นต้นแบบของเครื่องแต่งกายโนรามาจนถึงปัจจุบัน  โดยน�า

มาเล่าในรูปแบบของการแสดงเพื่อให้การสื่อสารต�านานแก่สังคมได้ง่ายและชัดเจนขึ้น  โดยการแสดงชุดนี้ได้

น�าค�า 2 ค�ามารวมกันเป็นชื่อชุดการแสดงคือ

นาฏย  หมายถึง  การฟ้อนร�าหรือการแสดงท่าทาง

โนราทรงเครื่อง  หมายถึง  เครื่องแต่งกายของโนราที่ใช้ในการแสดง

รวมความหมายว่า การฟ้อนร�าท่ีบอกเล่าความเป็นมาของท่าร�าและเคร่ืองแต่งกายของโนรา  

ซึ่งผู้สร้างสรรค์ก�าหนดให้การแสดงชุดนี้เป็นประเภทของการแสดง  นาฏศิลป์พื้นเมืองประยุกต์

2. ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

โนรา เป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณประมาณอายุตามที่หลายๆ ท่านสันนิษฐานไว้ 

ตกสมัยศรีวิชัยหรือไม่ก็ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นอย่างมาก ด้วยกาลเวลาผ่านมานานเช่นนี้ ท�าให้ประวัติ

ความเป็นมาของโนราเล่าผิดเพี้ยนกัน จนกลายเป็นต�านานหลายกระแสดังนี้

(ท่านขุนอุปถัมภ์นรากร)

ต�านานที่ ๑  เล่าโดยขุนอุปถัมภ์นรากร (โนราพุ่มเทวา) อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความว่า

พระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษัตริย์ครองเมืองๆ หนึ่ง มีชายาชื่อนางศรีมาลา มีธิดาชื่อนางนวลทองส�าลี วันหนึ่ง

นางนวลทองส�าลีสุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายร�าให้ดู ท่าร�ามี ๑๒ ท่า มีดนตรีประโคม ได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง 

ปี่ และแตระ นางให้ท�าเครื่องดนตรีและหัดร�าตามที่สุบินเป็นที่ครึกครื้นในปราสาท อยู่มาวันหนึ่ง นางอยาก

เสวยเกสรบัวในสนะหน้าวัง คั้นนางก�านัลเก็บถวายให้เสวย นางก็ทรงครรภ์ แต่ยังคงเล่นร�าอยู่ตามปกติ วัน

หนึ่งพระยาสายฟ้าฟาดเสด็จมาทอดพระเนตรการร�าของธิดา เห็นนางทรงครรภ์ทรงซักไซ้เอาความจริง ได้

ความเหตุเพราะเสวยเกสรบัว พระยาสายฟ้าฟาดทรงไม่เชื่อ และทรงเห็นว่านางทรงท�าให้อัปยศ จึงรับสั่งให้

เอานางลอยแพ พร้อมด้วยสนมก�านัล ๓๐ คน แพไปติดเกาะกะชัง นางจึงเอาเกาะนั้นเป็นที่อาศัย ต่อมาได้

ประสูติโอรส ทรงสอนให้โอรสร�าโนราได้ช�านาญ แล้วเล่าเรื่องแต่หนหลังให้ทราบ ต่อมากุมารน้อยซึ่งเป็น

โอรสของนางนวลทองส�าลี ได้โดยสารเรือพ่อค้าไปเที่ยวร�าโนราไปยังเมืองพระอัยกา เรื่องเล่าลือไปถึงพระยา

สายฟ้าฟาด ๆ ทรงปลอมพระองค์ไปดูโนรา เห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดา จึงทรงสอบถามจนได้

ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดา จึงรับสั่งให้เข้าวัง และให้

1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง
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อ�ามาตย์ไปรับนางนวลทองส�าลีจากเกาะกะชัง แต่นางไม่ยอมกลับ พระยาสายฟ้าฟาดจึงก�าชับให้

จับมัดขึ้นเรือพามา ครั้นเรือมาถึงปากน�้า จะเข้าเมืองก็มีจระเข้ลอยขวางทางไว้ ลูกเรือจึงต้องปราบจระเข้ 

ครั้งนางเข้าเมืองแล้ว พระยาสายฟ้าฟาดได้ทรงจัดพิธีรับขวัญขึ้น และให้มีการร�าโนราในงานนี้โดยประทาน

เครื่องต้น อันมีเทริด ก�าไลแขน ปั้นเหน่ง สังวาลพาดเฉียง ๒ ข้าง ปีกนกแอ่น หางหงส์ สนับเพลา ฯลฯ ซึ่ง

เป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวโนรา และพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยราชนัดดา

เป็นขุนศรีศรัทธา (ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา, 2557)

หลักฐานจากต�านานนี้อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากสมัยก่อนสู่คนสมัยใหม่ ให้ได้รู้ถึง

เรื่องราว ร่องรอยความเป็นมาในต�านาน

3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน

ผู้สร้างสรรค์มีความผูกพันกับโนรามาตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับปลูกฝังถ่ายทอดการร�าโนรามาจากครูผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เกิดเป็นความผูกพันกับโนรามาตั้งแต่นั้นมา จนเมื่อได้มีโอกาสศึกษาถึงที่มาของต�านาน

โนรา

ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของเครื่องทรงโนรา จึงต้องการน�าเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออก

มาในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง ที่มีความโดดเด่นและเรื่องราวที่เล่าถึงการได้รับ

เครื่องทรงโนราจากกษัตริย์ในยุคโบราณ ผ่านต�านานโนราหลายกระแส จึงได้สร้างสรรค์การแสดงชุดนาฏยา

โนราทรงเครื่องข้ึนเพ่ือสื่อถึงเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องทรงโนรารวมถึงท่าทางที่น�ามาจากความฝันท่ีว่า

มีเทวดามาสอนร�า ให้มาปรากฏอยู่ในการแสดงและสอดแทรกการน�าเสนอบทกลอนโนราดั้งเดิมที่ยังคงมีให้

ได้ฟังในปัจจุบัน ในส่วนของเครื่องแต่งกาย บางส่วนเลียนแบบมาจากผลงานประติมากรรมในสมัยศรีวิชัย

ผสมผสานกับความเป็นร่วมสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เพื่อเล่าขานเรื่องราวให้ผู้คนรับรู้

เรื่องราวในอดีต ดนตรีที่น�ามาใช้ก็จะสื่อให้เห็นถึงเครื่องดนตรีในยุคสมัยก่อนเพื่อได้ผู้ชมได้เห็นถึงความเก่า 

โดยมีความเชื่อเป็นสิ่งที่สร้างต�านานให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน

4. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด นาฏยาโนราทรงเครื่อง ส�าหรับเป็นการแสดงที่ใช้ในงานต่าง ๆ ตาม

วาระและโอกาส  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรูปแบบของศิลปะการแสดง 

5. การออกแบบโครงเรื่องการแสดง

การแสดงชุดนาฏยาโนราทรงเครื่อง ได้น�าเค้าโครงของเนื้อหามาจากต�านานโนราหลายกระแสมา

เรียงร้อยเป็นเนื้อหาของการแสดง โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ได้ดังนี้

ช่วงที่ 1 จะกล่าวถึง นางนวลทองส�าลีธิดาของเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดได้ฝันว่ามีเทวดามาสอนท่า

ร�าให้เมื่อนางตื่นจากความฝัน นางยังจ�าท่าร�าเหล่านั้นได้ นางจึงสอนให้เหล่านางสนมร�าตามที่ได้ฝัน

ช่วงที่ 2 จะกล่าวถึง นางนวลทองส�าลีเกิดทรงครรภ์ขึ้นมาโดยไม่มีสามี ท�าให้เจ้าพระยาสายฟ้า

ฟาดโกรธ จึงสั่งให้ลอยแพนางไปให้พ้นจากวัง แพนางนวลทองส�าลีลอยไปติดอยู่ที่เกาะกะชัง นางได้อาศัยอยู่

บนเกาะจนประสูติโอรส และสอนโอรสให้ร�าตามที่นางได้ฝันจนช�านาญและได้ไปร่ายร�าให้เจ้าพระยาสายฟ้า

ฟาดได้รับชม
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ช่วงที่ 3 จะกล่าวถึง เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดทอดพระเนตรการร�าโนราของโอรสนางนวลทอง

ส�าลีรู้สึกชื่นชอบ แต่การแต่งตัวของผู้ร�าเป็นผ้าเก่าๆ ขาดๆ จึงพระราชทานเครื่องทรงให้ซึ่งมีผ้านุ่ง เข็มขัด 

ทับทรวง สังวาล และมงกุฎ ให้กุมารน้อยร�าโนราต่อไป

ช่วงที่ 4 จะกล่าวถึง เมื่อกุมารน้อยได้รับเครื่องทรงจากเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดแล้ว ก็ออกร�า

โนราไปตามที่ต่างๆด้วยความสวยงาม และได้เป็นต้นแบบของการร�าโนรามาจนถึงทุกวันนี้

6. การออกแบบลักษณะท่าร�า

ผู้สร้างสรรค์ได้คิดประดิษฐ์ท่าร�าขึ้นมาใหม่โดยน�าเอาท่าร�าโนรามาขยายปรับลดและเพิ่มเติม

กระบวนการเข้าไปให้เกิดความสวยงามขึ้นทั้งการจัดวางรูปแบบ การจัดวางระดับของท่าทาง และการ

เคลื่อนไหว แต่ยังคงเอกลักษณ์ของโนราไว้ตามโครงร่างของการแสดงดังนี้

ช่วงที่ 1 จะใช้ลักษณะของการจัดวางเป็นภาพ และเคลื่อนไหว ให้สอดคล้องกับบทร้อง เพื่อสื่อ

ความหมายของการแสดงให้ชัดเจนข้ึนโดยยึดหลักของท่าร�าโนราเป็นพื้นฐานซ่ึงจะใช้ท่าที่เป็นหลักของเพลง

ครูตามที่นางนวลทองส�าลีได้ฝันจ�านวน 6 ท่าและจะจบลง  ด้วยท่าสอดสร้อยของโนรา

ช่วงที่ 2 ผู้สร้างสรรค์จะใช้ท่าร�าเพลงครูจ�านวน 6 ท่า จากที่นาวนวลทองส�าลีฝัน มาขยายปรับ

ลด และเพิ่มกระบวนการจัดวางเป็นภาพ และการเคลื่อนย้ายเข้าไป โดยเน้นกระบวนท่าที่กุมารโอรสของ

นางนวลทองส�าลีร่ายร�า ส่วนนางระบ�าจะใช้กระบวนท่า ที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ท่าร�าของกุมารสวยงาม 

และสื่อความหมายได้มากยิ่งขึ้น

ช่วงที่ 3 ผู้สร้างสรรค์จะประดิษฐ์ท่าร�าตามบทร้องที่เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดได้มอบเครื่องทรง 

ให้กับกุมารแต่ละชิ้น โดยให้นางระบ�าเป็นผู้น�าเครื่องทรงมาสวมใส่ให้กับกุมารตามบทที่ร้องในช่วงนี้จะมีการ

เปลี่ยนพื้นที่ ไปตามบทร้องของการมอบเครื่องทรงแต่ละชิ้นจนครบทุกชิ้น โดยจะเน้นท่าร�าที่เป็นท่ากริยา

ของการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นหลัก

ช่วงที่ 4 ผู้สร้างสรรค์จะใช้ท่าร�าของโนราในบทปฐมมาใช้ในการแสดง แต่จะใช้กระบวนการ

เคลื่อนย้าย การจัดวางภาพ เข้าเติมแต่งให้กระบวนการร�าเกิดความสวยงาม อลังการมากยิ่งขึ้นและจะจบ

ด้วยการจัดวางภาพ ให้กุมารโอรสนางนวลทองส�าลีมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

7. การออกแบบลักษณะของเพลง

เพลงประกอบการแสดงชุดนาฏยาโนราทรงเครื่อง จะใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคใต้เป็นหลัก และ

จะมี พื้นหลังเป็นซาวด์เข้ามาประกอบด้วยเป็นบางช่วงของการแสดง จะเน้นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นของโนรา

ให้สอดคล้องกับช่วงของการแสดงในแต่ละช่วง ซึ่งจะมีโครงร่างดังนี้

ช่วงที่ 1 จะเป็นการโหมโรงโดยเน้น ฆ้อง โหม่ง และปี จะใช้ พื้นหลังเป็นซาวด์เข้ามา เพื่อสร้าง

บรรยากาศให้เห็นเป็นตอนกลางคืน ใช้เวลาประมาณ 45 วินาที 

ช่วงที่ 2 จะใช้การขับบทกลอนหนังในส่วนเนื้อหาตามการแสดงช่วงที่ 1 โดยใช้เสียงโหม่ง และ 

พื้นหลังเป็นซาวด์เป็นหลัก จ�านวน 2 บท ดังนี้ 
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  แม่นวลทองส�าลีศรีสวาท    ฝันประหลาดว่าเทวันชั้นดึงษา 

  มาสอนเยื่องสอนย่างสอนทางท่า  ตื่นผวายังจ�าได้ในท�านอง 

  เป็นท่าทางที่เทวาท่านก�าหนด  พระนางได้จ�าจดบทสิบสอง

  หัดร�าได้สวยงามตามครรลอง  ทั้งสิบสองท่าครูผู้ชี้แนว

หลังจากขับบทแล้วก็จะเป็นดนตรีในการร�าเพลงครู โดยใช้จังหวะเดิมของท่าร�า แต่สร้างสรรค์

ท�านองดนตรีใหม่ให้แปลกไปจากเดิม โดยมีท่วงท�านองอ่อนช้อย เน้นการร�าที่สวยงาม ความยาวของดนตรี

ตามท่าร�า 6 ท่า และจะจบลงด้วยดนตรีส�าหรับให้โนราสอดสร้อย

ช่วงที่ 3 จะใช้ท�านองดนตรีร่ายหน้าแตระ โดยใช้แตระเป็นเครื่องดนตรีหลักในการก�ากับบท 

ร้องเกี่ยวกับนางนวลทองส�าลีโดนลอยแพ และสอนให้กุมารร�า โดยมีบทร้องจ�านวน 2 บท ดังนี้

  น่าเอยน่าสงสารแม่นวลทองสคราญถูกลอยแพ

  ไปตามละเลื่อนคลื่นละลอกแพน้อยลอยออกนอกกระแส

  ฝูงปลาพรั่งพรูมาดูแลจนแพไปติดละเมาะเกาะกะชัง

  วันหนึ่งคลอดบุตรบุรุษชายนางได้สอนร�าดังใจหวัง

  นางสอน เยื้องสอนท่าตามที่จ�ามาในความฝัน

  จนกุมารน้อยเทวัญร�าได้งดงามตามมารดา

หลังจากจบบทร้องแล้ว ดนตรีจะบรรเลงเพลงครู โดยใช้จังหวะเดิมอีก 6 ท่า แต่จะเปลี่ยน

ท�านองดนตรีใหม่ให้มีท�านองที่สื่อถึงความงดงาม น่าเลื่อมใสศรัทธา มีความสง่างามและเข้มแข็ง จากนั้นจบ

ด้วยท่าสอดสร้อย

ช่วงที่ 4 จะใช้ท�านองเพลงกวางเดินดง ไม่มีการร้องรับ เนื้อหาของบทร้องจะเกี่ยวกับ การมอบ

เครื่องทรงของกษัตริย์ให้กับกุมาร เมื่อร้องบทจบเครื่องทรง 1 ชิ้น จะมีดนตรีรับเพื่อให้ผู้ร�าได้ใส่เครื่องทรง 

จะบรรเลงอย่างนี้ไปจนจบทุกชิ้นของเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีบทดังนี้

  ท้าวโกสินทร์ได้ตาจิตคิดประสงค์  จึงมอบหมายเครื่องทรงองค์ราชา

  ให้นุ่งผ้างามประโลมโขมพัสตร์  อย่างกษัตริย์อาจองค์ทรงสง่า

  แล้วมาทรงเข็มขัดรัดกายา   ประชาเห็นกลัวเกรงปั้นเหน่งทอง

  สอดใส่สร้อยสังวาลย์พานรัดอก  ห้อยปีกนกสง่าศรีไม่มีหมอง

  คล้องสายคอโชติช่วงทับทรวงทอง  ได้รับรองว่าลูกบ่าวหลานเจ้าวัง

  พระประทานมงกุฎทองเป็นของเลิศ เขาเรียกว่าเทริดประเสริฐสุขขัง

  แล้วประทานยศศักดิ์ในนครัง  คนทั้งวังเชิญชูบุญขุนศรัทธา 

หลังจากจบบทร้อง ดนตรีจะบรรเลงเพลงบากเพื่อเข้าสู่ช่วงที่ 5 โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 20 

วินาที
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ช่วงที่ 5 จะใช้เพลงบทปฐม โดยจะร้องบทต่อเนื่อง ไม่มีการร้องรับ ซึ่งจะมีบทดังนี้

 ตั้งต้นให้เป็นประถม ถัดมาพระพรหม พรหมข้าเอ่ยสี่หน้า

 ท�ามรคาแขกเต้า นี่มรคานกแขกเต้า บินเข้ารัง

 ร�าเป็นท่ากระต่ายชมจันทร์ ร�าท่าพระจันทร์ทรงกลด ร�าท่าพระรถโยนสาร มารกลับหลัง

 ท�าฝูงมัจฉาในวาริน นี่แหละมัจฉาในวาริน หลงใหลไปสิ้น งามโสภา

 ร�าท่าโตเล่นหาง ถัดมาท่ากวางโยนตัว แล้วร�ายั่วเอาแป้ง ผัดหน้า

 หงส์ทองลอยล่องในคงคา  ท�าท่าเหราเล่นน�้า ส�าราญนัก

 ร�าเมขลาล่อแก้ว ล่อแล้วมาชักล�าน�า  เป็นเพลงร�าแต่ก่อน ครูสอนมา

 หลังจากจบบทปฐมก็จะบรรเลงเพลงเพื่อให้นักแสดงจัดรูปแบบเป็นภาพนิ่งจากนั้นจะมี

ดนตรีน�านักแสดงเข้าหลังเวที ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที

ภาพที่  1  เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงโนรานาฏยาทรงเครื่อง 

ที่มา: เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ภาคใต้, 2560
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8.  การออกแบบลักษณะเครื่องแต่งกาย

โนรากุมาร

ตัวโนรากุมารผู้สร้างสรรค์จะออกแบบเครื่องแต่งกายออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นชุดที่ใช้ส�าหรับการ

ฝึกท่าร�ากับนางนวลทองส�าลี  และชุดร�าให้กับเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดดู ชุดที่ 2 จะเป็นชุดที่เจ้าพระยาสายฟ้า

ฟาดประทานเครื่องทรงให้ โดยจะใช้เทคนิคของการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกลางเวที การแสดงเพื่อที่จะเน้น

ย�้าให้เห็นว่าเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดได้ประทานเครื่องทรงชิ้นไหนให้บ้าง มีรายละเอียดดังนี้

ชุดที่ 1  จะนุ่งสนับเพลายาวเหนือตาตุ่ม ได้แนวคิดมาจากประชาชนผู้ชายทางภาคใต้ นิยมนุ่ง

กางเกงเล โดยเฉพาะชาวประมงผู้สร้างสรรค์ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นกางเกงแบบสนับเพลา แต่ยาวเหนือตาตุ่ม 

ใช้ผ้าผูกทับกางเกงสนับเพลา

ภาพที่ 2 กางเกง 

ที่มา: Pixabay, 2559

ภาพที่ 3 กางเกงกุมาร 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

และจะใส่เสื้อคลุมผ่าหน้าแขนยาว ความยาวตัวเสื้อคลุมสะโพก ไม่ติดกระดุม และจะมีเหมือ

รอยผ้าขาดตามตัวเสื้อ

ภาพที่ 4   เสื้อ 

ที่มา: Princess-of-Asia-เสื้อคลุม, 2562

ภาพที่ 5  เสื้อกุมาร 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

ลักษณะสีที่ใช้ส�าหรับชุดแรกก็จะเน้นเป็นสีทึบ และสีลักษณะมอๆ ซีดๆ ซึ่งกางเกงจะใช้เป็นสี

ด�าส่วนตัวเสื้อจะใช้เป็นสีแดงคล�้าๆ
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ภาพที่ 6  เครื่องแต่งกายกุมารชุดที่ 1 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

ชุดที่ 2  โนราทรงเครื่อง  เป็นชุดที่เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดประทานเครื่องทรงให้ซึ่งประกอบด้วย 

ผ้านุ่ง  เข็มขัด ทับทรวง สังวาล และเทริด (ซึ่งจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกลางเวที) 

                    

          

ภาพที่  7 เครื่องทรงโนรา 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

เครื่องแต่งกายนางระบ�า 

 นางสนมทั้ง 6 ของนางนวลทองส�าลีซึ่งได้รับการฝึกหัดท่าร�าโนราเมื่อตอนที่นางนวลทองส�าลีฝัน  

จะใช้ลักษณะการแต่งกายได้ที่มาจากการแต่งกายของสตรีในยุคอาณาจักรศรีวิชัยตามเร่ืองราวของโนราท่ีได้

เริ่มต้นขึ้นมีลักษณะดังนี้ 

- ผ้านุ่งจะใช้ผ้าพื้นสีอิฐมีลายที่เชิงด้านล่าง ด้านหนึ่งจีบหน้านาง อีกด้านหนึ่ง

  น�ามาผูกรัดหน้านาง ด้านหน้าจะยกริมสูงขึ้นมา

ภาพที่ 8   ผ้าถุงสมัยศรีวิชัย 

ที่มา: Arunee paekew, 2556

ภาพที่ 9  ผ้าถุงของนางสนม 

ที่มา: นลธวัช เพียรดี, 2564
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ใส่เสื้อในนางแล้วใช้ผ้ารัดอกสีทึบ

ภาพที่ 10   ผ้ารัดอกสมัยศรีวิชัย 

ที่มา: Keamthakorn, 2558

ภาพที่ 11  เสื้อในนางนางสนม 

ที่มา: นลธวัช เพียรดี, 2564

- ใช้ผ้าสะใบพาดไหล่ห้อยชายสั้นแค่สะเอวหน้าหลัง และความยาวของผ้าสะใบจะอยู่เหนือ

สะเอว

ภาพที่ 12   ผ้าสะใบสมัยศรีวิชัย 

ที่มา: Keamthakorn, 2558

ภาพที่ 13  ผ้าสะใบนางสนม 

ที่มา: นลธวัช เพียรดี, 2564

- เครื่องประดับประกอบด้วย เข็มขัด สร้อยคอ สังวาลย์ ก�าไลข้อมือ และต่างหู

- เข็มขัดจะมีลักษณะรูปทรงของเข็มขัดโนรา แต่เป็นสีทอง

- สร้อยคอจะร้อยด้วยลูกปัดโนราที่มีความวาว

- สังวาลย์จะร้อยด้วยลูกปัดสีทอง

ภาพที่ 14   เข็มขัดเงิน 

ที่มา: เข็มขัดเงินโนราณ, 2561

ภาพที่ 15  เข็มขัดนางสนม 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564
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ภาพที่ 16  สร้อยคอโนรา 

ที่มา: พวงกุญแจลูกปัดโนรา, 2563

ภาพที่ 17  สร้อยคอนางสนม 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

ภาพที่ 18  ก�าไล 

ที่มา: เพชรจรัสศิลป์, 2563

ภาพที่ 19  ก�าไลนางสนม 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

 

ภาพที่  20 ต่างห ู

ที่มา: teewisit2021, 2563

- ผมจะใช้ทรงหม้อตาล มีดิ้นล้อมรอบมวยผม

ภาพที่ 21 ทรงผมสมัยศรีวิชัย 

ที่มา: : Keamthakorn, 2558

ภาพที่ 22 ทรงผมนางสนม 

ที่มา: แดนเทพเมคอัพ, 2558
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จากการออกแบบเครื่องแต่งกายของนางสนมดังกล่าวข้างต้น  สามารถที่จะน�ามาใส่รวมกันเป็น

ชุดการแสดงได้ดังนี้  

ภาพที่ 23  เครื่องแต่งกายนางสนม 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

9. กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

5.1  การประกอบสร้างท่าร�า

ช่วงที่ ๑  บทกลอนหนัง แม่นวลทองฝัน โดยใช้เสียงโหม่ง และ พื้นหลังเป็นซาวด์ มีตัวอย่างรูปแบบ

แถวดังนี้ที่จะน�ามาประกอบสร้างเป็นรูปแบบการแสดง
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ช่วงที่ 2 จะใช้ท�านองดนตรีร่ายหน้าแตระ โดยใช้แตระเป็นเครื่องดนตรีหลัก มีตัวอย่างรูปแบบแถว

ดังนี้ที่จะน�ามาประกอบสร้างเป็นรูปแบบการแสดง

ช่วงที่ 3 จะใช้ท�านองเพลงท�าบท 2 ชั้น ไม่มีการร้องรับ เนื้อหาของบทร้องจะเกี่ยวกับการมอบ

เครื่องทรงของกษัตริย์มีตัวอย่างรูปแบบแถวดังนี้ที่จะน�ามาประกอบสร้างเป็นรูปแบบการแสดง
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ช่วงที่ 4 จะใช้เพลงบทปฐม มีตัวอย่างรูปแบบแถวดังนี้ที่จะน�ามาประกอบสร้างเป็นรูปแบบการ

แสดง

10.  การประกอบสร้างเครื่องแต่งกาย

- การประกอบสร้างเครื่องแต่งกายชุดที่ 1 (กุมาร ) เนื่องจากนางนวลทองส�าลีถูเนรเทศลอยแพไป

ติดที่เกาะกะชัง  ท�าให้ไม่มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามให้กับกุมารน้อยที่คลอดมา  ผู้สร้างสรรค์จึงได้ออกแบบ

การแต่งกายของกุมารน้อยในช่วงที่ 1 จากสถานภาพของนางนวลทองส�าลี  โดยใช้กางเกงขายาว  รัดด้วยผ้า

ยาว 1  ผืน  และใช้เสื้อคลุมที่มีร้อยปะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากเข็ญของตัวละครจากการออกแบบ

ข้างต้นสามารถประกอบสร้างเป็นเครื่องแต่งกายได้ดังนี้ 

ภาพที่ 24  เครื่องแต่งกายกุมาร 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

การประกอบสร้างเครื่องแต่งกายกุมารชุดที่ 2 หลังจากได้รับเครื่องทรงจากเจ้าพระยาสายฟ้าฟาด 

ซึ่งตอนนี้ผู้สร้างสรรค์จะใช้เทคนิคการแต่งเครื่องโนราโดยเป็นรูปแบบการแสดงบนเวที จากการออกแบบ

ข้างต้นสามารถประกอบสร้างเป็นเครื่องแต่งกายได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 25  เครื่องแต่งกายโนรา 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

- เครื่องแต่งกายเหล่าสนมนางนวลทองส�าลี การแต่งกายผู้สรรค์สรรค์ ได้น�าแนวคิดมาจากนางสนม

ในวังเจ้าพระยาสายฟ้าฟาดที่คอยดูแลนางนวลทองส�าลี  และเมื่อนางถูกเนรเทศไปเสียจากวัง มีลักษณะดังนี้

ภาพที่ 25  เครื่องแต่งกายนางสนม 

ที่มา: นงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564

11.  ผลงานสร้างสรรค์การแสดงชุด  นาฏยาโนราทรงเครื่อง

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนาฏยาโนราทรงเคร่ือง ผู้สร้างสรรค์ได้น�าต�านานของการมองเคร่ืองทรงโนรา

มาเป็นโครงสร้างของการสร้างสรรค์งาน และได้สอดแทรกกระบวนการทางด้านการแสดงโดยใช้รูปแบบของ

การแสดงโนรามาเป็นเค้าโครงในการคิดสร้างงานการแสดงคร้ังนี้ โยเน้นหลักการทางด้านศิลปะการแสดงทั้ง

ในเรื่องของการจัดวางรูปแบบ การเคลื่อนไหว และการจัดวางระดับของท่าทางในการแสดงมาใช้เพื่อให้เกิด

สุนทรียภาพ  ตามโครงเรื่องดังกล่าวข้างต้น  โดยมีจุดเน้นที่การน�าลักษณะกระบวนการของการแสดงโนรา

แบบดั้งเดิมมาใช้  และสอดแทรกแนวทางของการแสดงใหม่ ๆ เข้าไปเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพและอรรถรสใน

การแสดงมากยิ่งขึ้น จากกระบวนการดังกล่าวจึงได้ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการแสดงดังนี้
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ภาพที่ 26 ผลงานสร้างสรรค์ชุด นาฏยาโนราทรงเครื่อง 

ที่มา: นางสาวนงนภัส ชิตชัยภูมิ, 2564
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12.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

ผลงานสร้างสรรค์ชุด นาฏยาโนราทรงเครื่อง ได้เลือกเอาเรื่องราวการได้รับเครื่องทรงจาก

เจ้าพระยาสายฟ้าฟาดมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง โดยเน้นไปที่ต�านาน

ของโนราพุ่มเทวา แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาเร่ิมต้ังแต่แม่นวลทองมีความฝันไปจนถึงการได้รับเคร่ืองทรง

แต่ละชิ้น เพราะความเป็นมาดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีสามารถน�ามาสื่อสารในรูปแบบของการแสดงให้ผู้ชมเข้าถึง

และเข้าใจได้ง่าย ผู้สร้างสรรค์ได้น�ากรอบแนวคิดของกระบวนการน�าเอาท่าร�าโนรามาขยาย ปรับลดและเพิ่ม

ความสวยงามขึ้นทั้งการจัดวางภาพ การจัดพื้นที่ และการเคลื่อนย้าย มาใช้เป็นทิศทางในการสร้างสรรค์ผล

งานทางด้านศิลปะการแสดง เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสามารถบรรลุเป้าหมายตามหลักวิชาการ

การแสดงชุดนี้ได้น�าเสนอกระบวนการแสดงโนราในแนวคิดของการแสดงท่ีสอดคล้องกับการแสดง

ในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้ผู้ชมในปัจจุบันเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองมากยิ่งขึ้น  และ

เห็นความส�าคัญของศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมในอันที่จะสืบทอดให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางใน

การที่จะให้คนรุ่นหลังได้น�าไปใช้ในการท่ีจะอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของ

ชุมชนและสังคมในการที่จะน�าเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันแต่ไม่ทิ้งความเป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง การแสดงชุดนี้จึงเป็นสื่อที่จะน�ามนุษย์ในสังคมปัจจุบันให้รู้ถึงความเป็นมาในอดีต เพื่อ

ที่จะด�ารง รักษาทั้งความเก่าแก่และสมัยใหม่ให้อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างงดงามต่อไป

ปัญหาอุปสรรค 

มีแหล่งข้อมูลอยู่มากมาย และอยู่กระจายในหลายพื้นที่ จึงท�าการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเนตเป็น

ส่วนมาก การด�าเนินการหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการ นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้มีอยู่น้อย การเดินทางมีระยะ

ทางไกลในระดับหนึ่งและค่อนข้างล�าบาก ต้องสืบหาสอบถามจากทางคณะมโนราในบริเวณที่ใกล้เคียงจึงจะ

ทราบว่า วัสดุชิ้นไหนสามารถหาได้จากที่ไหน 

ข้อเสนอแนะ 

จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
1. ควรมีการจัดการวางแผนการท�างานอย่างมีระเบียบ

2. ต้องมีความอดทนต่อปัญหาและมีความพยายามในการท�างาน

3. มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง

13. บรรณานุกรม  

ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา. (2557).  ประวัติโนรา. (ออนไลน์).  http://http://krunora.blogspot.com/p/
blog-page_5984.htmlค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560.
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การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด อุณากรรณแต่งตัว
The Creation of Javanese-Thai Dance Unakan Tang Tua

รณกฤต เพชรเกลี้ยง1 รานี ชัยสงคราม1 

Ronnakrit Phetkliang1 * Ranee ChaisongKram1

ประเภทของงานสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ทางชวา

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ นายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ใน

สมัยนั้นได้น�านาฏศิลป์ไทยและศิลปินของกรมศิลปากรไปแสดงที่ประเทศอินโดนีเซีย หลากหลาย เมือง และ

มอบหมายให้ศิลปินของกรมศิลปากร ฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์อินโดนีเซีย ของเมืองนั้นๆ อันได้แก่ เมือง

ยอร์กยาการ์ตา,เมืองบันดุง,เมืองสุราการ์ตา ซึ่งมีวิทยาลัยนาฏศิลปและศิลปะ ที่เป็นแบบแผนราชส�านักของ

อินโดนีเซีย ถ่ายทอดศิลปะการแสดง เช่น รามายณะของชวา,ระบ�าโกเล็ก, ร�าก�ายองฯลฯ ให้แก่ศิลปินไทยที่

เดินทางไปเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยในสมัยนั้นผู้ที่ได้ฝึกหัดนาฏศิลป์ ของประเทศอินโดนีเซีย อาทิ คุณครูสุวรรณี 

ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๓ คุณครูศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ คุณครู

สถาพร สนทอง ศิลปินกรมศิลปากร เมื่อเดินทางกลับจากการเผยแพร่แลกเปลี่ยนแล้ว ภายหลังจากนั้นได้มี

การจัดการแสดง เรื่องอิเหนา แต่งกายแบบชวา ตอนไหว้พระ ณ สังคีตศาลา รวมทั้งแสดงเผยแพร่ผ่าน

โทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรหม ประดิษฐ์ท่าร�าและฝึกซ้อมโดย ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ซึ่งมีรูปแบบการ

ร�าแบบละครใน ใช้ท่าร�านาฏศิลป์ไทยเพียงแต่มีการปรับรูปแบบการแต่งกายให้มีความแปลกใหม่ลักษณะ

แบบอย่างชวา ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชมในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้เกิดการ

แสดงละครร�า เรื่องอิเหนาท่ีมีรูปแบบท่าร�าท่ีมีการผสมผสานระหว่างท่าร�าของไทยและอินโดนีเซีย ท่ีมีรูป

แบบการแต่งกายแบบอย่างชวาโดยมี คุณครูศิริวัฒน์  ดิษยนันทน์ เป็นผู้อ�านวยการฝึกซ้อม และมอบ

หมายให้ครูรานี ชัยสงคราม เป็นผู้ฝึกซ้อมท่าร�าแบบอย่างชวา ซ่ึงเล็งเห็นว่าคุณครูรานี ชัยสงคราม ได้มี

ความสันทัดและมีประสบการณ์เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนไปศึกษานาฏศิลป์อินโดนีเซีย 

ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ใช้ความรู้จากการไปศึกษาน�ามาปรับประยุกษ์ในการแสดงอิเหนาชวา ในบทร�า

ต่างๆ โดยใช้นาฏยศัพท์ชวา แม่ท่า มาผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ชวา ท�าให้เกิดการ

พัฒนาท่าร�า รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ในการแสดงอีกมากมาย จนเกิดเป็นอิเหนาชวาของกรมศิลปากร 

ที่ออกแสดงในรูปแบบท่าร�าแบบอย่างชวา และมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน (รานี ชัยสงคราม,๒๕๖๒,  

น.๘๔)

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

  Email: vakim_ronnakrit@outlook.co.th
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อิเหนา เป็นวรรณคดีที่ส�าคัญเรื่องหนึ่งของไทย เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ                         

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีนิทานอิเหนาเข้ามาในเมืองไทย                     

ตามหลักฐานที่พบแน่นอนนั้นเชื่อกันว่าเข้ามาในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเห็นว่าอิเหนา  เป็นเรื่องที่ดีเนื้อหาสนุกสนาน

ยอกย้อน จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่เป็นกลอนบทละคร และทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้ท้ายเรื่องอิเหนา

ของพระองค์เกี่ยวกับอิเหนา คือ “อิเหนาได้น�ามาประพันธ์เป็นค�าร้อง ส�าหรับการเฉลิมฉลองขึ้นในภายหลัง 

(พิกุล ทองน้อย,๒๕๖๒,น.๒)

เนื้อเรื่องในตอนนี้กล่าวถึง“อุณากรรณ” หรือนางบุษบา นางเอกของเรื่องอิเหนา เป็นพระราชธิดา

ของท้าวดาหากับประไหมสุหรี และเป็นพระคู่หมั้นของอิเหนามีชื่อเต็มว่า “บุษบาหนึ่งหรัด” เป็นชื่อที่พระ

ราชมารดา ตั้งให้เนื่องจากแรกประสูติเกิดอัศจรรย์ มีกลิ่นดอกไม้หอมตลบอบอวลไปทั่วทางพระราชวัง หลัง

จากองค์ปะตาระกาหลาทรงบันดาลให้ลมหอบ นางบุษบาไปแล้ว ก็ส่งแปลงนางให้เป็นบุรุษ ทรงพระราชทาน 

“กริช” อาวุธของชาวชวา พร้อมกับพระราชทานชื่อให้ นางบุษบาใหม่ว่า “ มิสาอุณากรรณ” เพื่อท�าให้

อิเหนาจ�านางไม่ได้ หลังจากนั้นอุณากรรณก็เที่ยวร่อนเร่พเนจรไปในป่าพร้อมพระพี่เลี้ยงทั้งสอง จนพบกับ

ท้าวประมอตันและได้รับอุณากรรณเป็นพระราชโอรสพร้อมทั้งพระราชทานอาภรณ์และเครื่องทรงอย่าง

กษัตริย์ (จุฑารัตน์ จิตโสภา.๒๕๕๔,น.๙๘) 

จากที่มาและความส�าคัญข้างต้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานเล็งเห็นว่าวรรณกรรมเรื่อง อิเหนา จากบทพระ

ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  มีความน่าสนใจใน ตัวละครอุณากรรณที่

มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากตัวละครอื่นๆในเรื่อง คือ มีทั้งกิริยาผู้ชายและจริตผู้หญิงในตัวคนเดียวกัน จึง

เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์โดยหยิบยกตัวละครผู้เมีย ซึ่งจะมีลักษณะการร�าแบบตัวนาง 

เช่น ลักคอ กล่อมหน้า และท่าร�าที่ผสมลักษณะตัวนางเฉพาะ ส่วนล่างหรือส่วนบน ซึ่งส่วนใหญ่ละครของ

ไทยมักปรากฏตัวละครผู้เมียในบทบาทของพราห์มเท่านั้น ไม่ปรากฏบทบาทของกษัตริย์อย่างเช่น ตัวละคร

อุณากรรณ และเล็งเห็นว่าการสร้างสรรค์ละครร�า เรื่องอิเหนา ที่มีลักษณะการแต่งกายแบบอย่างชวานั้นใน

อดีตไม่ได้มีการจัดแสดงและเผยแพร่มากนัก อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดเรื่อง เครื่องแต่งกายแบบอย่างชวา ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่สามารถหาได้ภายในประเทศไทย ต้องอาศัยการเดินทางไปซื้อจากต่างประเทศ มีค่า

ใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาค้นคว้ายังไม่ได้รับการพัฒนา แต่ปัจจุบันในยุค

โลกาภิวัฒน์ท�าให้สังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ที่ผู้คนสามารถติดต่อสัมพันธ์ทางไกลกับคนอื่นๆ 

ย้ายข้ามเวลา และพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว โดยสร้างเป็นเครือข่ายทางสังคมผ่านระบบเทคโนโลยีการ

สื่อสาร ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมในมิติต่างๆ จึง น�ามาสู่การสร้างสรรค์

ผลงานนาฏยศิลป์ไทยทางชวา เสนอถึงบุคลิกลักษณะเด่นด้วยกระบวนท่าร�าที่งดงามผสมผสานระหว่าง

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ชวาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ชมในการแสดงชุด “อุณากรรณแต่งตัว”

แนวความคิด

ในการแสดงละครไทยจะปรากฏการร�าประเภทหนึ่ง ที่เรียกกันว่า ร�าลงสรงแขก เป็นการร�าที่แสดง

ท่าทางการอาบน�้าและแต่งตัวของตัวละครที่มีสัญชาติแขก โดยมีบทร้องบรรยายลักษณะการอาบน�้าและ

เครื่องแต่งกายของตัวละคร ใช้ในการแสดงละครพันทางหรือละครที่ต้องการบ่งบอกเชื้อชาติของตัวละคร 

เช่นร�าลงสรงแขกของพระยาแกรก จากการแสดงละครพันทางเรื่องพระยาแกรก หรือร�าลงสรงแขกของ
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อิเหนาใช้ในเวลาแต่งกายอย่างชวา หรือบางครั้งเรียกตามชื่อเพลงที่ใช้บรรเลงและขับร้อง เช่น ร�าลงสรงลาว

ของตัวละครพระลอ ที่มีสัญชาติลาว จากเรื่องพระลอ  ร�าสรงมอญของ ตัวละครตัวละครพระยาน้อย จาก

เรื่อง ราชาธิราช ฯลฯ (วรรณพิน ีสุขสม , ๒๕๔๕, น.๑) โดยมักจะใช้กับตัวละครเอกที่มาความส�าคัญในการ

ด�าเนินเรื่อง เป็นการอวดฝีมือเฉพาะตัวของผู้แสดง การร�าแต่ละบทบาทต้องค�านึงถึงบุคลิกของตัวละครที่จะ

ต้องมีความสอดคล้องกับบุคลิกผู้แสดงเป็นส�าคัญ

 ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แนวคิดมาจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่๒ และเล็งเห็นว่าในเรื่องอิเหนามีเหตุการณ์ที่กล่าวถึง องค์ปะตาระกาหลา

บันดาลให้ลมพายุหอบไปในป่า ท�าให้นางต้องพลัดพรากจากอิเหนา และบันดาล นางบุษบาให้กลายร่างเป็น

ชาย ชื่อว่า “มิสาอุณากรรณ”โดยประทานกริชให้เป็นอาวุธคู่กาย อุณากรรณจึงเที่ยวร่อนเร่พเนจรไปในป่า

พร้อมพระพี่เลี้ยงทั้งสอง จนพบกับท้าวประมอตันและได้รับอุณากรรณ เป็นพระราชโอรสพร้อมทั้ง

พระราชทานอาภรณ์และเครื่องทรงอย่างกษัตริย์และขึ้นเฝ้าท้าวประมอตันนั้นสามารถน�ามาสร้างสรรค์

เป็นการแสดงร�าแต่งตัวหรือร�าลงสรงแขกได้ ซึ่งจากประสบการณ์ ของผู้สร้างสรรค์ พบว่ามีการร�าลงสรงทรง

เครื่องที่ปรากฎในละครใน เรื่องอิเหนา มากมายหลากหลายชุด แต่ในรูปแบบของละครร�า เรื่องอิเหนาแต่ง

กายแบบชวา มีเพียงสองชุดเท่านั้น คือ ร�าปันหยีแต่งตัว ของ คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห์ และร�าย่าหรัน

แต่งตัว ของ รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องอิเหนา พบว่าตัวละครอุณากรรณ มี

ความเหมาะสม ในการน�ามาสร้างสรรค์ เป็นการร�าแต่งตัวได้ จึงออกแบบโดยน�าเอาแนวคิดการแสดงละคร

ร�าเรื่องอิเหนาแต่งกายแบบอย่างชวา ของกรมศิลปากร มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบผลงาน ใช้เพลง

ประกอบการแสดง ท่าร�า เครื่องแต่งกาย ที่บ่งบอกถึงสัญชาติอินโดนีเซียตามที่มาของวรรณกรรมจึงน�ามาสู่

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา    ชุด “อุณากรรณแต่งตัว”

วัตถุประสงค์ของการท�างานสร้างสรรค์
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด “อุณากรรณแต่งตัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ผลงานนาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด “อุณากรรณแต่งตัว

2. สามารถน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชานาฏศิลป์อาเซียน
ศึกษา รายวิชาการร�าเดี่ยว, การประดิษฐ์นาฏศิลป์ไทย เป็นต้น 

. 3 สามารถน�าไปเผยแพร่ในรูปแบบการจัดการแสดงในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม

กระบวนการออกแบบโครงสร้างงานสร้างสรรค์ 

๑.โครงสร้างของการแสดง

ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง 

ช่วงที่ ๑ ผู้แสดงร�าออก

อุณากรรณ พร้อมด้วยเกนประจินดา และเกนประหลาหงันร�าออก น�าเสนออากัปกิริยาของของ

อุณากรรณ เกนประจินดา และเกนประหลาหงันที่เดินทางมายังต�าหนักหลังจากนั้นทั้งสามจึงเข้าไปยังที่อาบ
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น�้าของอุณากรรณเพื่ออาบน�้าแต่งตัวให้แก่อุณากรรณ มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วง

การ

แสดง

เนื้อหา

ที่ต้องการน�า

เสนอ

เพลง

ประกอบการแสดง

อารมณ์ของการแสดง

ช่วงที่๑ 

ผู้แสดงร�า

ออก

อุณากรรณ  

พร้อม

ด้วยเกนประ

จินดา 

และเกนประหลา

หงัน

เดินทางเข้า

ต�าหนัก

เพื่ออาบน้�าแต่ง

ตัว

ให้แก่อุณากรรณ

ปี่พาทย์ท�าเพลงแข

กอะหวังน�า ๑ เที่ยว

และบรรเลงเพลงแข

กอะหวังประกอบ

บทร้อง

“เมื่อนั้นมิสาอุณา

กรรณ เรืองศรีชวน

สอง พี่เลี้ยง จรลียัง

มันดี ที่ประเส บันอา

กง”

นักแสดงหลัก (อุณากรรณ)

นักแสดงหลัก (อุณากรรณ)ผู้แสดงร�าตามกระบวน

ท่าที่ผสมผสานระหว่างตัวพระและตัวนาง 

เชื้องช้า,สง่างาม มั่นคง,แข็งแรง แสดงออกถึงเป็น

ผู้ชายและยังสอดแทรกความอ่อนหวาน นุ่มนวล 

สวยงามแบบผู้หญิงอยู่ในตัว ยึดการแสดงอารมณ์

แบบนาฏศิลป์ไทย 

นักแสดงประกอบ (เกนประจินดาและเกนประ

หลาหงัน)

ผู้แสดงร�าตามกระบวนท่าที่ผสมผสานระหว่าง

ตัวพระและตัวนาง มีความ เชื้องช้า,อ่อนหวาน นุ่ม

นวล,สง่างาม ยึดการแสดงอารมณ์แบบนาฏศิลป์

ไทย

ช่วงที ่๒ ผู้แสดงร�าเพื่อสื่อความหมายถึงการอาบน�้าช�าระร่างกายและแต่งตัวอย่างกษัตริย์

“อาบน�้าแต่งตัวอย่างกษัตริย”์ น�าเสนอถึงการอาบน�้าช�าระร่างกาย ประทินร่างกายด้วย เครื่องหอม 

และแต่งกายตามล�าดับขั้นตอนและบ่งบอกลักษณะของเครื่องแต่งกายแต่ละชนิด เมื่ออาบน�้าแต่งตัวเสร็จสิ้น

ขั้นตอนสุดท้ายคือสิ่งที่ชาวชวาจะต้องมีติดกายคือ กริช ซึ่งเป็นอาวุธส�าคัญของชาวชวา   มีรายละเอียด ดังนี้
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ช่วงการ

แสดง

เนื้อหาที่ต้องการน�า

เสนอ

เพลงประกอบการแสดง อารมณ์ของการแสดง อุปกรณ์

ประกอบ

การแสดง

ช่วงที่ ๒

ผู้แสดง

รำ�เพื่อสื่อ

คว�มหม�ย

ถึงก�รอ�บ

น้ำ�ชำ�ระ

ร่�งก�ย

และแต่ง

ตัวอย่�ง

กษัตริย์

“อาบน้ำา” นำ�

เสนอถึงก�รอ�บน้ำ�

ชำ�ระร่�งก�ยและ

ประทินร่�งก�ย

ด้วยเครื่องหอม

“แต่งตัวอย่าง

กษัตริย์” น�าเสนอ

การแต่งกายตาม

ล�าดับขั้นตอนและ

บ่งบอกลักษณะ

ของเครื่องแต่งกาย

แต่ละชนิด

“เหน็บกริช” เมื่อ

อาบน้�าแต่งตัวเสร็จ

สิ้นขั้นตอนสุดท้าย

คือสิ่งที่ชาวชวาจะ

ต้องมีติดกายคือ 

กริช ซึ่งเป็นอาวุธ

ส�าคัญของชาวชวา

-ร้องเพลงลงสรงแขก-

“แล้วจึง ชำ�ระ สระสน�น

ว�รุณ หอมหว�น ธ�รสรง

ทรงอุหรับ จับกลิ่น บุษบง

สนับเพล� เครือบุหรง รง

ทอง

สร้อยภูษ� เขียวตอง ผ่อง

ฉ�ยฉลององค์ ปักล�ย ผก�

ผอง

ปันดิง ลวดล�ย เรืองรอง

ปั้นเหน่งแก้วกรอง ทอง

พร�ย

ต�บทิศ ทับทรง ดวงกุดั่น

สังว�ลย์วัลย์ มุกด� ห้�ส�ย

พ�หุรัด ตรัสเก็จ เพชรร�ย

ทองกร น�คกร�ย ล�ยรูจี

สร้อยธำ�มรงค์ แก้วเก้� 

ว�ววับต�บทับ พันโพก เกศี

ห้อยผ้� ซ่�โบะ อย่�งดีกุม

กริช ฤทธี เทวัญ”

ในเพลงลงสรงแขก

ผู้แสดงรำ�ต�มกระบวน

ท่�รำ�ที่ผสมผส�น

ระหว่�งตัวพระและ

ตัวน�ง มีคว�มสุขในก�ร

อ�บน้ำ�ชำ�ระร่�งก�ยเละ

ประทินก�ยด้วยเครื่องมี

ความสุข พึงพอใจในการ

แต่งตัวอย่างชื่นชมความ

งามของกริช 

นักแสดงประกอบ

รำ�ต�มกระบวนท่�

ตัวน�งเน้นแสดงท่�รำ�

และอ�รมณ์ที่สื่อถึงก�ร

มีปฏิสัมพันธ์กับนักแสดง

หลัก   

นักแสดงหลักและนัก

แสดงประกอบรำ�ใน

สร้อยท่อนของเพลงโดย

ผู้แสดงรำ�ต�มกระบวน

ท่�รำ�น�ฎศิลป์แบบ

อย่�งสุร�ก�ร์ต้� เน้น

ก�รแสดงออกท�งสีหน้�  

ส�ยต�หลบมองต่ำ� มี

คว�มอ่อนช้อยและสง่�

ง�ม อ�รมณ์นิ่ง เคลื่อน

ไหวเชื้องช้� 

กริชชว�
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ช่วงที ่๓ ผู้แสดงร�าชมความงามของตน

“ชมโฉม” น�าเสนอถึงอุณากรรณชมความงามของตนเองหลังเสร็จสิ้นอาบน�้าแต่งตัวพร้อมออกเดิน

ทางเข้าเฝ้าท้าวประมอตัน มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงการ

แสดง

เนื้อหาที่ต้องการนำา

เสนอ

เพลงประกอบการแสดง อารมณ์ของการ

แสดง

ช่วงที่ ๓

ผู้แสดงร�า

ชมความงาม

ของตน

“ชมโฉม” น�าเสนอถึงอุณา

กรรณชมความงามของ

ตนเองหลังเสร็จสิ้นอาบน�้า

แต่งตัวพร้อมออกเดินทาง

เข้าเฝ้าท้าวประมอตัน

-ร้องเพลงร่ายแขก-

“งามองค์ อุณากรรณ เรืองศรี

สาหรี ดั่งเทวา กระยาหงัน

ละรี ยังที่ ประเสบัน

ขึ้นเฝ้า ประมอตัน ทันใด”

ผู้แสดงหลักร�าตาม

กระบวนท่าร�าที่ผสม

ผสานระหว่างตัวพระ

และตัวนาง มีความสุข

ในใจ ชื่นชม,ยินดีกับ

ความงดงามของตน ยึด

การแสดงอารมณ์แบบ

นาฏศิลป์ไทย

นักแสดงประกอบ 

ปฏิบัติท่านิ่ง 

ช่วงที ่๔ ผู้แสดงร�าเพลงเสมอชวา

 “เข้าเฝ้า” น�าเสนอถึงอุณากรรณออกเดินทางเข้าเฝ้าท้าวประมอตัน มีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงการแสดง เนื้อหาที่ต้องการนำาเสนอ เพลงประกอบการ

แสดง

อารมณ์ของการ

แสดง

ช่วงที่ ๔

ผู้แสดงร�าเพลงเสมอ

ชวา

เข้าเฝ้า” อุณากรรณและพี้เลี้ยงทั้งสอง

ออกเดินทางเข้าเฝ้าท้าวประมอตัน

 เพลงเสมอชวา แสดงออกถึงเป็นผู้ชาย 

และยังสอดแทรกความ

อ่อนหวาน นุ่มนวล 

สวยงามแบบผู้หญิงอยู่

ในตัว ผู้แสดงร�าตาม

กระบวนท่าร�านาฎศิลป์

สุราการ์ต้า เน้นการ

แสดงออกทางสีหน้า  

สายตาหลบมองต�่า มี

ความอ่อนช้อยและสง่า

งาม  

๒ โครงสร้างของท่าร�า

กระบวนท่าร�าการแสดงชุด อุณากรรณแต่งตัว ได้ยึดหลักในการออกแบบท่าร�าคือแบบนาฏศิลป์

ไทย ใช้วิธีการร�าตีบทตามบทร้อง, ดัดแปลงมาจากท่าทางในชีวิตประจ�าวัน, และท่าร�านาฏศิลป์ชวา แต่ยังคง

เน้นกระบวนท่าร�าในการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นหลัก เช่น กระบวนท่าร�าจากร�าแม่บทเล็กและ ร�าแม่บท

ใหญ่ โดยพิจารณาจากชื่อท่า หรือลักษณะของท่ามาร้อยเรียงให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลงและผสม

ผสาน ลักษณะของท่าร�าทั้งหมดจะเน้นท่าร�าที่แสดงออกถึงบุคลิกมีทั้งกิริยาผู้ชายและจริต ของผู้หญิงในตัว
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คนเดียวกัน เรียกว่า “ร�าแบบผู้เมีย” บางช่วงจะแสดงกิริยาของผู้หญิงออกมาอย่างเด่นชัดในบทต่างๆ ยกเว้น

บทรบที่ต้องแสดงอารมณ์กล้าหาญแบบผู้ชายเพียงอย่างเดียวลักษณะอารมณ์ที่แสดงถึงความเป็นสตรี คือ

ท่าทีปัดป้อง สะบัดมือ เดินเลี่ยงออกไป ไม่สนใจฟัง การแสดงออกทางสีหน้า คือ การควักค้อน ใบหน้าเศร้า

หมอง ช�าเลืองมอง และหลบหน้า กิริยาท่าร�าเหล่านี้สอดแทรกลงในท่าร�าเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทของ

พราหมณ์แปลง”

“แบบแผนการร�าพราหมณ์มีลักษณะที่ส�าคัญ คือ การร�าแบบสง่างามและนุ่มนวล โดยเคลื่อนไหว

ร่างกายไม่แรงนัก และค่อนข้างรวดเร็วตามบทร้องและท�านองเพลงที่กระชับ การร�าทุกบทเป็นท่าร�าตีบท

พระที่มาจากแม่ท่าในโขนละคร และท่าที่มาจากกิริยาของมนุษย์ จุดเด่นของท่าร�าบางท่า คือ ร�าแบบตัวนาง 

คือร�าแบบปิดเข่า ลักคอ กล่อมหน้า มีท่าร�าแบบนางล้วนๆ และท่าที่ผสมลักษณะตัวนางเฉพาะส่วนล่างหรือ

ส่วนบน ที่เรียกว่า “ร�าแบบผู้เมีย” บางช่วงจะแสดงกิริยาของผู้หญิงออกมาอย่างเด่นชัดในบทต่างๆ ยกเว้น

บทรบที่ต้องแสดงอารมณ์กล้าหาญแบบผู้ชายเพียงอย่างเดียวลักษณะอารมณ์ที่แสดงถึงความเป็นสตรี คือ

ท่าทีปัดป้อง สะบัดมือ เดินเลี่ยงออกไป ไม่สนใจฟัง การแสดงออกทางสีหน้า คือ การควักค้อน ใบหน้าเศร้า

หมอง ช�าเลืองมอง และหลบหน้า กิริยาท่าร�าเหล่านี้สอดแทรกลงในท่าร�าเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทของ

พราหมณ์แปลง”

(พิมพ์รัตน์ นะวะศิริ, ๒๕๔๘, น.ง)  

นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบท่าร�าแบบอย่างชวาโดยยึดท่าร�านาฏศิลป์สุราการ์ต้ามาเป็นส่วน

หนึ่งของท่าร�า ใช้นาฏยศัพท์ทางชวา เช่น งารูจี งีเต็ง ยิมปุริด งับเบิล มาเป็นส่วนประกอบของท่าร�า  รวมทั้ง

ใช้ผ้าซัมปูร์ (Sampur) ประกอบการร่ายร�าเพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ท�าให้การร่ายร�าให้เกิดความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น เช่นท่าเครือบุหรงจะใช้ท่าผ้าซัมปูร์แทนปีกนก,ท่าทองกรนาคกลายจะใช้ผ้าซัมปูร์(Sampur) แทน

ล�าตัวของพญานาค เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ กิติยา ชูจันทร์ ได้อธิบายไว้ว่า

“ผ้าซัมปูร์ (Sampur) ซึ่งเป็นผ้าที่มีความส�าคัญกับวัฒนธรรมชาวชวา ใช้เป็นผ้าพันอก คล้องคอ 

หรือพันเอวแบบชวา ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผ้าซัมปูร์นี้ ถือเป็นส่วนประกอบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่มี

ความส�าคัญในการร่ายร�าระบ�าชวาเป็นอย่างมาก นิยมใช้ผ้าเขียนลายบาติกแบบชวาในการผูกที่เอวโดยจะ

ปล่อยชายผ้ายาวออกไปทั้งสองข้าง ซึ่งนักแสดงจะใช้ชายผ้าทั้งสองนี้ ในการสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อขยาย

นาฏการของการร่ายร�าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเป็นสื่อช่วยสร้างจิตนาการเป็นข้าวของ

เครื่องใช้ในการแสดงได้ เช่น ยกชายผ้าขึ้นมาท�าท่าเขียนเป็นจดหมาย เอามาบังและเปิดออกด้านข้างแทน

ประตู ยกชายผ้าขึ้นมาส่องหน้าแทนแผ่นกระจก เป็นต้น และยังสามารถใช้เป็นปีกนก ปีกผีเสื้อ ปีกครุฑ เป็น

ลมพัด เป็นคลื่นน�้า รวมไปถึงการใช้เป็นอาวุธของตัวละครชายในบางบทบาทอีกด้วย” (กิติยา ชูจันทร,์

๒๕๕๙,น.๑๖)



948

กระบวนท่าร�าที่น�ามาใช้ หรือดัดแปลงจากท่าร�า จากร�าแม่บทเล็กและร�าแม่บทใหญ่ยกตัวอย่างพอ
สังเขปดังนี้

ภาพกระบวนท่าร�า

ที่น�ามาใช้หรือดัดแปลงมาจาก

ร�าแม่บทเล็ก, แม่บทใหญ่

ภาพกระบวนท่าร�า

ในการแสดง บทร้อง ชื่อท่า
แนวคิดในการเลือกใช้กระบวน

ท่า

สังวาล

ยวัลย์

มุกดา

สอด

สร้อย

มาลา 

(แม่บท

เล็ก)

พิจารณาจากชื่อท่าที่มีความ

หมายถึงการสอด หรือสวมใส่

เช่นเดียวกับบทร้อง ซึ่งนิยมใช้

ท่านี้ในการสื่อถึงการใส่สังวาล

ย์ในการร�าประเภทร�าลงสรง,ร�า

ทรงเครื่อง,ร�าแต่งตัว

เรืองศรี อัมพร 

(แม่บท

ใหญ่)

พิจารณาจากลักษณะท่าร�าที่มี

ความหมายถึงท้องฟ้า 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน�ามา

ใช้สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่ 

ซึ่งนิยมใช้ท่านี้ในการสื่อถึงความ

เกรียงไกล ยิ่งใหญ่ ในการร�าตี

บทของไทย

บุหรง ยูงฟ้อน

หาง 

(แม่บท

ใหญ่)

พิจารณาจากท่าร�า

ที่ส่งแขนทั้งสองข้างไปข้างหลัง 

คล้ายหางของนกจึงน�ามาใช้เป็น

ท่าที่ต้องการสื่อถึงสัตว์ปีก ที่

สอดคล้องกับบทร้อง “บุหรง” 
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ท่าร�าที่ดัดแปลงมาจากท่าทางในชีวิตประจ�าวัน ยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้

ภาพกระบวนท่าร�า บทร้อง แนวคิดและลักษณะท่าร�า

สระสนาน ดัดแปลงท่าร�าของการอาบน�้าช�าระร่างกาย 

โดยนักแสดงประกอบต่างช่วยกันอาบน�้า

ช�าระร่างกายให้แก่นักแสดงหลัก เป็นท่าร�า

ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการของผู้

สร้างสรรค์ผลงาน

สนับเพลา ดัดแปลงท่าท่าของการสวมใส่กางเกง โดย

นักแสดงประกอบช่วยกันตรวจตราความ

งามของสนับเพลาให้แก่นักแสดงหลักเป็น

ท่าร�าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการ

ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ธ�ามรงค์แก้วเก้า ดัดแปลงท่าร�าการสวมใส่แหวน โดยใช้มือ

แตะไปยังแหวนทั้งสองมือ จุดมุ่งหมายของ

ท่านี้ คือแสดงถึงแหวนที่สวมใส่ โดยใช้

สายตาเป็นตัวสื่อสารหลัก ซึ่งนิยมใช้ท่านี้ใน

การสื่อถึงการสวมแหวน(ธ�ามรงค์)ในการร�า

ประเภทร�าลงสรง,ร�าทรงเครื่อง,ร�าแต่งตัว

ทองกร ดัดแปลงท่าร�าการสวมใส่ก�าไลข้อมือ โดย

ใช้มือจีบไปยังข้อมืออีกข้าง จุดมุ่งหมายของ

ท่านี้ คือแสดงถึงทองกรที่สวมใส่ ใช้สายตา

เป็นตัวสื่อสารหลัก ซึ่งนิยมใช้ท่านี้ในการ

สื่อถึงการสวมก�าไลข้อมือหรือทองกร ใน

การร�าประเภท              ร�าลงสรง,ร�าทรง

เครื่อง,ร�าแต่งตัว



950

ท่าร�าที่น�ามาจากนาฏศิลป์ชวา ยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
ภาพกระบวนท่าร�า บทร้อง/ดนตรี แนวคิดและลักษณะท่าร�า

ปี่พาทย์ท�าเพลงแขกอะหวังน�า ๑ 

เที่ยว

ใช้ท่าร�าท�ามืองีเต็ง และยกเท้ากดปลาย

เท้าลง ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์อินโดนีเซีย

จะใช้ท่านี้ที่สื่อถึงการเดินทางจากที่หนึ่ง

ไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ จุดมุ่ง

หมายของท่านี้ คืออุณากรรณและพี่เลี้ยง

เดินทางไปยังต�าหนักเพื่ออาบน�้าแต่ง

ตัวอย่างกษัตริย์

สร้อย

(โกมิโยละมา โย้ล่ะมาเว้ เห่เห้ โก

มิโยละมา ดีดีปะดี มานี มานีมา)

ใช้ท่าร�าท�ามืองีเต็ง โดยใช้ผ้าซัมปูร์ 

(Sampur) พาดไหล่ จุดมุ่งหมายของท่านี้ 

คือการร�าออกภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับ

บทร้องและมีลีลาท่าร�าแบบอย่างชวาใน

ลักษณะนาฏศิลป์สุราการ์ต้า

ห้อยผ้า ซ่าโบะ ใช้ท่าร�าท�ามืองีเต็งทั้งสองมือ ประกอบ

การใช้ผ้าซัมปูร์ (Sampur) สื่อถึงผ้า

ซ่าโบะ คือผ้าของนักรบชวาที่นิยมใช้

กันในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับการแสดง

นาฏศิลป์สุราการ์ต้าที่นิยมใช้ผ้าซัมปูร์เพื่อ

สื่อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อขยายนาฏการ

ของการร่ายร�าให้เกิดความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น



951

๓ โครงสร้างของเพลงประกอบการแสดง  

เพลงอุณากรรณแต่งตัว ประพันธ์ขึ้นเพิ่มเติมจากบทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนายธ�ามรงค์ บุญราช นักวิชาการละครดนตรีปฏิบัติการ ส�านัก

การสังคีต กรมศิลปากร  ได้เลือกดนตรีประกอบเพลงอุณากรรณแต่งตัวให้สอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อเรื่อง

ของการแสดงที่มีการผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ชวาเข้าด้วยกัน โดยเลือกท�านอง เพลงแขกอะ

หวัง,เพลงลงสรงแขก,เพลงร่ายแขก,และเพลงเสมอชวา มีรายละเอียดโครงสร้างของเพลงประกอบการแสดง

ดังนี้

ช่วงที ่๑ ผู้แสดงร�าออก ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีประกอบท�านองเพลงแขกอะหวัง   มีจังหวะ

ช้าเพื่อเป็นการเปิดตัวนักแสดง และมีบทร้องบรรยายถึงตัวละคร

ช่วงที่ ๒ ผู้แสดงร�าเพื่อสื่อความหมายถึงการอาบน�้าช�าระร่างกายและแต่งตัวอย่างกษัตริย ์

ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีประกอบท�านองเพลงสรงแขก มีจังหวะช้าเหมาะสมกัน การร�าที่ผสมผสาน

นาฏศิลป์ชวาที่ความช้า และนิ่ง  บทร้องบรรยายการแต่งกายและถึงลักษณะเครื่องแต่งกายของตัวละคร 

โดยใช้สร้อยเพลงออกภาษา ทางคุณครูท้วม ประสิทธิกุล ศิลปินแห่งชาติ  สาขาการแสดง (คีตศิลป์) ประจ�า

ปี พุทธศักราช ๒๕๒๙

ช่วงที่ ๓ ผู้แสดงร�าชมความงามของตน ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีประกอบท�านองเพลงร่าย

แขก เหมาะสมกันการร�าชมความงามของตัวละคร  บทร้องบรรยายเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมย

ช่วงที่ ๔ ผู้แสดงร�าเพลงเสมอชวา ผู้สร้างสรรค์ใช้ดนตรีประกอบท�านองเพลง เสมอชวา มี

ดนตรีจังหวะเร็ว เน้นจังหวะกระชับประกอบการร�าเพื่อให้ผู้แสดงเข้าหลังเวที

ส�าหรับเพลงประกอบการแสดง ธ�ามรงค์ บุญราช นักวิชาการละครดนตรีปฏิบัติการ ส�านักการสังคีต 

กรมศิลปากร ได้เสนอเรื่องบทร้องและเพลงประกอบการแสดง โดยให้ความเห็นว่า

“บทร้องและท�านองเพลงบทร้องที่ใช้ในการแสดงลงสรงทรงครื่องตัวนางละครใน เรื่อง อิเหนา มา

จากพระราชนิพนพระบทสมเด็จพระพุทธเลิศหลันภาลัย ซึ่งมีบางชุดการแสดงที่มีการปรับปรุงบทจากบท

พระราชนิพนธ์ เพื่อความหมาะสมในการแสดง เช่น การแสดงชุดบุษบาทรงเครื่อง การแสดง ชุดจินตะหรา

ทรงเครื่อง โดยมีการใช้เพลงในการแสดงที่ระบุตามบท พระราชนิพนย์และใช้เพลงที่สอดคล้องกับการแสดง

ลงสรงทรงเครื่อง เช่น เพลงเสมอ ที่แสดงถึงการเดินทาง การร�าอุณากรรณแต่งตัวควรยึดเพลงตามชนชาติ

ของตัวละครเป็นส�าคัญ ซึ่งเพลงลงสรงแขกมีท่อนรับออกภาษา มีความเกี่ยวเนื่องกับการแสดงและการใช้

เพลงเสมอชวามาเป็นส่วนท้ายนั้น เพื่อให้ผู้ร�าออกลีลาท่าร�าแบบอย่างชวา และมีจังหวะที่กระชับ ทิ้งท้าย

ก่อนผู้แสดงร�าเข้าฉาก” (ธ�ามรงค ์บุญราช.การสื่อสารส่วนบุคคล.๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)
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๔ โครงสร้างเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง  

ส�าหรับเครื่องแต่งกาย “อุณากรรณ” ได้แนวคิดจากการแต่งกายของตัวละครกษัตริย์ในนาฏศิลป์

แบบอย่างสุราการ์ต้าโดยเลือกใช้การสวมเสื้อแทนการเปลือยหน้าอก เนื่องจากลักษณะบทบาทของตัวละคร

เป็นตัวละครเพศหญิงถึงแม้ว่าจะถูกสาปให้เป็นผู้ชายแต่ในบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย ทรงระบุไว้ให้ อุณากรรณยังคงมีหน้าอกจ�าเป็นต้องปกบิดหน้าอกอยู่ตลอดเวลา ผู้สร้างสรรค์

จึงเลือกใช้การสวมเสื้อแขนกุดแบบอย่างชวา เพื่อให้เอื้อต่อนักแสดงผู้หญิงให้สามารถแสดงชุดนี้ได้อีกด้วย 

ส�าหรับสีของเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกสีแดงขลิบเขียวตามแบบละครไทย ที่ให้สีเครื่องแต่ง

กายของตัวเอกเป็นคู่สีตรงกันข้ามกัน เพื่อความโดดเด่นและสอดคล้องกับจารีตของนาฏศิลป์ไทย เน้นการ

ปักลวดลายเครือเถาแบบอย่างอินโดนีเซีย โดยเลือกใช้วิธีการปักแบบโบราณที่มีความละเอียดแบบละครไทย 

ในส่วนของเครื่องประดับจะเพิ่มความวิจิตร โดยการประดับประดาเพชรพลอยหลากสี และเน้นรายละเอียด

ปราณีตแบบอย่างละครไทย โดยมีรายละเอียดโครงสร้างแต่งกายประกอบการแสดง ดังนี้

ภาพประกอบที่ ๑ : เครื่องแต่งกายอุณากรรณ

ที่มา : นายรณกฤต เพชรเกลี้ยง.๒๕๖๓

ส�าหรับเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง “พี่เลี้ยง”  ได้แนวคิดจากการผสมผสานการแต่งกายของ

ตัวนางระบ�าราชส�านักของเมืองสุราการ์ต้า  โดยก�าหนดให้ผู้แสดงทั้งสองแต่งกายเหมือนกัน เลือกใช้โทนสี

น�้าตาลเป็นสีหลักในการออกแบบ เพื่อให้สีเครื่องแต่งกายของตัวอุณากรรณมีความโดดเด่นมากขึ้น ในส่วน

ของเครื่องประดับจะเพิ่มความวิจิตรและเน้นรายละเอียดปราณีตแบบละครไทย โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง

แต่งกายประกอบการแสดง ดังนี้
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ภาพประกอบที่ ๒ : เครื่องแต่งกายนักแสดงประกอบ

ที่มา : นายรณกฤต เพชรเกลี้ยง.๒๕๖๓

การแต่งกายละครไทยต้องให้ถูกต้องตามลักษณะของตัวละครให้เหมาะสมกับฐานะและบทบาทที่

ได้รับ เพื่อให้การแสดงเกิดความจริง เกิดความสมดุล กลมกลืนจุดในการแสดง โดยค่านิยมในการใช้ สีเครื่อง

แต่งกายในละครไทย พระเอก นางเอก ตัวเอก นิยมใช้สีเขียว สีแดง สีเหลือง เนื่องจากเป็นคู่หลัก มีความโดด

เด่น ถ้าเป็นละครพันทางต้องแต่งกายตามเชื้อชาติบ้าง แต่งคล้ายละครไทยบ้าง เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องสวม

ศีรษะ เช่นพระลอแต่งยืนเครื่องสีแดง สวมชฏา ยอดลาว,กษัตริย์พม่า แต่งกาย แบบพม่าสวมชฏายอดหงส์ 

(สมศักดิ์ บัวรอด,๒๕๕๘,น.๒๐๘)

ส�าหรับเครื่องแต่งกายการแสดงอุณากรรณแต่งตัวนั้น  สุภาวดี โพธิเวชกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน

นาฏศิลป์ได้ให้ความเห็นว่า 

“ความส�าคัญของการออกแบบเคร่ืองแต่งกายในงานแสดงละครร�าในงานสร้างสรรค์การแสดงทาง

ด้านการออกแบบ สิ่งที่ส�าคัญอันดับหนึ่งเลยก็ คือ เครื่องแต่งกายเพราะเป็นสิ่งที่นักแสดงต้องสวมใส่ และ

การแต่งกายยังช่วยเล่าเรื่องราว และลักษณะของตัวละครได้แต่สิ่งที่ส�าคัญคือการเลือกใช้วัสดุที่เบาเพื่อไม่ให้

เป็นอุปสรรคต่อการแสดง โดยเลือกใช้วัสดุที่หาได้ จากท้องตลาดมาดัดแปลง ปรับแต่ง เปลี่ยนรูปทรงสีสันให้

เหมาะสมกับตัวละครและชนชาติ ของตัวละคร»สุภาวดี โพธิเวชกุล.(การสื่อสารส่วนบุคคล. ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๖๓)
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ส�าหรับสีของเครื่องแต่งกายการแสดง โชติวรรธน์ เขียวไสว นักพัสตราภรณ์อิสระ ได้เสนอให้ใช้สี

แดงกับสีเขียว และโทนสีน�้าตาล โดยให้ความเห็นว่า

“ เป็นโทนสีแดงขลิบเขียวของตัวละครเอกนั้นเป็นสีที่นิยมใช้ในละครไทย ซึ่งตัวละครบุษบา เป็นตัว

ละครเอกหรือนางเอกของเรื่องซึ่งในละครไทยตัวเอกจะใช้เครื่องแต่งกายโทนสีนี้เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความ

โดดเด่นบนเวที ควรใช้สีแดงขลิบเขียว ในส่วนของพี่เลี้ยงควรเป็นสีที่น�้าตาล เนื่องจากเป็นเพียงตัวแสดง

ประกอบหากใช้โทนสีหลักจะท�าให้ตัวละครเอกไม่โดดเด่นเท่าที่ควร ในส่วนของรูปแบบ การแต่งกายควรยึด

รูปแบบการแต่งตามชนชาตินั้นๆเพื่อไม่ให้ขัดต่อจารีตหรือความรู้สึกของผู้ชม” (โชติวรรธน์ เขียวไสว.การ

สื่อสารส่วนบุคคล.๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์
. 1 การศึกษาประมวลข้อมูลนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เลือกศึกษาวรรณคดีเรื่องอิเหนา การสังเกต 

การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์อินโดนีเซีย  รวมไปถึงประสบการณ์จริงที่มีอยู่มาประมวลเข้า
ด้วยกัน จากนั้นจึงท�าการตรวจสอบความเพียงพอและความถูกต้องของข้อมูลท้ังหมดและต้องมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของผลงานที่ต้องการสร้างสรรค์

. 2 ก�าหนดการก�าหนดรูปแบบของการแสดง “ชุด อุณากรรณแต่งตัว”โดยก�าหนดให้อยู่ในรูปแบบ
นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ทางชวา การแสดงถูกแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงการแสดง ช่วงที่ ๑ ผู้แสดงร�าออก ช่วงที่ 
๒ ผู้แสดงร�าเพื่อสื่อความหมายถึงการอาบน�้าช�าระร่างกายและแต่งตัวอย่างกษัตริย์ ช่วงที่ ๓ ผู้แสดงร�าชม
ความงามของตน และช่วงที่ ๔ ผู้แสดงร�าเพลงเสมอชวา ใช้กระบวนท่าร�าที่ผสมผสานจากนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์ชวาเข้าด้วยกัน เน้นการออกแบบท่าร�าให้สามารถเล่าเรื่องตามกรอบเนื้อหาได้ ใช้ผู้แสดงจ�านวน ๓ 
คน โดยแบ่งนักแสดงออกเป็น ๒ กลุ่มคือ นักแสดงหลักและ นักแสดงประกอบ ใช้เวลาในการแสดงประมาณ  
๙.๓๐  นาที 

. 3 ก�าหนดโครงสร้างเพลงประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลือกใช้ดนตรีประกอบท�านอง
เพลง เพลงแขกอะหวัง เพลงลงสรงแขก เพลงร่ายแขก และเพลงเสมอชวา ประกอบการแต่งตัวของ          
อุณากรรณ  

. 4 ก�าหนดเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ชุด อุณากรรณ ได้แนวคิดจากการผสมผสาน การ
แต่งกายของตัวละครกษัตริย์ในนาฏศิลป์แบบอย่างสุราการ์ต้า ในส่วนของนักแสดงประกอบ ยึดรูปแบบการ
แต่งกายของตัวนางในนาฏศิลป์แบบอย่างสุราการ์ต้าผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

. 5 คัดเลือกและฝึกซ้อมนักแสดง การคัดเลือกนักแสดงหลักประการแรกได้ยึด เพศชายหรือ เพศ
หญิงที่มีบุคลิกที่สง่างาม สดใส รูปร่างดี ผิวพรรณดีดูมีน�้ามีนวล ตามบทบาทของตัวละคร ประการที่สอง
เลือกจากทักษะว่าเหมาะสมกับบทบาทเนื่องจากการร�านาฏศิลป์ชวาต้องใช้ผู้แสดงที่มีทักษะพื้นฐานการร�าที่
นิ่ง สง่างาม เชื่องช้า มีปฏิภาณ การคัดเลือกนักแสดงประกอบ ประการแรกได้ยึดเพศหญิง รูปร่างเล็ก เพื่อให้
นักแสดงหลักมีความโดดเด่น ในส่วนทักษะได้ยึดนักแสดงที่มีพื้นฐาน ของการร�านาฏศิลป์อาเซียนได้ดี มี
ปฏิภาณไหวพริบดี โดยในกรณีนี้นักแสดงเป็นนักศึกษาสาขา วิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมด และในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดงนั้นจะ
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความตรงต่อเวลา ในการฝึกซ้อมเป็นส�าคัญ แบ่งเป็นการซ้อมย่อย ๕๐ 
ครั้ง และการซ้อมใหญ่กับสถานที่จริง ๒ ครั้ง เพื่อให้นักแสดงคุ้นเคยกับการใช้พื้นที่ของเวที
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. 6 รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากการน�าเสนอผลงานในรูปแบบการแสดงและวิดีโอทาง
ไกล ได้แก่ ศาสตราจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์ รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล  ผู้
เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ผศ.ดร.ปัทมา 
วัฒนบุญญา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย อาจารย์ป้อมเพชร นาควิจิตร ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์อินโดนีเซีย 
Mr.Oky Bima Reza Afrita  ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์อินโดนีเซีย  Mr.Gunawan Chan ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์
อินโดนีเซีย  เพื่อให้ผลงานสร้างสรรค์  มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีคุณภาพสามารถน�าไปเผยแพร่
และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ทางชวาต่อไป

บทสรุป ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยทางชวา ชุด อุณากรรณแต่งตัว เป็นการแสดงที่ได้รับแนวคิดมาจาก

วรรณคดีเรื่องอิเหนา จากการศึกษาข้อมูลท�าให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจใน             ตัว

ละครอุณากรรณที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากตัวละครอื่นๆในเรื่องอิเหนา คือ มีทั้งจริตกิริยาผู้ชายและผู้

หญิงในตัวคนเดียวกัน หรือเรียกว่า ตัวละครผู้เมีย น�ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทย ทางชวาเสนอ

ถึงบุคลิกลักษณะเด่นด้วยกระบวนท่าร�าที่งดงามผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ชวาและ

กระบวนท่าร�าที่แสดงอัตลักษณ์ของตัวละครและการแต่งตัวตามรูปแบบชวา โดยใช้องค์ความรู้ทางนาฏศิลป์

ไทยและนาฏศิลป์ชวาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ส�าหรับน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนการแสดงร�า

เดี่ยวหรือใช้ประกอบการแสดงละครร�า ก�าหนดบทเพลงประกอบการแสดง และเครื่องแต่งกายใหสอดคล้อง

กับส�าเนียงภาษาของเชื้อชาติตัวละครเชื่อมโยงกับที่มาของวรรณกรรมเรื่องนี้ 

ปัญหาอุปสรรค 

 ส�าหรับปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ ยังขาดการบริหาร

เวลา จึงท�าให้การด�าเนินการสร้างสรรค์งานต้องหยุดชะงักและล่าช้า ผู้สร้างสรรค์ต้องเก็บรายละเอียดข้อ

บกพร่องของนักแสดงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ชวา 

จ�าเป็นต้องฝึกทักษะให้นักแสดงมีความช�านาญและมีความมั่นใจในการแสดงเป็น    อย่างดี รวมทั้งการสร้าง

สรรค์ศิราภรณ์และเครื่องประดับ ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้หนังวัว ซึ่งเป็นวิธีการ ของการสร้างศิราภรณ์ประกอบ

การแสดงในประเทศอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ขาดองค์ความรู้ จึงมีการทดลองหลายครั้ง ท�าให้

สูญเสีย งบประมาณในการจัดสร้างศิราภรณ์ไปกับการลองผิดลองถูกหลายต่อหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
1. การศึกษานาฏศิลป์อินโดนีเซียในปัจจุบันยังไม่ปรากฏการศึกษาค้นคว้ามากนัก หากมีการ

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างจริงจังจะก่อให้ประโชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและน�ามาสู่ การสร้างสรรค์งานทาง
ด้านนาฏศิลป์ต่อไปในอนาคต

2. เครื่องแต่งกายผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้น�าเอาวัสดุต่างๆที่หาได้ภายในประเทศ แต่ใช้วิธี
ดัดแปลง สี รูปทรง ขนาด โดยสร้างสรรค์ให้ใกล้เคียงกับเครื่องแต่งกายจากประเทศอินโดนีเซีย  สามารถเป็น
แนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยทางชวาได้ 
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3. วงดนตรีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้ใช้วงปี่พาทย์ หากมีการใช้วงดนตรีวงกาเมลัน ที่มีอยู่
ในประเทศไทย ประกอบบทร้อง จะเกิดแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ต่อไป

4. การสร้างสรรค์ศิราภรณ์ หรือเครื่องประดับจากหนังวัว ควรตากแดดให้หนังแห้งสนิทและอบ
ผ่านความร้อนเพื่อไล่ความชื้นอีกทั้งยังช่วยลดไขมันสัตว์ที่เคลือบผิว ก่อนน�ามาจัดสร้าง โดยสีที่ใช้ควรใช้สี
น�้ามันสีแดงสดรองพื้นเพื่อคงทนถาวรของสีศิราภรณ์

5. การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยทางชวา ควรคัดเลือกนักแสดง ที่มีพื้นฐานการร�านาฏศิลป์
ไทยที่นิ่ง นิ่มนวล มีสมาธิ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งมีพื้นฐานการร�านาฏศิลป์อินโดนีเซียเป็น
ทุนเดิม เนื่องจากการร�าประเภทนี้ต้องอาศัยการใช้ผ้าซัมปูร์ประกอบการแสดง ผู้แสดงจะต้องหมั่นฝึกฝน
การใช้ผ้าให้ช�านาญ ก่อนฝึกซ้อมหรือก่อนท�าการแสดงควรตรวจสอบผ้าซัมปูร์ให้อยู่ในต�าแหน่งและความ
ยาวที่พอดีกับสรีระของผู้แสดงแต่ละคน หากยาวจนเกิดไปจะท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการแสดงได้
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บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนา 

เรื่อง พรหมจักร และ 2) ศึกษากระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยด้วยรูปแบบ

การผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่อง

มือทางการวิจัย คือ แบบส�ารวจเบื้องต้น แบบสัมภาษณ์ และแบบแนวทางในการประชุมกลุ่ม โดยใช้เครื่อง

มือวิจัยกับผู้รู้ ผู้ปฎิบัติ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย แล้วรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ทฤษฎีโพเอทติกส์และแนวคิดหลักการทางนาฏยประดิษฐ์ ผลการวิจัยพบว่า

ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่อง พรหมจักร ได้องค์ความรู้ 6 ประการเพื่อน�าไปสู่

กระบวนการสร้างโขน คือ 1) โครงเรื่องหรือการด�าเนินเรื่อง (Plot)  2) ตัวละคร (Character)  3) ความคิด 

(Thought)  4) การใช้ภาษา (Diction) 5) เพลง (Song) และ 6) ภาพ (Spectacle)  

กระบวนการสร้างโขนเรื่อง พรหมจักร ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) การก�าหนดรูปแบบ

การแสดง 2) การออกแบบการแสดงโขน ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสตอรี่บอร์ด และออกแบบองค์ประกอบ

ส�าคัญของการแสดงโขน 8 องค์ประกอบ คือ (2.1) การออกแบบบทโขน (2.2) การคัดเลือกนักแสดง (2.3) 

การออกแบบท่านาฏยศิลป์ (2.4) การออกแบบพัสตราภรณ์และการแต่งหน้า (2.5) การออกแบบเสียง (2.6) 

การออกแบบพื้นที่แสดง (2.7) การออกแบบแสง (2.8) การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง และ 3) 

กระบวนการประกอบสร้างโขนและพัฒนางานแสดง

ผลจากการใช้หลักทฤษฎีโพเอทติกส์ท้ัง 6 ประการน�าวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่อง 

พรหมจักร ได้องค์ความรู้ที่ส�าคัญน�าไปให้ขั้นตอนการประกอบสร้างโขนได้จริง 
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Abstract

This research was conducted under two objectives: 1) to analyze a Lanna Jataka 

literary work entitled Phrommachak, and 2) to investigate the creation process of the Phrom-

machak Khon. Mixed methodology between qualitative research and creative research was 

implemented. Research instruments used for data analysis consisted of a survey form, an 

interview guide, and a focus group interview guide. These research instruments were ob-

tained from experts, practitioners, related parties, and researcher’ experience. The collect-

ed data were analyzed by using poetic theories and choreography principles.       

The analysis result of Lanna Jataka literary work entitled Phrommachak found 6 ele-

ments for creation processes of Khon: 1) plot, 2) character, 3) thought, 4) diction, 5) Song, 

and 6) spectacle. 

The creation of Khon consisted of 3 processes: 1) formulation of performance pat-

tern, 2) performance design which was composed of storyboard creation and 8 major ele-

ments for designing Khon performance comprising (2.1) design of Khon scripts, (2.2) recruit-

ment of performers, (2.3) choreography of performing arts movement, (2.4) textile design 

and makeup, (2.5) sound design, (2.6) design of acting area, (2.7) lighting design, and (2.8) 

props design, and 3) Khon construction and development of performance.  

Keywords: The creation processes of Khon, Khon, Phrommachak

บทนำา

วรรณกรรมชาดก เป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในดินแดนล้านนา 

เนื่องจากชาวล้านนามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาช้านานนักวิชาการสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธได้เผยแผ่สู่

ดินแดนล้านนาเมื่อปีพุทธศักราช 1181 หรือจุลศักราช 1 โดยผ่านเข้ามาทางพม่าและมอญ มีจุดศูนย์กลางอยู่

ที่เมืองพันหรือเมืองเมาะตะมะ ด้วยเหตุนี้เองในดินแดนล้านนาจึงพบวรรณกรรมชาดกและวรรณกรรม

ประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่จ�านวนมาก และจากการส�ารวจของสิงฆะ วรรณสัย 

และฮารัลด์ ฮุนดิอุส พบว่าวรรณกรรมชาดกล้านนามีมากถึง 227 เรื่อง  (วุฒินันท์ ชัยศรี, 2554)

หากกล่าวเฉพาะวรรณกรรมชาดก โดยรูปศัพท์ ชาดก มาจากค�าภาษาบาลีว่า ชาตก (ชาตะกะ)  

แปลว่า ผู้เกิดแล้ว ใช้เป็นค�าที่เรียกเรื่องราวของพระสัมมาพระพุทธเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ ซึ่งเสวยพระชาติใน

สภาพต่าง ๆ ทั้งที่เป็นมนุษย์ และสัตว์ นอกจากในความหมายข้างต้นแล้ว ชาดก ยังเป็นชื่อคัมภีร์ในพระพุทธ

ศาสนา ซึ่งเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าแบบหนึ่งใน 9 แบบที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ คือ ค�าสอนที่เป็นเรื่อง

ราวในอดีตของพระพุทธเจ้า 

วรรณกรรมชาดกสามารถจ�าแนกได้ 2 ประเภทตามการปรากฏในพระไตรปิฎก คือ ชาดกที่ปรากฏ

อยู่ในพระไตรปิฎก เรียกว่า นิบาตชาดก และชาดกที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เรียกว่า ชาดกนอก

นิบาต หรือ พาหิรกชาดก และในชาดกนอกนิบาตนี้เอง มีชาดกที่น่าสนใจที่มีเรื่องราวคล้ายเรื่องราวของรา

มายณะของอินเดียและรามเกียรติ์อย่างสยาม คือ พรหมจักรชาดก 
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พรหมจักรชาดกนับเป็นวรรณกรรมชาดกที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งของชาวล้านนา ดังจะเห็นปรากฏ

เรื่องราว พรหมจักรกุมาร อยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังต่อจากพุทธประวัติและทศชาติชาดกที่วิหารหลวง วัด

พระธาตุล�าปางหลวง จังหวัดล�าปาง บริเวณแผงคอสองตั้งแต่แผ่นที่ 20 - 24 

ประคอง กระแสชัย (2524) ได้อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของการแต่งเรื่องพรหมจักรชาดก ว่า ผู้

แต่งได้น�าเค้าโครงเรื่องมาจากรามเกียรติ์ แล้วน�ามาปรุงแต่งให้เป็นนิทานชาดกโดยใช้ส�าหรับเทศน์ให้

พุทธศาสนิกชนฟังในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสั่งสอนเรื่องของกรรม มีการปรับเปลี่ยนตัว

ละครจากพระรามซึ่งเป็นร่างอวตารแห่งพระนารายณ์ในรามเกียรต์ิกลายเป็นพระโพธิสัตว์ท่ีมุ่งบ�าเพ็ญบุญ

บารมี โดยเรื่องราวของพรหมจักรอาศัยเค้าโครงจากรามเกียรติ์ คือ เป็นเรื่องของการผจญภัยของพระรามที่

ออกติดตามนางในฝัน และเมื่อได้นางสีดามาครอบครองแล้ว ฝ่ายตรงข้ามก็จะแปลงเป็นกวางมาลักนางไป 

ระหว่างทางที่พระรามตามหานางก็จะได้ลิงเป็นพันธมิตร และออกติดตามท�าสงครามแย่งชิงนางกลับมาได้ 

พรหมจักรชาดกก็ได้อาศัยเค้าโครงเรื่องดังกล่าว แต่มีการดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพของ

วรรณกรรมชาดกซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ยกย่องให้พระยาพรหมจักร (พระราม-ตาม

รามเกียรติ์) เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นอีกพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยเหตุนี้เองกวีผู้นิพนธ์ก็หลีก

เลี่ยงไม่ให้พระโพธิสัตว์เป็นผู้สังหารพระยาวิโรหาราช หรือ (ทศกัณฐ์-ตามรามเกียรติ์) แต่จะให้เจ้ารัมมจักร 

(พระลักษณ์-ตามรามเกียรติ์) เป็นผู้สังหารพระยาวิโรหาราชแทน

นอกจากความน่าสนใจในตัวละครเอกของพรหมจักรชาดกที่พระโพธิสัตว์คือ พระยาพรหมจักร 

และเจ้ารัมมจักรแล้ว จะพบว่าพระยาวิโรหาราชผู้ครองนครลังกาไม่ได้เป็นยักษ์เหมือนทศกัณฐ์ตามภาพจ�า

ในรามเกียรติ์ที่ผู้วิจัยหรือคนทั่วไปเข้าใจเลย กลับเป็นกษัตริย์รูปงามเกิดในตระกูลกษัตริย์ หรือ แม้กระทั่งตัว

หรมานหรือหนุมานเอง บิดาเป็นมนุษย์ต�าแหน่งอุปราชเมืองกาสีแต่มารดาเป็นลิง หรมานเองก็เลยเป็นครึ่ง

มนุษย์ครึ่งลิง ซึ่งก็ต่างกับภาพจ�าที่ว่าหนุมานคือลิงเช่นกัน

ในส่วนของเนื้อเรื่องในพรหมจักรชาดกก็มีความน่าสนใจเกินจินตนาการ เช่น ในตอนที่พระยาวิโรหา

ราชไปเที่ยวเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระอินทร์ พระยาวิโรหาราชก็มีจิตปฏิพัทธ์กับนางสุ

ธัมมาชายาของพระอินทร์ จึงแปลงกายเป็นแมลงสาบแอบฟังมนต์สะเดาะกลอนประตูพันชั้นเข้าไปลอบเล่น

ชู้กับนางสุธัมมา ด้วยกามตัณหานี้เองเป็นปฐมเหตุให้นางสุธรรมต้องการลงไปแก้แค้นเกิดเป็นบุตรีของ

พระยาวิโรหาราช

ด้วยเนื้อเรื่อง ความสนุก ความน่าสนใจของเรื่อง พรหมจักรชาดกนี้เอง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย

สนใจที่อยากจะน�าเรื่องราวของ พรหมจักรชาดก มาจัดแสดงในรูปแบบของศิลปะการแสดงโขน ด้วยเหตุผล 

3 ประการ คือ

ประการแรก เนื้อเรื่องและการด�าเนินเร่ืองของวรรณกรรมรามเกียรต์ิ และวรรณกรรมพรหมจักร

ชาดก มีโครงสร้างของเรื่องและลักษณะร่วมที่เหมือนกัน การประกอบสร้างโขนจากวรรณกรรมล้านนา เรื่อง 

พรหมจักร จึงนับเป็นการต่อยอด เป็นพัฒนาการใหม่ของวงการนาฏกรรมโขนไทย
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ประการที่สอง การแสดงโขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย ที่ประกอบสร้างไปด้วยงานวิจิตรศิลป์

หลายแขนง เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานวรรณกรรม งานดุริยางคศิลป์ และนาฏกรรม โขนมี

ประวัติความเป็นมา มีวิวัฒนาการ มีขนบ ธรรมเนียม จารีต และระเบียบแบบแผนในการเล่น ศิลปะการ

แสดงโขน จึงได้รับการรับรองจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนส

โก-UNESCO) ที่ประกาศให้ โขนไทย (Khon, masked dance drama in Thailand) เป็นมรดกวัฒนธรรม

ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ ณ เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐ

มอริเชียส เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นั้น และเหตุผลในประการที่สองนี้เองการการประกอบสร้างโขน

จากวรรณกรรมชาดกล้านนานับเป็นการยกระดับเรื่องราววรรณกรรมในท้องถิ่นให้สู่ระดับชาติ

จากการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการแสดงพบว่ามีเพียงคุณกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ ที่ได้เคยสร้างสรรค์

การแสดงเรื่อง พรหมจักรไว้ โดยน�ามาจัดแสดงในรูปแบบของ “ละครฟ้อน” เมื่อปีพุทธศักราช 2544 ใช้

เทคนิคการฟ้อนแบบนีโอล้านนาด�าเนินเรื่องในเฉพาะตอนลักนางสีดาเท่านั้น ในส่วนของงานวิจัยเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการแสดงพรหมจักร ดิฐดา นุชบุษบา (2561) ได้วิจัยเรื่อง เทคนิคการฟ้อนนีโอลานนาในละคร

ฟ้อนลานนา เรื่อง พรหมจักร ของกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ โดยงานวิจัยเล่มนี้อธิบายปรากฏการณ์ในส่วนของเทคนิค

การฟ้อนเท่านั้น

ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพรหมจักรชาดกโดยตรงพบว่ามี 2 เล่ม คือ วรรณกรรม

ลานนาไทย เรื่อง พรหมจักร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (ประคอง กระแสชัย, 2524) และ พรหมจักร: การ

ศึกษารามเกียรติ์ฉบับล้านนาในฐานะวรรณคดีชาดก (วุฒินันท์ ชัยศรี, 2554)  และมีงานวิจัยการเปรียบของ

พรหมจักรกับรามเกียรติ์ฉบับต่าง ๆ คือเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับล้านนาเรื่องพรหมจักร

และรามเกียรติ์ฉบับอีสานเรื่องพระลัก-พระลาม เชิงคติชนวิทยา (สมมารถ พักตร์วัฒนการ, 2549) และ 

รามเกียรติ์ : ศึกษาในแง่การแพร่กระจายของนิทาน (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2522) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวก็เพียงแค่

มุ่งศึกษาวิเคราะห์ตัววรรณกรรมซึ่งไม่ได้เป็นงานสร้างสรรค์แต่อย่างใด

จากที่มาของความส�าคัญ ความน่าสนใจของการด�าเนินเรื่องของพรหมจักรชาดกดังที่ได้กล่าวมา

แล้วนั้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย เกิดความสนใจที่อยากศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่อง 

พรหมจักร แล้วน�าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาประกอบสร้างโขนเป็นพุทธบูชาในรูปแบบผสมผสาน

ระหว่างการแสดงโขนและการเล่นเงา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นอดีตชาติตามความเชื่อของชาวล้านนา 

และสั่งสอนเรื่องกรรมตามปฐมเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์พรหมจักรชาดกต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักร  

2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา

ศึกษาตามแนวทางของนาฏยทฤษฎีโพเอทติกส์ใน 6 องค์ประกอบหลักดังนี้  1) โครงเรื่องหรือ

การด�าเนินเรื่อง (Plot)  2) ตัวละคร (Character)  3) ความคิด (Thought)  4) การใช้ภาษา (Diction)  5) 

เพลง (Song)  6) ภาพ (Spectacle)
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2. ขอบเขตพื้นที่วิจัย

ศึกษาพรหมจักรชาดกจากหนังสือชาดกนอกนิบาต เรื่อง พรหมจักร รามเกียรติ์ ฉบับส�านวน

ภาษาลานนาไทย ฉบับปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย จัดพิมพ์เมื่อปี พุทธศักราช 2522  เป็นข้อมูลหลัก

3. ขอบเขตของการสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงโขนแนวใหม่ที่ผสานรูปแบบของการเล่นหุ่นเงาและยังคงยึดหลักรูป

แบบ องค์ประกอบ กระบวนการแสดงอย่างโขน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้องค์ความรู้ด้านวรรณกรรมเพื่อการแสดงจากการวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง 

พรหมจักร 

2. ได้กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร

ทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ส�าหรับใช้ประกอบในการศึกษาและการออกแบบประกอบสร้างการแสดง ดังต่อไปนี้

1.  องค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีชาดก

 1.1  ความหมายของชาดก

 1.2  จุดมุ่งหมายและที่มาของชาดก

 1.3  การเข้ามาของชาดกในประเทศไทย

 1.4  ชาดกในประเทศไทย

2.  องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร

 2.1  องค์ความรู้เกี่ยวกับพรหมจักรชาดก

  2.1.1  ที่มาและจุดมุ่งหมายในการแต่งพรหมจักรชาดก

  2.1.2  รูปแบบการประพันธ์

  2.1.3  เนื้อเรื่องย่อและเรื่องแทรกพรหมจักรชาดก

 2.2  องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโขน

  2.2.1  ประวัติความเป็นมาของการแสดงโขน

  2.2.2  กระบวนการการแสดงโขน

  2.2.3  องค์ประกอบของการแสดงโขน

3.  แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงโขน

 3.1  นโยบายส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 3.2  นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564

 3.3  มติเห็นชอบการเสนอโขนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ

มนุษยชาติต่อยูเนสโก ของคณะรัฐมนตรี

4.  บริบทพื้นที่วิจัย

5.  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในวิจัย
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 5.1  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักร

  5.1.1  นาฏยทฤษฎีโพเอทติกส์

 5.2  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร

  5.2.1  แนวคิดนาฏยประดิษฐ์

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 6.1  งานวิจัยในประเทศ

 6.2  งานวิจัยต่างประเทศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เพื่อหาค�าตอบของงานวิจัย กล่าวคือ

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่อง พรหมจักร เพื่อให้ได้ชุดความรู้ที่เพียงพอที่จะน�าไปใช้ในการตกผลึกทางความ

คิดและน�าไปใช้ประกอบสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ศิลปะหรือการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Creative Research) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร 

ผู้วิจัยได้ก�าหนดแนวทางวิธีด�าเนินการวิจัยโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 ระยะตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย กล่าวคือ ระยะแรก เพื่อตอบค�าถามวิจัยข้อที่ 1) วิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก กลุ่มเป้า

หมายที่ใช้ในระยะแรกนี้เป็นการวิจัยเอกสารคือมุ่งศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักร 

จากต้นฉบับหนังสือชาดกนอกนิบาต เรื่องพรหมจักร รามเกียรติ์ ฉบับส�านวนภาษาลานนาไทย ฉบับปริวรรต

โดย สิงฆะ วรรณสัย จัดพิมพ์เมื่อปี พุทธศักราช 2522 ระยะแรกนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทาง

ในการวิจัย ระยะที่ 2 ตอบค�าถามวิจัยข้อที่ 2) ศึกษากระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร กลุ่มเป้าหมายที่

ใช้ในระยะที่ 2 นี้ แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้รู ้6 คน เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยคอยตรวจสอบให้ค�าแนะน�าชี้แนะ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงแนว

ขนบนิยมร่วมสมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโขน ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นเงาร่วมสมัย และปรึกษาด้านเพลงประกอบการ

แสดง กลุ่มผู้ปฏิบัต ิ16 คน แบ่งเป็นกลุ่มนาฏยศิลปินโขน 8 คน และนาฏยศิลปินเชิดหุ่น 8 คน เป็นกลุ่มผู้

ปฎิบัติที่ถ่ายทอดเรื่องราวผลงานการออกแบบผ่านทักษะเฉพาะตัวของผู้ปฎิบัติ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ได้แก่คณะท�างานที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการแสดง ช่างเทคนิคต่าง ๆ และผู้ชมการแสดง ระยะที่ 2 นี้ใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสำารวจเบื้องต้น 1 ฉบับ เพื่อส�ารวจในประเด็นองค์

ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมชาดก  องค์ความรู้เกี่ยวกับพรหมจักรชาดก องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดง

โขน แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงโขน แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในวิจัย รวมถึงราย

ชื่อและการติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  แบบสัมภาษณ ์2 ฉบับ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

สำาหรับสัมภาษณ์ผู้รู ้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 (วรรณกรรมล้านนาชาดก 

เรื่อง พรหมจักร, การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักร, การน�าองค์ความรู้

จากวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักร สู่การน�าไปใช้ในการประกอบสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร) และ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 (องค์ความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโขน, 

กระบวนการสร้างโขน, องค์ประกอบของศิลปะการแสดงโขน, การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโขน 

เรื่อง พรหมจักร, การประกอบสร้างโขนเรื่อง พรหมจักร) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างสำาหรับ

สัมภาษณ์ผู้ปฎิบัต ิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงและองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะการแสดงโขน เรื่อง 

พรหมจักร (นักแสดงกับท่านาฏยศิลป์, นักแสดงกับพัสตราภรณ์และการแต่งหน้า, นักแสดงกับเสียงดนตรี

ประกอบการแสดง, นักแสดงกับพื้นที่แสดง, นักแสดงกับอุปกรณ์ประกอบการแสดง) และแนวทางในการ

สัมภาษณ์กลุ่ม 1 ฉบับ เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฎิบัติและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มนี้ภาย

หลังจากมีการประกอบสร้างและพัฒนางานแสดง (ประชุมกลุ่มหลังซ้อมการแสดง) ทุกครั้ง  โดยจัดสนทนา

กลุ่มในประเด็นองค์ประกอบด้าน ๆ ของกระบวนการสร้างโขน กระบวนการประกอบสร้างและพัฒนางาน 

อุปสรรค์และปัญหาที่เกิดในแต่ละรอบที่มีการซ้อมการแสดง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าวข้างต้นได้รับ
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การตรวจสอบคุณภาพด้านการเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้ง

การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการ การเก็บรวบรวมจากเอกสารโดยใช้แบบส�ารวจเบื้องต้นเป็น

แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการบันทึกไว้หรือมีการศึกษาไว้ โดย

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ และชั้นทุติยภูมิ จากวัด หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ศูนย์ใบลาน จาก

หนังสือ บทความ ต�ารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างโดยรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามนี้โดยสัมภาษณ์ผู้รู้โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ทั้งการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ด้วยหลากหลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเหมาะสมในปัจจุบัน เช่น การเข้าพบ

เพื่อขอสัมภาษณ์    การโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ หรือการสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส�าหรับ

แบบสนทนากลุ่มนั้นมีการรวบรวมข้อมูลจากจากกลุ่มผู้ปฎิบัติโดยมีแบบสนทนากลุ่มเป็นแนวทางในการ

สนทนา โดยการรวบรวมข้อมูลนั้นจะกระท�าทุกครั้งหลังจบกระบวนการประกอบท่ีมีการประกอบสร้างโขน

และพัฒนางานแสดงทุกครั้ง 

การวเิคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คอื 1) การจัดกระท�าข้อมลู เพือ่จดัระเบยีบข้อมลู

ให้เป็นระบบ 2) การตรวจข้อมลูแบบสามเส้า 3) การวเิคราะห์ในแต่วตัถปุระสงค์ของการวจิยั ทัง้นีเ้มือ่ได้ข้อมลู

องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวเิคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรือ่ง พรหมจกัรแล้ว ก็เข้าสูก่ระบวนการออกแบบ

และประกอบสร้างโขน โดนเริม่ต้นจากกการก�าหนดแนวคิดและรปูแบบการแสดง การออกแบบภาพสตอรี่

บอร์ด (Story Board) การออกแบบองค์ประกอบทัง้ 8 ของการแสดงโขน ได้แก่ 1) การออกแบบบทโขน 2) 

การคัดเลอืกนกัแสดง 3) การออกแบบท่านาฏยศลิป์ 4) การออกแบบพสัตราภรณ์และการแต่งหน้า 5) การ

ออกแบบเสยีง 6) การออกแบบพืน้ท่ีแสดง 7) การออกแบบแสง และ 8) การออกแบบอปุกรณ์ประกอบการ

แสดง  การประกอบสร้างและพัฒนางานแสดง และการนำาเสนอผลงานการวจิยั ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งน�าเสนอจัดการแสดงโขนเงา พรหมจักร

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

จากการด�าเนินการศึกษา กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร ที่กล่าวมาแล้วนั้นสามารถสรุปผล

การวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อได้ดังนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักร

จากการวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนา เรื่อง พรหมจักรชาดก โดยใช้หลักทฤษฎีโพเอทติกส์ (Po-

etics) ของแอริสโตเติล ซึ่งเป็นทฤษฎีการละครที่กล่าวถึง 6 องค์ประกอบในการสร้างละคร จากการศึกษาได้

องค์ความรู้ส�าหรับน�าไปประกอบสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร ได้ ดังนี้

1) โครงเรื่องหรือการด�าเนินเรื่อง (Plot) น�ามาซึ่งการออกแบบบทโขน เรื่อง พรหมจักรได้
โครงเรื่องใหญ่ตามแบบของวรรณกรรมชาดก คือ ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน และออกแบบโครง
เรื่องย่อยภายในอดีตวัตถุ ให้มี 3 เหตุการณ์ คือ การลักนางเอก การติดตามนางเอกโดยมีลิงเป็นพันธมิตร 
และ การท�าสงครามชิงตัวนางเอก ตามหลักของนิทานพระราม กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาเรื่องโครงสร้าง
น�ามาซึ่งองค์ความรู้ในสร้างสรรค์บทโขน เรื่อง พรหมจักร แบ่งการแสดงออกเป็น 9 ฉาก 

2) ตัวละคร (Character) ผู้วิจัยเลือกศึกษาตัวละครที่สอดคล้องกับโครงเรื่องที่ได้ก�าหนด
ออกแบบไว้ได้ตัวละครที่น�ามาแสดง คือ นางสุธัมมา นางเกสีราชเทวี พระยาวิโรหาราช พระยาพรหมจักร 
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นางรัตนสีดา ฤาษี (เงา) เจ้ารัมมจักร หรมาน นางนาคมัลลิกา และหรยี (เงา)

3) ความคิด (Thought) หรือแก่นเรื่อง เป็นหัวใจของการแสดงเป็นสารของผู้ประพันธ์ที่ส่ง
ต่อไปยังผู้รับสาร ผู้วิจัยต้องการน�าเสนอไปยังผู้ชมโขนและตามวัตถุประสงค์ของ ผู้แต่งของพรหมจักรชาดก 
น�ามาซึ่งการน�าเสนอเรื่องของผลของกรรมในอดีตชาติที่ส่งผลต่อในชาติปัจจุบัน แม้แต่กรรมเล็กกรรมน้อย
ย่อมก็ย่อมส่งผล

4) การใช้ภาษา (Diction) ในพรหมจักรชาดกฉบับปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย เป็นงาน
ปริวรรตจากภาษาล้านนาไทยเป็นภาษาไทยกลางแต่ก็ยังซ่ึงศัพท์ท่ีเป็นล้านนาไว้จากการศึกษาผู้วิจัยเลือกใช้
ภาษาค�าส�าคัญที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมต้นฉบับน�ามาซึ่งการแปลงเป็น บทพากย์โขน และบทเจรจาโขน 
และน�าค�าว่า “หั้นแล” มาแต่งไว้ท้ายบทพากย์รับ

5) เพลง (Song) ในพรหมจักรชาดกไม่ปรากฏเพลง แต่เป็นพื้นฐานในการออกแบบเพลงที่มี
ส�าเนียงล้านนาเข้าประกอบในการแสดงโขนบ้างเพ่ือให้ได้อรรถรสและกล่ินอายแบบล้านนาในบางช่วงของ
การแสดง  แต่ทั้งนี้ก็ใช้เพลงหน้าพาทย์และเพลงอารมณ์ที่บรรเลงด้วยดนตรีไทยที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เป็น
หลัก

6) ภาพ (Spectacle) จากการวิเคราะห์พรหมจักรชาดกน�าไปสู่การออกแบบ 5 ฉาก ดังนี้ 
ฉากสวรรค์ ฉากบ้านเมืองและปราสาทราชวัง ฉากป่า ฉากเมืองบาดาล และฉากสมรภูมิ

2. กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร
1) การก�าหนดรูปแบบการแสดง ประกอบไปด้วย แรงบันดาลใจจากความสนใจในพรหมจักร

ชาดก ซึ่งตามหลักของสิ่งเร้าในการออกแบบท่าเต้น (Stimuli for Choreographic Work) ตรงกับค�าว่า โสต
ประสาท (Auditory) และก�าหนดแนวการน�าเสนอการแสดงให้เป็นการแสดงโขนที่มีการผสมผสานการ
แสดงการเล่นเงา

2) กระบวนการออกแบบการแสดงโขน เริ่มจากท�าสตอรี่บอร์ด (Story Board) และ
ออกแบบ 8 องค์ประกอบของการแสดงโขน

 2.1) การออกแบบบทโขน

 การแสดงโขน เรื่อง พรหมจักร ประกอบไปด้วยล�าดับฉาก 9 ฉาก ดังนี้

  ฉาก 1  ปัจจุบันวัตถุ : ปรารภเหตุ

  ฉาก 2  ปฐมเหตุ คอื กามตัณหา ความทะยานอยากในอารมณ์ใคร่

  ฉาก 3  ก�าเนิดรัตนสีดา - ค�าพยากรณ์ – ลอยแพ

  ฉาก 4   นิมิตฝัน - พบรัตนสีดา - ยกศร – ตามกวาง

  ฉาก 5  หรมานอาสาก่อขัว

  ฉาก 6  การศึกรบ

   ฉาก 6.1  ยกรบ – พรหมจักรต้องศร

   ฉาก 6.2  ลักพรหมจักร – หรยีบอกทาง

  ฉาก 7  ตั้งพิธีเลี้ยงผีอารักษ์ - รัมมจักรแผลงศร     



966

  ฉาก 8  รัตนสีดา/สุธัมมา วาดรูป

  ฉาก 9  สโมธาน

 ล�าดับการแสดงทั้ง 9 ฉากดังกล่าวถูกแบ่งส่วนด้วยลักษณะของชาดก คือ ฉากที่ 1 เป็นส่วน

ของปัจจุบันวัตถุ คือ กล่าวถึงสาเหตุของการเล่าพรหมจักรชาดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉากที่ 2 ถึง ฉาก

ที่ 8 คือ อดีตวัตถุ คือเนื้อเรื่องของชาดกตลอดเรื่อง และฉาก 9 คือ สโมธาน คือ กล่าวสรุปว่าใครกลับชาติมา

เกิดในปัจจุบันชาติ

 2.2) การคัดเลือกนักแสดง

 นักแสดงโขน เรื่อง พรหมจักร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักแสดงโขน และกลุ่มนักเชิดหุ่นเงา 

โดนนักแสดงทั้ง 2 กลุ่มจะเป็นนักแสดงที่มีทักษะเฉพาะด้าน กล่าวถือ นักแสดงจะต้องมีทักษะการแสดงโขน

เป็นการเฉพาะ ประกอบไปด้วยนักแสดง โขนพระ 3 คน โขนนาง 2 คน โขนลิง 1 คน เทพธิดาฟ้อนร�า 2 คน 

รวมเป็น 8 คน และกลุ่มนักเชิดหุ่นเงา 8 คน ที่มีทักษะการเล่นเงาโดยเฉพาะ

 2.3) การออกแบบท่านาฏยศิลป์

 ผู้วิจัยได้ออกแบบลีลานาฏยศิลป์หรือท่าโขนประกอบการแสดง ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มท่าที่ใช้ใน

การแสดงแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ ท่าตีบท ท่าร�าเพลงหน้าพาทย์ และท่าตามจินตนาการ โดยเลือกใช้ใน

โอกาสที่ต่างกัน ท่าตีบท ใช้แทนการเจรจาแทนค�าพูดของตัวละคร ท่าร�าเพลงหน้าพาทย์เป็นท่าร�าที่ร�าตาม

เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดง ส่วนท่าตามจินตนาการเป็นท่าการแสดงที่ไม่ตายตัวเป็นการแสดงด้น

สด (Improvise) เป็นท่าที่นักแสดงทดลองไปตามอารมณ์ขั้นตอนความรู้สึก ตามความบทบาท

 2.4) การออกแบบพัสตราภรณ์และการแต่งหน้า

 เครื่องแต่งกายของการแสดงโขน เรื่อง พรหมจักรผู้วิจัยยังยึดขนบการแต่งกาย การเลือกใช้

สีเครื่องแต่งกายที่เป็นไปตามธรรมเนียม คุมเฉดโทนให้เป็นสีขาวด้วยเป็นเรื่องของศาสนา มีการออกแบบ

และจัดสร้างหัวโขนหรมานขึ้นมาใหม่จากการตีความว่าหรมาน คือ ครึ่ง มนุษย์ครึ่งลิง ส�าหรับการแต่งหน้า

ของผู้แสดง ผู้วิจัยออกแบบให้นักแสดงแต่งหน้าเลียนแบบหน้ากากฟ้อนล้านนา เพื่อยังคงความเป็นหน้าโขน 

เลือกใช้เส้นลายบนใบหน้าให้ใหญ่ เพื่อคงความสงบนิ่งของใบหน้านักแสดง ส�าหรับผู้เชิดหุ่นเงาสวมเสื้อและ

นุ่งโจงกระเบนสีด�า

 2.5) การออกแบบเสียง

 เสียงที่ใช้ประกอบการแสดงโขน เรื่อง พรหมจักร แบ่งออกเป็น ดนตรีไทยและดนตรีล้าน

นาร่วมสมัย ดนตรีไทยใช้แบ่งเป็น บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ เพลงประกอบการพากย์เจรจาโขน  และเพลงไทย

เพื่อบรรเลงสร้างบรรยากาศของเรื่อง 

 เพลงไทยผู้ออกแบบเลือกใช้กับท่าร�าตามขนบของไทย และส�าหรับเพลงล้านนาร่วมสมัยผู้

ออกแบบเลือกใช้กับการแสดงที่สื่ออารมณ์ภายในของตัวละคร ทั้งนี้ที่ผู้วิจัยหลีกเลี่ยงที่จะใช้เพลงไทยเพราะ

ค�านึงถึงความเหมาะของการน�าเพลงไทยมาใช้ เพลงล้านนาร่วมสมัยให้บรรยากาศของเรื่องที่ดีกว่า

 2.6) การออกแบบพื้นที่แสดง
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 ผู้วิจัยเลือกใช้โรงละครแบบปิดมีพื้นที่ท�าการประกอบสร้างส่วนหน้าจอที่ให้ตัวโขนแสดง 

และหลังจอที่เป็นที่ท�างานของนักเชิดหุ่นเงา ผู้วิจัยเลือกใช้โรงละครพระจันทร์พเนจรฯ เทพศิริแกลลอรี่ ถนน

สุเทพ ซอยวัดอุโมงค์ เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในการจัดการแสดงโขน

 2.7) การออกแบบแสง

 แสงที่ใช้ในการแสดงโขน เรื่อง พรหมจักร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใช้แสงเพื่อสนับสนุนการ

แสดงตัวโขน และแสงที่สนับสนุนการแสดงเงา แสงที่ใช้ของการแสดงโขน จะมีลักษณะเป็นวงแสงส่องลงมา

ให้นักแสดงเด่นขึ้นในแต่ละจุดบนเวที และแสงที่สร้างบรรยายให้กับเรื่องในแต่ละฉาก ส่วนแสงที่ใช้กับเชิด

หุ่นเงาประกอบด้วย เงาแบบภาพกว้าง และเงาแบบภาพแคบเจาะจง

 2.8) การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง

 อุปกรณ์ประกอบการแสดงโขน เรื่อง พรหมจักร แบ่งเป็นได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ

อุปกรณ์ประกอบการแสดง และส่วนของเครื่องโรง

 อุปกรณ์การแสดง แบ่งได้เป็นอุปกรณ์การแสดงที่ตัวละครใช้ เช่น ศร ดาบสรีกัญไชย 

กระดานชนวน เถาวัลย์  และส่วนของเครื่องโรงคือ อุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น ตั่ง โต๊ะหมู่โรงพระราชพิธี

3) กระบวนการประกอบสร้างและพัฒนางานแสดง 3 คร้ังจนได้ความลงตัวและความ
สมบูรณ์แบบของการแสดงโขน ที่เรียกว่า โขนเงาพรหมจักร 
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รูปที่ 2  ภาพสรุปกระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร

อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร ผู้วิจัยพบประเด็นทางที่ได้จากการ

ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 2 ประเด็นดังนี้

1. จากผลการวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนา เรื่อง พรหมจักรชาดก โดยใช้ทฤษฎีโพเอทติกส์ ของแอริ

สโตเติลเป็นตัววิเคราะห์ 
1) โครงเรื่องหรือการด�าเนินเรื่อง (Plot) ของวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักรชาดก

สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง รามเกียรติ์ : ศึกษาในแง่การแพร่กระจายของนิทาน (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2522) ที่
กล่าวถึงลักษณะส�าคัญ 3 ประการที่จะปรากฏอยู่ในโครงเรื่องของนิทานพระรามทุกส�านวน คือ การลัก
นางเอก การติดตามนางเอกโดยมีลิงเป็นพันธมิตร และการท�าสงครามแย่งชิงนางเอก อีกท้ังโครงเร่ือง
พรหมจักรชาดกยังสอดคล้องกับโครงเรื่องของวรรณกรรมชาดก (วุฒินันท์ ชัยศรี, 2554) ที่โครงเรื่องของ
วรรณกรรมชาดกจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมสธาน ลักษณะความ
สอดคล้องทั้ง 2 ลักษณะส�าคัญนี้น�าไปสู่กระบวนการออกแบบบทโขน 9 ฉาก
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2) ตัวละคร (Character) ของวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักรชาดก สอดคล้องกับ
ทฤษฎีโพเอทติกส์ของแอริสโตเติลที่แบ่งตัวละครออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ตัวละครเอก และตัวละครปรปักษ์ การ
ใช้ทฤษฎีโพเอทติกส์ของแอริสโตเติลในการวิเคราะห์วรรณกรรมนี้ยังตรงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโขน
ที่แบ่งตัวละคร ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพลับพลา ได้แก่ฝ่ายพระราม (ตัวเอก) และฝ่ายลงกา ได้แก่ทศกัณฐ์ 
(ตัวละครปรปักษ์) จากการก�าหนดลักษณะตัวละครด้วยประเภทนี้น�าไปสู่การออกแบบตัวละครในโขน เรื่อง 
พรหมจักร โดยแบ่งตัวละครออกเป็นฝ่ายพระโพธิสัตว์ มีพระยาพรหมจักรเป็นตัวเอก และฝ่ายปรปักษ์มี
พระยาวิโรหาราชเป็นตัวละครปรปักษ์

3) ความคิด (Thought) หรือแก่นเรื่องของวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักรชาดก 
พบว่า “ผลของกรรมในอดีตที่ส่งผลต่อชาติในปัจจุบัน” สอดคล้องกับทฤษฎีโพเอทติกส์ของแอริสโตเติลที่
กล่าวถึงความคิดของเรื่องว่า ทุก ๆ การกระท�าที่ปรากฏในโครงเรื่องจะสอดคล้องจะต้องน�าไปสู่ความคิด
หลักของเรื่อง ยิ่งที่ให้ประจักษ์เลยว่าความคิด (Thought) ของเรื่อง พรหมจักรชาดกชัดเจนดังจะเห็นได้จาก
มีนิทานบุพกรรมแทรกท่ีท�าให้เห็นว่าการกระท�าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากบุพกรรมเก่าของตัวละครในอดีต จาก
ผลการศึกษานี้น�าไปสู่กระบวนการสร้างโขนที่ยังคงแนวความคิดเดิมตามที่กวีนิพนธ์ตั้งไว้ โดยอาศัยกลวิธี
ทางศิลปะการแสดงโขนเงาน�าเสนอแนวความคิดนี้

4) การใช้ภาษา (Diction) ของวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักรชาดก พบว่าใน
พรหมจักรชาดกฉบับปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย เป็นงานปริวรรตจากภาษาล้านนาไทยเป็นภาษาไทยกลาง
แต่ก็ยังซึ่งศัพท์ที่เป็นล้านนาไว้ การใช้ภาษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีโพเอทติกส์ของแอริสโตเติลที่กล่าวว่าการ
ใช้ภาษานี้จะถ่ายทอดลักษณะทางสภาพแวดล้อมของต้นแบบวรรณกรรม เหมาะสมกับประเภทของบท
ละคร ลักษณะของตัวละคร จากผลการศึกษานี้ผู ้วิจัยเลือกใช้ภาษาค�าส�าคัญที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม
ต้นฉบับเป็นแนวทางในการออกแบบบทพากย์ และบทเจรจาโขน และน�าค�าว่า “หั้นแล” มาแต่งไว้ท้ายบท
พากย์รับด้วย

5) เพลง (Song) ของวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักรชาดก ในประเด็นของเพลง
ตามทฤษฎีโพเอทติกส์ของแอริสโตเติลนั้นไม่สามารถน�ามาวิเคราะห์พรหมจักรชาดกได้ เนื่องจากใน
วรรณกรรมล้านนาชาดกเป็นวรรณกรรมส�าหรับอ่านจึงไม่ปรากฏเพลง แต่ทฤษฎีโพเอทติกส์ ที่กล่าวถึงเพลง
นั้นก็เป็นเหมือนแนวทางในการออกแบบเพลงส�าหรับการแสดงโขน โดยผู้วิจัยได้น�าแนวทางทางทฤษฎีนี้
ออกแบบเพลงที่มีส�าเนียงล้านนาเข้าประกอบในการแสดงโขน เพื่อให้ได้อรรถรสและกลิ่นอายแบบล้านนา
ในบางช่วงของการแสดง 

6) ภาพ (Spectacle) ของวรรณกรรมล้านนาชาดก เรื่อง พรหมจักรชาดก พบการอธิบายถึง
สภาพแวดล้อมล้อมในแต่ละฉากของเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎีโพเอทติกส์ของแอริสโตเติล ที่
กล่าวว่าภาพที่ปรากฏบนเวทีน่าติดตามอ่านแล้วเกิดจินตนาการ ซึ่งค�าบรรยายพรรณนาของกวีผู้นิพนธ์ได้
บรรยายถึงฉากต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์พรหมจักรชาดกนี้ น�าไปสู่การออกแบบ 5 ฉาก ดังนี้ ฉากสวรรค์ 
ฉากบ้านเมืองและปราสาทราชวัง ฉากป่า ฉากเมืองบาดาล และฉากสมรภูมิที่มีแนวทางในการสร้างฉากตาม
ค�าประพันธ์

2. จากผลสรุปกระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร ได้กระบวนการสร้าง โขน เรื่อง พรหมจักร ที่

เริ่มต้นด้วยกระบวนการพร้อมอภิปรายผลดังนี้
1) การกำาหนดรูปแบบการแสดง การก�าหนดรูปแบบการแสดงน้ีประกอบด้วยแรงบันดาล

ใจและการก�าหนดรูปแบบของการแสดง สอดคล้องกับแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2544) ที่
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กล่าวว่า ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่นักวิจัยได้มานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏย
ศิลป์ และการก�าหนดรูปแบบการแสดงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะก�าหนดกรอบของการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับค�าแนะน�าจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยจะต้องชัดเจนกับการก�าหนดรูปแบบการแสดง 

2) กระบวนการออกแบบการแสดงโขน 

3) สตอรี่บอร์ด (Story Board) การท�าสตอรี่บอร์ดนับเป็นเรื่องใหม่ของการสร้างสรรค์งาน
ทางศิลปะการแสดงโขน ผู้วิจัยค้นพบวิธีการนี้ในการน�ามาใช้ในการออกแบบการแสดงเพื่อให้การท�างานของ
นักแสดงทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่ายโขนและฝ่ายเชิดหุ่นเห็นภาพเดียวกัน ต่างกับการออกแบบนาฏยศิลป์ในแบบฉบับ
ศิลปินรุ่นเก่าที่ทดลองปฏิบัติการออกแบบการแสดงกับนักแสดงจริงบนเวทีหรือมีเพียงภาพร่างของแถว
เท่านั้น การท�าสตอรี่บอร์ด (Story Board) ได้รับการชมจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นการประยุกต์น�าสื่อนวัตกรรม
มาปรับใช้ในวงการและควรมีการพัฒนาการท�าสตอรี่บอร์ด (Story Board) ให้มีรูปแบบมาตรฐานในครั้งถัด
ไปเพื่อประโยชน์แก่วงการนาฏยศิลป์โขนละครไทยต่อไป และออกแบบ 8 องค์ประกอบของการแสดงโขน 
ได้แก่ การออกแบบบทโขน การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบท่านาฏยศิลป์ การออกแบบพัสตราภรณ์และ
การแต่งหน้า การออกแบบเสียง การออกแบบพื้นที่แสดง การออกแบบแสง การออกแบบอุปกรณ์ประกอบ
การแสดง กระบวนการออกแบบทั้ง 8 องค์ประกอบสอดคล้องกับหลักแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ (สุรพล วิรุฬห์
รักษ์, 2544) ในหัวข้อการก�าหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ที่กล่าวว่านักนาฏยประดิษฐ์จะต้องค�าถึงแนวคิดหลัก 
และชัดเจนในทุก ๆองค์ประกอบของการแสดง ทั้งนี้ยังสวดคล้องกับค�าแนะน�าของผู้วิจัยว่าศิลปะการแสดง
โขนนั้นจะต้องประกอบด้วย 8 องค์ประกอบดังกล่าว

4) กระบวนการประกอบสร้างและพัฒนางานแสดง 

5) กระบวนการประกอบสร้างและพัฒนางานแสดงโขน เรื่อง พรหมจักรใช้กระบวนการ
ประกอบสร้างตามรูปแบบของการแสดงโขน ซึ่งสอดคล้องกับหลักนาฏยประดิษฐ์    (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 
2544) และกระบวนการการแสดงโขน (อมรา กล�่าเจริญ, 2557) ที่ผู้วิจัยต้องยึดขนบจารีตทางการแสดง

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการวิจัย

ด้านกระบวนการแสวงหาองค์ความรู้
1) งานวิจัยเรื่องกระบวนการสร้าง โขน เรื่อง พรหมจักร ผู้วิจัยต้องชัดเจนในรูปแบบการ

สร้างสรรค์ ว่าจะท�างานวิจัยชิ้นนี้ว่าเป็นงานแนวอนุรักษ์ หรือ งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้การ
แสดงโขนมีรูปแบบการแสดงที่มีขนบ จารีต ธรรมเนียมที่มีมาแต่ช้านาน ยังคงมีศิลปินผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาโดยตรง ยังคงยึดถือตามครูบาอาจารย์ที่ก�าหนดมา การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
ถือเป็นการนอกครู อาจจะเป็นอุปสรรค์ในการอนุเคราะห์ขอข้อมูล หรือประกอบสร้างโขนแนวใหม่ การ
เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ปรับปรน ผู้วิจัยต้องมีหลักการทางวิชาการ
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ด้านกระบวนการประกอบสร้าง
2) รูปแบบของผลงานการแสดงโขน มีองค์ประกอบส�าคัญของการแสดง 8 ประการ ได้แก่ 

บทโขน นักแสดง ท่านาฏยศิลป์ พัสตราภรณ์และการแต่งหน้า เสียง พื้นที่แสดง แสง และอุปกรณ์ประกอบ
การแสดง ซึ่งประกอบเหล่านี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการออกประกอบสร้างโขน หากผู้สร้างสรรค์สนใจใน
การประกอบสร้างโขน จ�าเป็นต้องค�านึกถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญข้างต้นด้วย ต้องพิจารณาองค์ประกอบเหล่า
นี้ให้สื่อความหมายตามโครงเรื่อง และสารัตถะหรือแก่นเรื่อง ตามรูปแบบหรือขอบเขตที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ 
องค์ประกอบเหล่านี้จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ ขนบ ธรรมเนียม จารีตของรูปแบบการแสดง
นั้น ๆ สามารถสอบทานที่มาที่ไปได้อย่างมีเหตุผลและหลักชอบธรรมในการเลือกมาใช้ประกอบสร้าง

ด้านการนำาเสนอผลงานการแสดง
1) การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ไทยและโขน ในศตวรรษที่ 21 

ผู้วิจัยท�างานสร้างสรรค์ออกแบบหรือศิลปินต้องพิจารณาว่ามีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์งานผลงาน
ศิลปะเพื่อศิลปะ หรือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามสมัยนิยม ทั้งนี้เพราะการประเมินความพึงพอใจหรือ
ความคิดเห็นของผู้ชมการแสดง ไม่สามารถน�ามาเป็นบรรทัดฐานเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณค่างาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะได้ ซึ่งในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะหลายชิ้นเอง ก็ไม่สามารถท�าให้ผู้ชมชื่นชอบได้ทั้งหมด 
เพรากลุ่มของผู้ชมอาจมีประสบการณ์ และรสนิยมทางด้านสุนทรียะที่แตกต่างกัน

2) การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ไทยและโขน ส�าหรับผู้ชมใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น ในด้านการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อศิลปะ จะไม่ได้ค�านึงถึงการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ประสบการณ์และรสนิยมของผู้ชม ยกตัวอย่างเช่น 
กลุ่มผู้ชมที่อาจจะมีประสบการณ์น้อย ในการรับชมการแสดงผู้สร้างสรรค์ออกแบบเองไม่จ�าเป็นต้องการ
สื่อสารให้ที่มีความชัดเจนหรือตรงไปตรงมามากเกินไปซึ่งจะส่งผลให้ผลงานนั้น ขาดความเป็นศิลปะหรือเสีย
ความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินเอง

ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป

นาฏยศิลปินผู้สนใจเรื่องพรหมจักร 
1) ศึกษาการน�าส่วนใดส่วนหนึ่งของวรรณกรรม เรื่อง พรหมจักรชาดก มาจัดแสดงประกอบ

สร้างในรูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยประเภทอื่น ๆ เช่น ระบ�า ร�า ฟ้อน ฉุยฉาย หรือเล่นเป็นละคร
ไทย ละครพันทาง 

2) ศึกษาการน�าส่วนใดส่วนหนึ่งของวรรณกรรม เรื่อง พรหมจักรชาดก มาตีความใหม่ รื้อ
สร้างแล้วจัดแสดงในรูปแบบนาฏยศิลป์สมัยใหม่ หรือร่วมสมัย

3) นาฏยศิลปินผู้สนใจกระบวนการสร้างโขน 

4) ศึกษา สร้างสรรค์ ต่อยอด น�าวรรณกรรมรามเกียรติ์ในส�านวนอื่น ๆ มาสร้างในรูปแบบ
ของการแสดงโขน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการแสดงโขนต่อไป
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ประมวลภาพการแสดงโขนเงา พรหมจักร

รูปที่ 3 ประมวลชุดภาพการแสดงโขนเงา พรหมจักร (1)
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รูปที่ 4 ประมวลชุดภาพการแสดงโขนเงา พรหมจักร (2)
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รูปที่ 5 ประมวลชุดภาพการแสดงโขนเงา พรหมจักร (3)
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รูปที่ 6 ประมวลชุดภาพการแสดงโขนเงา พรหมจักร (4)

รูปที่ 7 QR Code การแสดงโขนเงา พรหมจักร
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ประเภทของงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทย

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค ์

นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงของไทย ท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ของ

ชาติไทยเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่มีการพัฒนากันอย่างยาวนาน และได้ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่น

หลังต่อ ๆ กันนาฏศิลป์เป็นศิลปะการฟ้อนร�าท่ีอ่อนช้อยงดงามเป็นศิลปะท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ข้ึนด้วยความ

ประณีตงดงามตามแบบแผน ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติ ความเชื่อ และศาสนา นาฏศิลป์ไทยสามารถ

แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ โขน ละคร ร�า ระบ�า และการแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ มีการขับร้องและ

บรรเลงดนตรีรวมอยู่ด้วยกัน (สุมิตร เทพวงษ,์ 2548, น.1)

การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นการร�าที่มีลีลากระบวนท่าร�าที่งดงามของผู้แสดง โดยผู้แสดงมีตั้งแต่ 1 

คน หรือ 2 คนขึ้นไป เช่น ร�าเดี่ยว ร�าคู่ ร�าหมู่ ละคร ระบ�า เป็นต้น (วิมลศรี อุปรามัย, 2524, น.17) ระบ�า เป็น

ศิลปะของการร่ายร�าที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่  ไม่ด�าเนินเรื่องราว  ท่าทางที่ร่ายร�าบางอย่างอาจไม่มีความ

หมายอะไร  นอกจากความสวยงาม  แต่บางครั้งก็มีความหมายตามท่าร�าและบทร้อง จ�าแนกออกได้เป็น 2 

ประเภท ระบ�ามาตรฐาน ระบ�าเบ็ดเตล็ด (อาภรณ์  มนตรีศาสตร ์และจาตุรงค์  มนตรีศาสตร์, 2517)

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย สามารถน�าลีลาต่าง ๆ ที่เป็นท่าร�าที่สื่อถึงความหมายตามหลักของ 

นาฏศิลป์ไทยมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดการแสดงที่สวยงาม ซึ่งการสร้างสรรค์ต้องค�านึงถึงรูปแบบของงาน 

ขนาดของพื้นที่การแสดง ผู้แสดง เวลาที่ใช้ในการแสดง งบประมาณ เพื่อที่สามรถจัดการแสดงได้อย่างเหมาะ

สม ลีลาท่าร�าที่ใช้ต้องมีความหมายตรงตามค�าร้องและท�านองเพลงหรือเรียงร้อยกระบวนท่าร�าที่ วิจิตร

งดงามน�าเสนอขั้นตอนอย่างชัดเจน (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2553, น.12)

ละครผู ้หญิงของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เป็นกลุ ่มที่หนีไปครั้งเมื่อกรุงเก่าแตก ในสมัย

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ

เล่นละครกันแพร่หลาย แต่ละครที่มีชื่อเสียงโด่งดั่ง คือ ละครของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ครั้ง

เม่ือยังเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ได้ท�านุบ�ารุงการละครให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น หลังจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้นั้น เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม) ได้ถวายทรัพย์สมบัติ

และที่ดินหลายที่คืนให้กับแผ่นดิน บางส่วนก็แบ่งให้กับเครือญาติ กิจการละครที่เคยเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก็

1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  Bachelor Student, Faculty of Fine Arts, SongKhla Rajabhat University  
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กระจัดกระจายออกนอกเขตวัง แต่ด้วยความรักในด้านการละครของผู้สืบทอดคนเดิม ท�าให้มีการสร้างโรง

ขึ้นฝึกหัดอย่างต่อเนื่องภายนอกเขตพระราชฐาน  (วรรณยา วิยวัฒน์, 2539, น.41 - 36)

นาฏศิลป์ฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เป็นกระบวนท่าร�าที่มีต้นแบบมาจากคณะละครสมัย

อยุธยา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการออกลีลาท่าร�าและคุณค่าควรคู่แก่การอนุรักษ์ แต่ในปัจจุบันนี้กระบวน

ท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ไว้จ�านวนน้อย จนก�าลังจะเลือนหายไปจาก

สังคมไทย ผู ้สร้างสรรค์จึงได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของกระบวนท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์น�าคติความเชื่อเกี่ยวกับนางฟ้าว่าหากได้รับพร หรือขอพรจากนางฟ้าจะ

บังเกิดสิ่งดีแก่ชีวิต ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการกรีดกรายร่ายร�าลงมาประสิทธิ์พรของเหล่านางฟ้า ในรูปแบบ

การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยใช้ตัวนักแสดงแทนเหล่านางฟ้าทั้งหลาย ใช้ลีลาการออกแบบท่าร�า ฉบับวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชมาก�าหนดเป็นโครงสร้างในการแสดง ใช้วงปี่พาทย์และการขับร้องที่มีความ

ไพเราะมาสร้างสรรค์การแสดงเชิงอนุรักษ์ ชุด อาศิรพรอัปสรสุรางค์

แนวความคิด

คณะผู้สร้างสรรคไ์ด้รับแนวคิดมาจากนาฏศิลป์ฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เป็นกระบวนท่า

ร�าที่มีต้นแบบมาจากคณะละครสมัยอยุธยา มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการออกลีลาท่าร�า อนุรักษ์ 

แต่ในปัจจุบันนี้กระบวนท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ไว้จ�านวนน้อย จน

ก�าลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย ผู้สร้างสรรค์จึงได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของกระบวนท่าร�า

ฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และผนวกกับคติความเชื่อของชาวไทย ที่มีความเชื่อว่านางฟ้าผู้เสวย

ทิพย์ และทรงอาภรณ์ที่สวยงามอยู่บนสรวงสวรรค์ จึงมีความเชื่อว่าหากได้รับพร หรือขอพรจากนางฟ้าจะ

บังเกิดสิ่งดีแก่ชีวิต โดยการแสดงชุด อาศิรพรอัปสรสุรางค์ เป็นการร่ายร�าแบบฉบับวังเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช และกล่าวถึงเหล่านางฟ้าที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาอวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล

แก่ชีวิตและโลก

กรอบความคิดและทฤษฎี

คณะผู้สร้างสรรค์ได้แนวความคิดและวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุด อาศิรพรอัปสร  สุ

รางค ์  โดยศึกษาค้นคว้า ประวัติของนาฏศิลป์วังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และอัตลักษณ์กระบวนท่าร�า

ตามรูปแบบฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ประวัติคติความเชื่อว่าหากได้รับพรหรือขอพรจากนางฟ้าจะ

บังเกิดสิ่งดีแก่ชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ทราบถึงประวัติแล้วนั้น ได้

น�าหลักการออกแบบสร้างสรรค์ของ อาจารย์ ฉันทนา เอี่ยมสกุล มาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่จะต้องมี 

คือ 1. แรงบันดาลใจ (Inspiration) 2. แนวความคิด (Concept) 3. กระบวนการสร้างสรรค์ (Process) 4. 

จินตนาการ (Imagination) จึงใช้หลักแนวคิด ดังนี้ 

1. แรงบันดาลใจ คณะผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ชุด อาศิรพร

อัปสรสุรางค์ จากกระบวนท่าร�าตามรูปแบบฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และตามคติความเชื่อว่า 

หากได้รับพร หรือขอพรจากนางฟ้าจะบังเกิดสิ่งดีแก่ชีวิต อีกทั้งยังไม่มีผู้ใดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการร�าอวยพร

แบบท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการกล่าวถึงเหล่านางฟ้าที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ เพื่อ

มาอวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก 
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2. แนวคิดสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ท่าร�าในการร�าแบบฉบับของวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช และเป็นการสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไว้มิให้สูญหายไป

3. กระบวนการสร้างสรรค์ ศึกษา หาข้อมูลที่จะน�ามาท�าผลงานสร้างสรรค์ โดยการศึกษาจากแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ โดยได้ข้อสรุปในการ สร้างสรรค์ ท่าร�าจะต้องอยู่ในแบบแผนของท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช คณะผู้สร้างสรรค์ได้แต่งบทร้องขึ้น และก�าหนดเครื่องแต่งกาย เนื่องจากในการร�าของวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชนั้น แต่งกายแบบชุดยืนเครื่องละครในสมัยโบราณ จากนั้น คณะผู้สร้างสรรค์จะ

ต้องเลือกผู้แสดงที่รูปร่าง สัดส่วนความสูง โครงหน้าให้เหมาะสมกับการแสดง เพื่อความสวยงาม ผู้แสดงยัง

ต้องมีประสบการณ์ในการร�า ทักษะ ลีลาในด้านการแสดง มีความมั่นใจในการร�า เนื่องจากการสร้างสรรค์นั้น

จะต้องประดิษฐ์ท่าร�าออกมาในรูปแบบการร�าประกอบเพลงหน้าพาทย์ การร�าตีบทตามค�าร้อง และท�านอง

เพลง ซึ่งในชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์นั้น เป็นการสร้างสรรค์ออกมาตามแบบแผนจารีตประเพณี เพื่อเป็นการ

อนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป จึงประดิษฐ์ท่าร�าจากการร�าแบบฉบับของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช จึงได้คิด

วิเคราะห์ถึงเครื่องแต่งกายซึ่งตามจารีตประเพณีแล้วนั้นจะต้องแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องละครตัวนางแบบวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช โดยมีรัดเกล้าเปลว ลักษณะเป็นยอดปักช่อและมีกนกเปลวสองชิ้น ช้องนาง 

ลักษณะเป็นทรงกรวย เป็นรูปคล้ายใบโพธิ์ประดับด้วยดอกไม้ไหว จอนหู ลักษณะเป็นลายกนกมีลวดลาย

ประกอบด้วยลายกนกใบเทศ และลายกนกกางโต จี้นาง สะอิ้งนาง เข็มขัด หัวเข็มขัด ก�าไลข้อมือ ปะวะหล�่า 

ลูกไม้ปลายมือ เล็บทองเหลือง ก�าไลข้อเท้า เสื้อในนาง ผ้าห่มนาง นวมคอ ผ้านุ่ง คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้

ประดิษฐ์ชุดยืนเครื่องละครตัวนางตามแบบฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชขึ้น โดยลงส�ารวจข้อมูลจากผู้

เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะสามารถประดิษฐ์ออกมาได้เสร็จสมบูรณ์และมีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นการอนุรักษ์

สืบสานการร�าแบบฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชให้คงอยู่ตลอดไป

กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์

1. โครงร่างของการแสดง

ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น 4 ช่วง

มีนักแสดงเป็นผู้หญิงล้วนในการแสดงทั้งหมดโดยร�าเป็นตัวนางฟ้าเดินทางลงมาอวยพรชัยให้กับ

เหล่ามนุษย์ 

ช่วงที่ 1 : เพลงออก ใช้เพลงโคมเวียน ซึ่งเป็นการเดินทางของเหล่านางฟ้าที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ 

เพื่อมาอวยพรชัยให้กับเหล่ามนุษย์ได้มีความสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก

ช่วงที่ 2 : การร�าตีท่าร�าตามบทร้อง ใช้เพลงมหาชัยและพญาสี่เสา ซึ่งเป็นการร่ายร�าอวยพรของ

เหล่านางฟ้าตามบทร้องที่แต่งขึ้น

ช่วงที่ 3 : การอวยพรของเหล่านางฟ้า ใช้เพลงตระบองกัน ซึ่งเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ในการประสิทธิ์

ประสาทพรแก่เหล่ามนุษย์

ช่วงที่ 4 : เดินทางกลับของเหล่านางฟ้า ใช้เพลงรัว ซึ่งเป็นการเดินทางกลับสู่สวรรค์ของเหล่านางฟ้า

เมื่อลงมาอวยพรให้มนุษย์ได้มีความสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก

2. โครงร่างของท่าร�าที่น�ามาใช้

ผู้สร้างสรรค์ได้น�ากระบวนท่าร�าของฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชท่ีมีลีลาท่าร�าแบบสมัย
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อยุธยา คือ ก้าวเท้ากว้างกว่านาฏศิลป์ไทย เอียงศีรษะกดเอวกดไหล่เยอะกว่านาฏศิลป์ไทย และได้คัดเลือก

การร�าแบบระบ�าเบ็ดเตล็ด ซึ่งแสดงถึงการร�าที่ร�าเป็นหมู่ และการแต่งกายตามรูปแบบลักษณะการแสดงที่

เป็นศิลปะเฉพาะท้องถิ่น โดยยึดรูปแบบการร�าแบบฉบับของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช คณะผู้สร้างสรรค์

มีความสนใจที่จะประดิษฐ์ชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์ตามหลักท่าร�าของ วังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โดย

ลักษณะกระบวนท่าร�าจะใช้ลีลาการร่ายร�าของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเป็นหลักแล้วประดิษฐ์ท่าร�าขึ้น

ใหม่ เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้ชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์ โดยมีกระบวนท่าร�ากล่าวถึงเหล่านางฟ้าที่เดิน

ทางมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาอวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก โดยการออกแบบกระบวนท่าร�า

แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : เพลงออก ใช้เพลงโคมเวียน ซึ่งเป็นการเดินทางของเหล่านางฟ้าที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ 

เพื่อมาอวยพรให้กับเหล่ามนุษย์ ได้มีความสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก กระบวนท่าร�าจึงเป็นตามแบบแผนของ

การร่ายร�าฉบับวังพระยานครศรีธรรมราช

ภาพประกอบที่ 1 ท่าสอดสูง

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 2 ท่าช้านางนอน

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 3  ท่าโบก

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
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ช่วงที่ 2 : การร�าตีท่าร�าตามบทร้อง ใช้เพลงมหาชัยและพญาสี่เสา ซึ่งเป็นการร่ายร�าอวยพรของ

เหล่านางฟ้าตามบทร้องที่แต่งขึ้น

ภาพประกอบที่ 4 ท่านางสวรรค์

(ท่าจีบที่กลางหน้าอก)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 5 ท่าประพรหมน�้าอัมฤต

(ท่าผาลาเพียงไหล่)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 6 ท่าอาคเนย์พายัพ

(ท่าชี้ด้านข้าง)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 7 ท่าประจิมทิศ

(ท่าจีบยาว)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 8 ท่าสุขเปรมปรีดิ์

(ท่าตั้งวงแขนตึง)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 9 ท่าฤดีแจ่ม

(ท่าตั้งวงจีบที่หน้าอก)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 10 ท่าช่างเฉิดฉาย

(ท่าเฉิดฉิน)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 11 ท่าประสาทศิลป์

(ท่าจีบสั้น)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 12 ท่าปิ่นมงคล

(ท่าจีบปรกข้าง)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 13 ท่าดุษฏี

(ท่าโบก)

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
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ช่วงที่ 3 : การอวยพรของเหล่านางฟ้า ใช้เพลงตระบองกัน ซึ่งเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ในการประสิทธิ์

ประสาทพรแก่เหล่ามนุษย์ กระบวนท่าร�าจึงเป็นตามแบบแผนของการร่ายร�าฉบับวังพระยานครศรีธรรมราช

ภาพประกอบที่ 14 ท่านั่งไหว้

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
ภาพประกอบที่ 15 ท่าสอดสูง

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 16 ท่าผาลาเพียงไหล่

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
ภาพประกอบที่ 17 ท่าตั้งวงจีบยาว

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 18 ท่าสอดสร้อย

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
ภาพประกอบที่ 19 ท่ายืนไหว้

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ช่วงที่ 4 : เดินทางกลับของเหล่านางฟ้า ใช้เพลงรัว ซึ่งเป็นการเดินทางกลับสู่สวรรค์ของเหล่านางฟ้า

เมื่อลงมาอวยพรให้มนุษย์ได้มีความสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก

ภาพประกอบที่ 20 ท่าชักแป้งผัดหน้า

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง

ช่วงที่ 1 : เพลงออก ใช้เพลงโคมเวียน ใช้ในการเดอนทางของเทวดานางฟ้า คณะผู้สร้างสรรค์เลือก

ใช้เพลงนี้ เพื่อสื่อให้เห็นว่ามีการเดินทางของเหล่านางฟ้าที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาอวยพรชัยให้กับ

เหล่ามนุษย์ได้มีความสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก
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ช่วงที่ 2 : การร�าตีท่าร�าตามบทร้อง ใช้เพลงมหาชัยและพญาสี่เสา คณะผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เพลงนี้

เนื่องจากเป็นการอวยพร เพื่อสื่อในการร่ายร�าอวยพรของเหล่านางฟ้าตามบทร้องที่แต่งขึ้น

ช่วงที่ 3 : การอวยพรของเหล่านางฟ้า ใช้เพลงตระบองกัน เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่านางฟ้า

ในการประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่เหล่ามนุษย์

ช่วงที่ 4 : เดินทางกลับของเหล่านางฟ้า ใช้เพลงรัว ซึ่งเป็นการเดินทางกลับสู่สวรรค์ของเหล่า

นางฟ้าเมื่อลงมาอวยพรให้มนุษย์ได้มีความสิริมงคลแก่ชีวิตและโลก

การแต่งบทร้องและท�านองเพลง

เนื้อเพลง อาจารย์จตุรงณ์ หลวงพนัง

ท�านองเพลง อาจารย์บรรเทา รอดภัย

ระบ�าอาศิรพรอัปสรสุรางค์

-ปี่พาทย์ท�าเพลงโคมเวียน-

-ร้องท�านองเพลงมหาชัย-

ศุภฤกษ์เบิกเวหานภานภ        ทั่วแผ่นภพสุรารักษ์ประจักษ์สม

นางสวรรค์ชั้นสรวงทรวงภิรมย์       มาประพรมอัมฤตวิศิษฏ์นที

อาคเนย์พายัพประทับสิทธิ์            ประจิมทิศบูรพามหาศรี

ประนมกรพรพลันอัญชลี              สุขเปรมปรีดิ์ฤดีแจ่มแช่มกมล

-ร้องท�านองเพลงพญาสี่เสา-

อาภรณ์แก้วแพรวพรั่งช่างเฉิดฉาย   กรกรีดกรายร่ายร�าจ�าเริญผล

ยุรยาตรประสาทศิลป์ปิ่นมงคล       บรรดาลดลดุษฏีจิรกาล

-ปี่พาทย์ท�าเพลงตระบองกัน-

-ปี่พาทย์ท�าเพลงรัว-

4 โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง

เครื่องแต่งกายถือเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยเสริมตัวนางร�าให้เด่นขึ้น ส�าหรับตัวละครนางในรูปแบบ

ของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากนาฏศิลป์ชาติอื่น ในด้านรูปแบบการแต่งกาย

ที่สวยงาม ประกอบการด้วยสีที่ดูสบายและได้อารมณ์ของความเป็นไทยแบบสมัยโบราณ
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ภาพประกอบที่ 21 เครื่องแต่งกายนางฟ้าชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ประกอบด้วย

1. รัดเกล้าเปลว

3. จอนหู

5. สะอิ้งนาง

7. ปะวะหล�่า

9. เข็มขัด

11. เล็บทองเหลือง

13. เสื้อในนาง

15. นวมคอ

2. ช้องนาง

4. จี้นาง  

6. ก�าไลข้อมือ

8. ลูกไม้ปลายมือ

10. หัวเข็มขัด

12. ก�าไลข้อเท้า

14. ผ้าห่มนาง

16. ผ้านุ่ง

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

1. ศึกษาหาข้อมูลที่จะน�ามาท�าผลงานสร้างสรรค์โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ 

บทความ และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และผู้ที่มี

ความรู้ด้านเครื่องแต่งกาย เป็นอย่างดีเพื่อน�าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาใช้ในการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ

สูงสุด คณะผู้สร้างสรรค์มีความสนใจกระบวนท่าร�าแบบฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และคติความเชื่อ

ของไทยว่าหากได้รับพรหรือขอพรจากนางฟ้าจะมีสิริมงคลแก่ชีวิต ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา คณะผู้

สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดที่จะท�าระบ�าชุดนี้ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าประวัติจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าจะท�า

เกี่ยวกับระบ�าที่เป็นการร�าอวยพรของเหล่านางฟ้าที่ลงมาอวยพรให้กับเหล่ามนุษย์ได้มีความเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิตและโลก
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2. คณะผู้สร้างสรรค์ได้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ครูธงชัย 

ไพรพฤกษ์ และครูสันติ ธรรมปริยัติ (ผู้สืบทอดท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช) เครื่องแต่งกายได้

ข้อมูลการออกแบบเครื่องแต่งกายจากดร. สุรัตน์ จงดา และนายบุหลัน ปั้นบรรจง จึงได้ข้อสรุปในการการ

ออกแบบเครื่องแต่งกายผลงานสร้างสรรค์ ระบ�าชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์ขึ้น โดยท่าร�าจะต้องอยู่ในแบบแผน

ของฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และเครื่องแต่งกายแบบสมัยโบราณ คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้รวบรวม

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาออกแบบกระบวนท่าร�าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้คง

อยู่สืบไป

3. บทร้องคณะผู้สร้างสรรค์ได้ปรึกษาอาจารย์จตุรงณ์ หลวงพนัง ในการการตรวจสอบบทประพันธ์

ค�าร้อง และอาจารย์บรรเทา รอดภัย เป็นผู้บรรจุท�านองเพลง คุณครูสันติ ธรรมปริยัติ เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าใน

การคิดเรียบเรียงท่าร�าให้เหมาะสมกับค�าร้องและท�านองเพลงจึงได้การแสดงที่สวยงามครบถ้วนทุกองค์

ประกอบในการสร้างสรรค์งานด้านการแสดง

4. การก�าหนดเครื่องแต ่งกาย เนื่องจากในสมัยโบราณละครร�าแบบฉบับวังเจ ้าพระยา

นครศรีธรรมราชนั้นตัวละครที่เป็นตัวนางฟ้าจะต้องใส่รัดเกล้าเปลว แต่เครื่องแต่งกายอื่น ๆ  ยังคงมีรูปแบบที่

เหมือนกับตัวนาง ซึ่งการสร้างสรรค์การแสดงชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์นั้นมีชุดที่ถูกต้อง ตามแบบแผนอยู่

แล้ว คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้คิดที่จะประดิษฐ์ชุดในการสวมใส่ขึ้นใหม่ด้วยวัสดุที่มีความใกล้เคียงกับในอดีตมา

ทดแทนโดยขั้นตอนที่ 1 การวางแผนออกแบบเครื่องแต่งกายทุกชิ้นตั้งแต่ลายของผ้าห่มนางและผ้านุ่ง รวม

ถึงเครื่องประดับทุกชิ้น คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นได้ลงมือหาวัสดุและท�าการตัด

เย็บขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาน�าเสนอผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กฤติยา ชูสงค์ ถึงกระบวนการออกแบบตัดเย็บและ

ความเหมาะสมที่จะน�ามาสวมใส่ในการแสดงชุดนี้ท�าให้ได้ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงท่ีออกมาแบบ

สมบูรณ์ทรงคุณค่าอย่างงดงาม

5. การคัดเลือกผู้แสดง คณะผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกผู้แสดงที่มีรูปร่าง สัดส่วนความสูง โครงหน้าให้

เหมาะสมกับการแสดง เพื่อความสวยงามน่าชมยิ่งขึ้นที่ส�าคัญผู้แสดงยังต้องมีประสบการณ์ในการร�าเพลง

หน้าพาทย์ ทักษะลีลาในด้านการแสดง มีความมั่นใจในการร�า คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้เลือกผู้แสดงจ�านวน 8 

คน เนื่องจากการท�าระบ�าเป็นการร�าเป็นหมู่จึงใช้นักแสดงจ�านวนมาก และเพื่อให้มีความสมดุลกันจึงใช้ผู้

แสดงเพียง 8 คน ในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้
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ผลงานสร้างสรรค์

ระบ�าชุด อาศิรพรอัปสรสุรางค์ เป็นนาฏศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ มีกระบวนท่าร�าตามแบบฉบับของวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช เนื้อร้องกล่าวถึงเหล่านางฟ้าที่เดินทางมาอวยพรให้กับมนุษณ์ให้มีความสุขใน

ชีวิต เครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวัสดุในปัจจุบันที่น�ามาทดแทนวัสดุในสมัยโบราณและตัดเย็บให้มีรูป

แบบใกล้เคียงกับสมัยอยุธยา ทั้งสีที่น�ามาสร้างสรรค์ชุดและเครื่องประดับ ผ้าห่มนาง ผ้านุ่ง และลวดลายที่ใช้ 

ภาพประกอบที่ 22 ชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 23 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน ในวันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
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ภาพประกอบที่ 24 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน ในวันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 25 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน ในวันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563

ภาพประกอบที่ 26 คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: ณัชพล วัฒนกุล ปีที่ถ่าย 2563
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บทสรุป ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

การศึกษานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์ ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์

และต่อกระบวนท่าร�าแบบฉบับของวังนคร กับพ่อครูธงชัย ไพรพฤกษ์ ส่วนของเครื่องแต่งกายนั้นได้เก็บ

ข้อมูลสัมภาษณ์ ดร. สุรัตน์ จงดา (อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม) 

การเลือกผ้าที่จะมาท�าเป็นผ้าห่มนางนั้นจะต้องใช้เป็นผ้าลายแบบอินเดีย เช่นผ้าอัตลัต ผ้าตาด ส่วนผ้านุ่งใช้

ผ้าลายอย่าง สีของชุดต้องใช้สีแบบโบราณ เนื่องจากท�าตามแบบโบราณต้องท�าออกมาให้ได้แบบโบราณมาก

ที่สุด และจากการสัมภาษณ์นายบุหลัน ปั้นบรรจง (ศิลปินอิสระ) เกี่ยวกับเครื่องประดับ พบว่ารัดเกล้าที่ใช้

สวมใส่ต้องเป็นแบบโบราณของละครตัวนาง เป็นทรงเตี้ย ส่วนเครื่องประดับอื่น ๆ สามารถใช้ตามแบบละคร

นางในสมัยปัจจุบันได้เลย การเรียบเรียงและตรวจสอบบทประพันธ์ค�าร้องโดย อาจารย์จตุรงณ์ หลวงพนัง 

(นักวิชาการอุดมศึกษาฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสังคม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และเรียบเรียงท�านอง และบรรจุเพลงโดย อาจารย์บรรเทา 

รอดภัย (วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) และการตรวจสอบการเรียบเรียงท่าร�าให้เหมาะสมและถูกต้อง

ตามแบบฉบับท่าร�าของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช โดยคุณครูสันติ ธรรมปริยัติ (ผู้สืบทอดท่าร�าฉบับของ

วังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช) เพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์ชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ใน

การสร้างสรรค์ผลงานคณะผู้สร้างสรรค์ได้ใช้หลักแนวคิดดังนี้

1. แรงบันดาลใจ คณะผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลจากกระบวนท่าร�าตามรูปแบบฉบับวังเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช และตามคติความเชื่อว่าหากได้รับพรหรือขอพรจากนางฟ้าจะบังเกิดสิ่งดีแก่ชีวิต ซึ่งยังไม่มี

ผู้ใดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการร�าอวยพรแบบท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช 

2. แนวคิดสร้างสรรค์ การแสดงในนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ท่าร�าในการร�าแบบฉบับของวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช และเครื่องแต่งกายละครนางแบบสมัยโบราณ ให้คงอยู่ไว้มิให้สูญหายไป พ่อครู

ธงชัย ไพรพฤกษ์ ท่านได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ว่า ในการร�าแบบฉบับวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชนั้น

เป็นการร�าแบบโบราณสมัยอยุธยา สามารถน�ามาสร้างสรรค์ใหม่ได้แต่ต้องถูกต้องตามแบบฉบับของทางวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ชุดก็สามารถท�าขึ้นใหม่ได้จากวัสดุในปัจจุบัน

3. กระบวนการสร้างสรรค์ศึกษาหาข้อมูลที่จะน�ามาท�าผลงานสร้างสรรค์ โดยการศึกษาจากแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ โดยได้ข้อสรุปในการ สร้างสรรค์ ท่าร�าจะต้องอยู่ในแบบแผนของท่าร�าฉบับวังเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช คณะผู้สร้างสรรค์ได้แต่งบทร้องขึ้น และก�าหนด เครื่องแต่งกาย เนื่องจากในการร�าของวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชนั้นแต่งกายแบบชุดยืนเครื่องละครในสมัยโบราณ จากนั้น คณะผู้สร้างสรรค์จะ

ต้องเลือกผู้แสดงที่รูปร่าง สัดส่วนความสูง โครงหน้าให้เหมาะสมกับการแสดง เพื่อความสวยงาม ผู้แสดงยัง

ต้องมีประสบการณ์ในการร�า ทักษะ ลีลาในด้านการแสดง มีความมั่นใจในการร�า เนื่องจากการสร้างสรรค์นั้น

จะต้องประดิษฐ์ท่าร�าออกมาในรูปแบบการร�าประกอบเพลงหน้าพาทย์ การร�าตีบทตามค�าร้อง และท�านอง

เพลงซึ่งในชุดอาศิรพรอัปสรสุรางค์นั้นเป็นการสร้างสรรค์ออกมาตามแบบแผนจารีตประเพณี เพื่อเป็นการ

อนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจึงประดิษฐ์ท่าร�าจากการร�าแบบฉบับของวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราช จึงได้คิด

วิเคราะห์ถึงเครื่องแต่งกายซึ่งตามจารีตประเพณีแล้วนั้นจะต้องแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องละครตัวนางแบบวัง

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช โดยมีรัดเกล้าเปลว ลักษณะเป็นยอดปักช่อและมีกนกเปลวสองชิ้น ช้องนาง 

ลักษณะเป็นทรงกรวย เป็นรูปคล้ายใบโพธิ์ประดับด้วยดอกไม้ไหว จอนหู ลักษณะเป็นลายกนกมีลวดลาย
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ประอบด้วยลายกนกใบเทศ และลายกนกางโต จี้นาง  สะอิ้งนาง เข็มขัด หัวเข็มขัด ก�าไลข้อมือ ปะวะหล�่า 

ลูกไม้ปลายมือ เล็บทองเหลือง ก�าไลข้อเท้า เสื้อในนาง ผ้าห่มนาง นวมคอ ผ้านุ่ง คณะผู้สร้างสรรค์จึงได้

ประดิษฐ์ชุดยืนเครื่องละครตัวนางแบบวังเจ้าพระยานครศรีธรรมราชข้ึน โดยลงส�ารวจข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อที่จะสามารถประดิษฐ์ออกมาได้เสร็จสมบูรณ์และมีคุณค่าทางจิตใจ

4. บทร้อง ผู้สร้างสรรค์ได้แต่งเนื้อร้องขึ้น ซึ่งในเนื้อร้องจะกล่าวถึงนางฟ้าที่อยู่บนสรวงสวรรค์เดิน

ทางลงมาเพื่ออวยอวรให้กับเหล่ามนุษย์ได้มีความสุขในชีวิต

5. ท�านองเพลง บทเพลงที่ใช้ ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเพลงโคมเวียน ที่ใช้ประกอบการเดินทางของเหล่า

เทวดา นางฟ้า เป็นเพลงประกอบการเดินทางของเหล่านางฟ้าที่เดินทางมาอวยพรมนุษย์ เพลงมหาชัยเป็น

เพลงที่ใช้ในการอวยพร และเป็นเพลงเก่าที่อยู ่ในสมัยอยุธยาที่มีความไพเราะและเหมาะสมกับผลงาน

สร้างสรรค์ชุดนี้ เพลงพญาสี่เสา เป็นเพลงอัตรา 2 ชั้น ที่จะใช้บรรเลงต่อจากเพลงมหาชัย เพลงตระบองกัน 

เป็นเพลงที่ใช้ในการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือการประสิทธิประสาทพร เพลงรัว เป็นเพลงที่ใช้ในลักษณะของการ

เปลี่ยนแปลงในการแสดงโขน เช่น การแสดงนิมิต หรือการร่ายมนต์ จึงน�ามาเป็นเพลงจบการแสดงในช่วง

ท้ายระบ�าเมื่อเหล่านางฟ้าได้ท�าการประสิทธิ์ประสาทพรเสร็จแล้ว

ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคนี้ คือ คณะผู้สร้างสรรค์ยังขาดประสบการณ์ทางด้านการสร้างสรรค์งานการ 

แสดง และการตัดเย็บท�าให้งานมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็สามารถจัดการจนงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวางแผนในการท�างานอย่างเป็นระบบเรียงล�าดับให้ชัดเจน

2. ควรด�าเนินงานให้เสร็จก่อนก�าหนดเพื่อมีเวลาในการตรวจทานและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ บกพร่อง

3. จะต้องมีความรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเหล่งข้อมูลให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิด

พลาดในการท�างาน

4. ควรมีการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงอยู่บ่อย ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในหลาย ๆ ด้านและ

ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทยไว้มิให้สูญหาย
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หมอล�ำกลอนศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนอีสำน
Mor Lam Klon Isan performing arts 

มนูศักดิ์ เรืองเดช1*

Manusak Reangdet1*

บทคัดย่อ

หมอล�ำกลอนเป็นศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนที่เก่ำแก่อย่ำงหนึ่งของชำวอีสำน กำรเปล่งเสียงขับร้องได้

มำจำกภำคอีสำน (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งเป็นภูมิภำคหนึ่งในประเทศไทยมีเนื้อที่มำกที่สุดของ

ประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศลำว ทิศใต้ติดประเทศกัมพูชำ ภำษำหลักของภำคนี้ คือภำษำอีสำน ซึ่ง

เป็นภำษำอีสำนส�ำเนียงหนึ่งทำงฝั่งขวำแม่น�้ำโขง ส่วนภำษำไทยนิยมใช้กันทั่วไปโดยเฉพำะในเมืองใหญ่ แต่

ไม่ถือเป็นภำษำหลัก ขณะเดียวกันยังมีภำษำเขมรที่ใช้กันมำกในบริเวณถิ่นอีสำนใต้ นอกจำกนี้มีภำษำถิ่น

อื่นๆ อีกมำก เช่น ภำษำผู้ไท ภำษำโส้ ภำษำไทโครำช ภำษำกวย (ส่วย)ภำษำแสก ภำษำข่ำ ภำษำกะเลิง 

ภำษำโย้ย ภำษำย้อ ภำษำเขมร เป็นต้น  ภำคอีสำนยังมีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดของประเทศ 

เช่น วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ภำษำวรรณกรรม และศิลปะดนตรีกำรร้อง กำรฟ้อน กำรล�ำที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพำะ 

ต้นตอของหมอล�ำทีป่รำกฏเป็นต�ำนำน โดยกำรบอกเล่ำของหมอล�ำโดยตรงนัน้ มเีน้ือหำท่ีน้อยมำก 

เพรำะส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องรำวที่เกิดจำกวิชำกำรในลักษณะที่เป็นกำรวิเครำะห์หรือสนันษิฐำนไว้ จำก

กำรศกึษำของ จำรวุรรณ ธรรมวตัร ท่ีเข้ำไปศึกษำต�ำนำนหมอล�ำจำกตัวหมอล�ำโดยตรง ได้ข้อสรปุว่ำหมอล�ำนัน้ มี

ต�ำนำนกำรเกดิมำจำกควำมเช่ือเป็นส�ำคญั ซ่ึงควำมเชือ่เหล่ำนัน้ ได้แก่ ควำมเชือ่เรือ่งแคน ควำมเชือ่เรือ่งผบีรรพบรุษุ 

ควำมเชือ่เรือ่งพระอนิทร์ และควำมเชือ่เรือ่งพระโพธสิตัว์ หมอล�ำเป็นกำรล�ำที่ใช้บทกลอนโต้ตอบกันที่มีหมอล�ำ

ชำยหญิงสองคนล�ำสลับกันในเรื่องต่ำงๆ มีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว คือ แคน กำรล�ำมีทั้งล�ำ

เรื่องนิทำนโบรำณคดีอีสำนที่หมอล�ำใช้ล�ำเรียกว่ำ “กลอนล�ำ” ซึ่งมีลักษณะเป็นร้อยกรองท่ีมีเนื้อหำสำระ

หลำยประเภท เช่น วิถีชีวิต นิทำนพื้นบ้ำน ธรรมชำติ วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำ ค�ำสอนโบรำณของ

ชำวอีสำน คติธรรม ข้อคิดเตือนใจโต้ตอบกัน และกลอนที่เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ล�ำต่อกลอนล�ำทวย (ทำย

โจทย์) ปัญหำ ซึ่งผู้ล�ำจะต้องมปีฏภิำณไหวพรบิทีด่สีำมำรถตอบโต้ ยกเหตผุลมำหกัล้ำงฝ่ำยตรงข้ำมได้ ต่อมำมกีำร

เพิม่ผูล้�ำขึน้อกีหนึง่คนอำจเป็นชำยหรือหญิงก็ได้ กำรล�ำจะเปลี่ยนเป็นเรื่อง ชิงรักหักสวำท ยำดชู้ยำดผัว เรียก

ว่ำ ล�ำชิงชู้ 

หมอล�ำเรียกว่ำหมอล�ำกลอนหรือล�ำคู่ แต่มีน้อยมำกเนื่องจำกกำรสืบทอดของคนยุคใหม่ไม่ค่อยให้

ควำมสนใจหรอืให้ควำมส�ำคัญน้อย  กำรถ่ำยทอดในอดีตจึงมำจำกจังหวดัใหญ่ๆ ท่ีอยู ่ใกล้เคยีง เป็นกำรเรียนรู้

ตำมรปูแบบง่ำยๆ เช่น กำรท่องจ�ำ กำรเลียนแบบจำกครูหรือองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ

กำรสืบสำนจำกรุ่นสู ่รุ ่นในอดีตเท่ำนั้น  ผู้เรียนหมอล�ำกลอนจึงต้องใช้ควำมอดทนและควำมพยำยำมอย่ำงสูง 

กลอนล�ำมกัจะน�ำเอำเรือ่งรำวใกล้ตวัมำประพนัธ์ วถีิชวีติ ขนบธรรมเนยีมประเพณี พทุธประวติั  ปัจจุบนั หมอล�ำ

กลอนหำดยูำกเพรำะผูส้บืสำนลดน้อยลงและไม่นยิม เพ่ือควำมอยูร่อดของศลิปินหมอล�ำจึงได้ววัิฒนำกำรมำเป็น
1 คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรำน ี

  Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University 

  *Email: Sopheng_ngam@hotmail.com
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หมอล�ำซิง่ และได้รบัควำมนิยมมำในปัจจุบัน แต่ปัญหำยังคงมีในยุคนี้ เนื่องจำกหมอล�ำซิ่งเป็นค่ำนิยมทำง

สังคมตะวันตกของต่ำงชำติ หมอล�ำซิ่งจึงถูกมองว่ำเป็นเหตุให้เกิดกำรทะเถำะวิวำทจนท�ำให้เกิดควำมเสีย

หำยถึงชีวิตและทรัพย์สิน จึงท�ำให้กำรแสดงหมอล�ำซิ่งได้ลดควำมนิยมลงเป็นอย่ำงมำก 

ค�ำส�ำคัญ : หมอล�ำกลอน, วรรณกรรม

Abstract

Mor Lam Klon is one of the oldest traditional performing arts of Isan people. The 

voices of singing have come from the Isan region. (Northeast), which is one of the regions in 

Thailand with the largest area of   Thailand North next to Laos South borders Cambodia The 

main language of this region is Isan, which is one of the Isan dialects on the right bank of the 

Mekong River. As for the Thai language, it is commonly used, especially in large cities. But 

not the primary language At the same time, there is also a Khmer language that is widely 

used in the southern Isan area. In addition, there are many other dialects such as Phutai, 

Chor, Tai Korat, Kuay (Suay), Sek, Khalung, Yo, Yo, Khmer, etc., Isan also has a distinctive 

cultural identity. The most of the country such as lifestyle, language, literature and art, 

music, s inging, dance and dance are unique.

The origin of the legend of Mor Lam By telling of Mor Lam directly Very little con-

tent Because most often it is a story that arises from academics in a way that is analyzed or 

presumed From the study of Jaruwan Thammawat who directly studied Mor Lam legend 

from Mor Lam body Concluded that the  Mor Lam There is a myth that is born out of 

faith. Which those beliefs include belief in Kan Belief in ancestral spirits Belief in Indra And 

belief in Bodhisattva Mor Lam is a way of using poetry to interact with two men and women 

alternating in different matters. There is only one instrument, which is Kan. Lam, there is a 

whole story, the Isan archaeological story that Mor Lam uses. Lam is called “ Klon Lam”, 

which is a verse that contains various types of content such as way of life, folk tales, nature, 

Buddhist literature. Ancient teachings of the Isan people, morality, remarks, reminders, in-

teractions And verse related to various academic Lam to Klon Lam Thuai Problems which 

the boat has to have good intelligence to be able to counter Reasons to refute the oppo-

nent. Later, one more person was added, it could either be a male or a female. Lam will 

change as a matter Ching for love is broken.

Mor Lam is also called Mor Lam Klon or Twin Lam. But very little because the in-

heritance of the new generation has little or no attention or importance. Conveying in the 

past came from the large provinces nearby, it was a simple learning pattern, such as mem-

orization, imitation from teachers or various knowledge areas. Indicate the identity of the 

inheritance from generation to generation in the past. Mor Lam Klon learners have to spend 
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a lot of patience and effort. Verse Lam often brings up close stories to compose the way of 

life, traditions, Buddhist traditions, history, the present Mor Lam poetry is difficult to find 

because the inheritance is less and less popular. For the survival of Mor Lam artists, it has 

evolved into a painting. And has been popular today But the problem still has in this era Be-

cause Mor Lam Sing is a western social value of foreigners. Mor Lam Sing was seen as the 

cause of an altercation, causing damage to life and property. Thus making the Mor Lam Sing 

show greatly reduced in popularity.

Keywords : Mor Lam Klon, literature

บทน�ำ

หมอล�ำกลอน ค�ำว่ำหมอ คอื ผูช้�ำนำญ ล�ำ คอื ควำมยำว กลอน คอื เนือ้หำ หมอล�ำกลอน จงึใช้สำมอย่ำง

นี ้ มำผนวกเข้ำกนัให้เป็นหมอล�ำกลอน แล้วน�ำเอำสำมอย่ำงนีม้ำเล่ำให้ผู้ชมผู้ฟังได้เข้ำใจถึงวิถีชีวิตควำมเปน็อยู่

ในชุมชนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งให้ควำมบันเทิงในแง่คิด ตลอดจนคุณธรรมประเพณีอันดีงำมของสังคม 

หมอล�ำ หมำยถึง ผู้ที่มีควำมช�ำนำญในกำรขับล�ำน�ำหรือขับร้อง หมอล�ำสำมำรถแยกประเภทออกได้เป็น

หมอล�ำพืน้ คอื หมอล�ำผูช้ำยท่ีล�ำเกีย่วกบัเรือ่งนทิำนต่ำงๆ หมอล�ำกลอนคอื หมอล�ำผูห้ญงิและผูช่้วยทีล่�ำเกีย่วกบั

เรือ่งรำวของควำมรกัโต้ตอบกนั หมอล�ำหมู ่ คอื หมอล�ำทีแ่สดงเป็นกลุ่ม ล�ำเป็นเรื่องรำวและใช้ท�ำนองเศร้ำ 

หมอล�ำเพลิน คือ หมอล�ำที่ล�ำเป็นเรื่องรำวและใช้ท�ำนองสนกุสนำนและหมอล�ำผฟ้ีำ คอื หมอล�ำทีล่�ำเพือ่รกัษำ

คนเจบ็ไข้ ดังนัน้ หมอล�ำจงึมท้ัีงบทบำทของพธิกีรรม และบทบำทของมหรสพ โดยในด้ำนมหรสพมีหน้ำทีต่่อสงัคม 

๒ ลกัษณะ คอื หน้ำทีท่ีเ่กดิขึน้อย่ำงแอบแฝงในลักษณะผลพลอยได้ และหน้ำที่ที่เกิดขึ้นด้วยควำมตั้งใจมี

เจตนำรมณ์อันแน่วแน่น 

ศิลปะกำรแสดงหมอล�ำ ได้ถือก�ำเนิดมำเป็นครั้งแรกในยุคสมัยใดยังไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงที่แน่นอน 

เพรำะไม่มีหลักฐำนบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร อำจกล่ำวได้ว่ำ ศิลปะกำรแสดงหมอล�ำได้ถอืก�ำเนดิมำเป็น

เวลำหลำยร้อยปีในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื ทกุหมูบ้่ำนจะมหีมอล�ำ หมอแคนอยูท่ัว่ไป ในยคุแรกๆ นัน้ ศลิปะกำร

แสดงหมอล�ำยงัคงอยูใ่นวงแคบๆ ยงัไม่แพร่หลำย ต่อมำศลิปะกำรแสดงหมอล�ำได้มีวิวัฒนำกำรมำเรื่อย ๆ ตำม

ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม จนกลำยเป็นเพชรน�้ำเอกของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชำชนนิยมหมอล�ำคู่กับประเพณีของท้องถิ่น เดิมทีสมัยโบรำณในภำคอีสำน เวลำค�่ำเสร็จจำกภำรกิจ

กำรงำนมักจะมำจับกลุ่มพูดคุยกันกับผู้เฒ่ำผู้แก่ เพ่ือคุยปัญหำถำมไถ่สำรทุกข์สุกดิบและผู้เฒ่ำผู้แก่นยิมเล่ำ

นทิำนให้ลกูหลำนฟัง นทิำนทีน่�ำมำเล่ำเกีย่วกบัจำรตีประเพณแีละศีลธรรม ทีแรกนั่งเล่ำเมื่อลูกหลำนมำฟังกัน

มำกจะนั่งเล่ำไม่เหมำะต้องยืนขึ้นเล่ำ เรื่องที่น�ำมำเล่ำต้องเป็นเรื่องที่มีในวรรณคดี เช่น เรื่องกำฬเกษ สิน

ชัย เป็นต้น ผู้เล่ำเพียงแต่เล่ำไม่ออกท่ำออกทำงก็ไม่สนุก ผู้เล่ำจึงจ�ำเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่ำทำงเป็น

พระเอก นำงเอก เป็นนักรบ เป็นต้น เพียงแต่เล่ำอย่ำงเดียวไม่สนกุ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ส�ำเนยีงส้ันยำว ใช้เสียงสงู

ต�ำ่ประกอบและหำเครือ่งดนตรปีระกอบ เช่น ซุง ซอ ป่ี แคน เพ่ือให้เกดิควำมสนุกครึกคร้ืน ผู้แสดงมเีพียงแต่

ผูช้ำยอย่ำงเดยีวดไูม่มรีสชำตเิผด็มนัจึงจ�ำเป็นต้องหำผู้หญิงมำแสดงประกอบ เมื่อผู้หญิงมำแสดงประกอบ

จึงเป็นกำรล�ำที่สมบูรณ์แบบ  เมื่อผู้หญิงเข้ำมำเกี่ยวข้องเรื่องต่ำงๆ ก็ตำมมำ เช่น เรื่องเกี้ยวพำรำสี เรื่อง

ชิงดีชิงเด่นยำด (แย่ง) ชู้ ยำดผวักนั เรือ่งโจทย์ เร่ืองแก้ เร่ืองประชนัขันท้ำ เร่ืองตลกโปกฮำ จึงเป็นกำรแสดงที่



994

สมบรูณ์แบบยิง่ขึ้น จำกกำรมีหมอล�ำชำยเพียงคนเดียวค่อยๆ พัฒนำต่อมำจนมีหมอล�ำฝ่ำยหญิง มีเครื่อง

ดนตรีประกอบจังหวะเพ่ือควำมสนกุสนำน จนกระท่ังเพ่ิมผู้แสดงให้มจี�ำนวนเท่ำกบัตัวละครในเร่ือง มพีระเอก 

นำงเอก ตัวโกง  ตัวตลก เสนำ ครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
1. เพื่อศึกษำประวัติควำมเป็นมำของหมอล�ำกลอน

2. เพื่อวิเครำะห์คุณค่ำของหมอล�ำกลอนในบริบทของสังคม

เนื้อเรื่อง

หมอล�ำ เป็นศิลปะกำรแสดงของชำวอีสำน โดยอำศัยกำรขับล�ำ กำรขับร้อง ถ่ำยทอดเป็นภำษำ

อสีำนผสำนกบักำรฟ้อน มดีนตรอีสีำนเป็นเครือ่งประกอบ เปลีย่นฉำกตำมสถำนกำรณ์ของเรือ่ง แต่งกำยตำม

แบบอย่ำงของลิเก และมีวิวัฒนำกำรมำอย่ำงยำวนำน ค�ำว่ำ “หมอล�ำ” มำจำกค�ำ ๒ ค�ำ มำรวมกัน ได้แก่ 

“หมอ” หมำยถึง ผู้มีควำมช�ำนำญ และ “ล�ำ” หมำยถึง กำรบรรยำยเรื่องรำวต่ำงๆ ด้วยท�ำนองอันไพเรำะ 

ดังนั้น หมอล�ำ จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมช�ำนำญในกำรบรรยำยเรื่องรำวต่ำงๆ ด้วยท�ำนองเพลง สำมำรถแบ่ง

ออกได้เป็นหลำยอย่ำง ตำมลักษณะและท�ำนองของกำรล�ำ เช่น ล�ำทำงส้ัน  ล�ำทำงยำว (ล�ำล่อง) ล�ำเต้ย ล�ำเร่ือง 

ล�ำเรือ่งต่อกลอน ล�ำเพลิน ล�ำกกขำขำว และปัจจุบนัพัฒนำสู่ล�ำซ่ิง  หมอล�ำกลอนเป็นศิลปะกำรแสดงพ้ืน

บ้ำนที่ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่แน่ชัดว่ำมีมำตั้งแต่ยุคใด สมัยใด เพรำะไม่มีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร 

แต่สันนิษฐำนว่ำอำจเกิดมำจำกกำรสืบทอดของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดกันมำเป็นเวลำหลำยร้อยปีจำกรุ่นสู่

รุ่นถึงปัจจุบัน ได้มีกำรสันนิษฐำนไว้ ๓ ประกำร คือ

๓.๑ หมอล�ำกลอนเกิดจำกควำมเชื่อเรื่อง ผีฟ้ำ ผีแถน และผีบรรพบุรุษ ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อกันว่ำสิ่ง

เหล่ำนี้ มีอ�ำนำจเหนือธรรมชำติ สำมำรถท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ บันดำลให้มนุษย์เจ็บป่วยได้  มนุษย์จึง

ได้จัดให้มีพิธีกรรมขึ้นเพื่อรักษำคนป่วยตำมวิธีกำรและควำมเชื่อชนชำวอีสำน ซึ่งมีหมอผีหรือปรำชญ์ชำว

บ้ำนโดยกำรล�ำผีฟ้ำขึ้นตำมควำมเชื่อ

๓.๒ หมอล�ำกลอนเกิดจำกธรรมเนียมกำรอ่ำนหนังสือผูก หนังสือผูก คือ วรรณกรรมพื้นบ้ำนที่จำร

ลงในใบลำน เรื่องรำวที่บันทึกอำจเป็นเรื่องนิทำนชำดกหรือนิทำนพื้นบ้ำน เป็นต้นว่ำเรื่องกำระเกด สังข์สิน

ชัย ผู้อ่ำนหนังสือผูกต้องสำมำรถอ่ำนได้อย่ำงแตกฉำนจนสำมำรถจดจ�ำเรื่องรำวต่ำงๆ ได้อย่ำงขึน้ใจ แล้วน�ำมำ

เล่ำสูผู่ฟั้งได้ฟังอย่ำงแม่นย�ำ ผูที้ส่ำมำรถเล่ำเรือ่งรำวต่ำงๆ ในหนงัสอืผูกนัน้เรยีกว่ำ ผูช้�ำนำญในกำรอ่ำนหรอืเรยีกว่ำ 

“หมอ” ค�ำว่ำ “ล�ำ” คอื ควำมยำวของเนือ้เรือ่ง ซ่ึงเป็นควำมยำวของเนือ้เรือ่งในวรรณคดี ดังนัน้ค�ำว่ำ “หมอล�ำ” 

เชือ่ว่ำเกดิจำกหมอล�ำในวรรณกรรมหนงัสอืผกูดังกล่ำว

๓.๓ หมอล�ำกลอนเกิดจำกกำรเกี้ยวพำรำสีของหนุ่มสำวเนื่องในโอกำสต่ำงๆ เช่น กำรลงข่วงเขน็

ฝ่ำย กำรลงแขกเกีย่วข้ำว และกำรมส่ีวนร่วมในงำนนักขตัฤกษ์ต่ำงๆ โดยทีห่นุม่สำวมโีอกำสได้พบปะสนทนำกัน 

โดยใช้โวหำรที่ไพเรำะและมีควำมลึกซ้ึง เรียกว่ำ พูดพญำ เก้ียวพำหยอกล้อตลอดจน กำรสือ่สำรด้ำน

ควำมรักต่อกนั จงึมกีำรใช้ถ้อยค�ำอ่อนหวำนลกึซึง้กินใจจนกลำยเป็นค�ำกลอน มีควำมยำวในกำรบรรยำย

แสดงควำมรู้สึกที่ดีหรือเรียกเป็นภำษำถิ่นอีสำนว่ำ “จ่ำยผญำ” ต่อมำได้เอำ “ค�ำกลอนผญำ” ไปขับล�ำน�ำ

โต้ตอบกันเกิดเป็น “ล�ำผญำ” และล�ำกลอนยำว ซึ่งค�ำกลอนผญำนี้เป็นลักษณะของกำรเลำ่ ผู้ล�ำจะนั่ง

เล่ำ ไม่ยืนเหมือนหมอล�ำประเภทอื่นหมอล�ำกลอน เป็นศิลปะกำรแสดงที่ทุกวงกำรยอมรับว่ำเป็นหนึ่งในจิต
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วิญญำณห้ำของควำมเป็นชนชำวอสีำน อนัได้แก่ อำบ ข้ำวเหนยีว ส้มต�ำ หมอล�ำ หมอแคน โดยเหตุทีชุ่มชนอสีำน

ปัจจุบนัซึง่มท้ัีงสงัคมเมอืงและสังคมชนบท จุดมุง่หมำยและรูปแบบกำรแสดงหมอล�ำกลอนจงึยงัคงมอียู่หลำกหลำย

ตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของชมุชนในสงัคมชนบททีช่ำวบ้ำนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท�ำไร่ท�ำนำโดย

พึ่งพำน�้ำฝน พืชไร่และผลผลิตทำงกำรเกษตร ขึ้นอยู่กับควำมเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติ ชำวนำส่วนหนึ่งมี

ชีวิตที่ยำกจนแร้นแค้น เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงรักษำโรคด้วยเสียงหมอล�ำ ซึ่งเรียกว่ำ ล�ำผีฟ้ำหรือล�ำล่อง ดัง

นั้น หมอล�ำจึงเป็นพิธีกรรมรักษำโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจน หมอล�ำจึงมีบทบำทส�ำคัญ

ด้ำนสำธำรณสุขในยุคสมัยที่ยังไม่เจริญอีกด้วย 

หมอล�ำกลอนจึงได้รับควำมนิยมมำยำวนำนในยุคหลำยร้อยปีท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบันหมอล�ำกลอน

ให้ควำมรู้และข้อมูลสำระส�ำคัญในหลำยประกำร เช่น ด้ำนพุทธศำสนำ ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ด้ำน

ภูมิศำสตร์ นิติศำสตร์ วัฒนธรรมประเพณี แนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว กำรรณรงค์ด้ำนสุขภำพ กำรป้องกัน

โรคต่ำงๆ ที่เกิดจำกมนุษย์น�ำมำสู่มนุษย์หรือสัตว์สู่คนหรือโรคที่เกิดมำจำกกรรมพันธุ์เบำหวำน โรคเอสไอวี 

โรคไข้หวัดนก โรคไข้ที่เกิดจำกธรรมชำติ หมอล�ำกลอนสำมำรถน�ำมำแต่งเป็นบทกลอนเป็นเรือ่งรำวต่ำงๆ บอก

เล่ำทำงขนบธรรมเนยีมประเพณคีณุธรรม จริยธรรม ศลีธรรม ตลอดทำงกฎหมำยควำมเป็นอยูท่ี่มวิีนัยในกฎ

กตกิำของบ้ำนเมอืง หมอล�ำกลอนสำมำรถ สร้ำงควำมสมำนสำมคัคใีห้เกดิขึน้ในชมุชนอย่ำงสนัติสขุ จะเหน็ได้ว่ำ 

หมอล�ำกลอนมคีวำมส�ำคัญต่อสงัคมโลกในแนวทำงกว้ำงขวำง ถ้ำหำกหมอล�ำกลอนจะหำยไปจำกควำมเป็นไทย

อสีำนหรอืคนอสีำน ซึง่ถอืเป็นเป็นอตัลกัษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพำะตัวคงเป็นท่ีน่ำเสียดำย เพรำะหมอล�ำกลอน

เหลอืน้อยมำกเนือ่งจำกกำรมสีบืสำนน้อยลง คนรุ่นใหม่ไม่สนใจในกำรศกึษำเรียนรู้เพรำะคนยคุใหม่หนัไปใส่ใจ

สือ่สำรของต่ำงประเทศมำกขึน้ จงึน่ำเป็นห่วงในกำรรักษำและควำมคงอยูข่องภมูปัิญญำด้ำนหมอล�ำกลอนกับ

คนยคุใหม่ หมอล�ำกลอนเป็นอำชพีหนึง่ทีส่ำมำรถท�ำรำยได้เป็นแนวทำงกำรเลีย้งชพีโดยสจุรติ แก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจ 

ช่วยครอบครวัได้อย่ำงไม่ต้องลงทุนทำงทรัพย์ เพียงแต่ใช้ภูมิปัญญำที่อยู่ในตัวบุคคล 

ก�ำเนิด พัฒนำกำร ขนบ และควำมเชื่อของหมอล�ำกลอน

หมอล�ำกลอนเป็นศิลปะกำรแสดงที่รับใช้คนอีสำนทั้งในยำมสุขและทุกข์ โดยบทบำทของหมอล�ำ

กลอนจะเปลีย่นแปลงไปตำมควำมต้องกำรของสังคม หมอ หมำยถึง ผู้ทีเ่ก่งหรอืมคีวำมช�ำนำญในด้ำนต่ำงๆ เช่น ผูท้ี่

ช�ำนำญในกำรใช้ยำ เรยีกว่ำ “หมอยำ” ผูท้ีช่�ำนำญใช้โหรำศำสตร์ เรยีกว่ำ “หมอมอ” ผู้ช�ำนำญกำรใช้เวทมนต์ เรียก

ว่ำ “หมอมนต์” ผู้ช�ำนำญในกำรไล่ผี เรียกว่ำ “หมอผี” ผู้ช�ำนำญในกำรเปำ่แคน เรียกวำ่ “หมอแคน” 

ส่วน ล�ำ หมำยถึง กำรขับร้องด้วยท�ำนองและภำษำถิ่นอีสำนอย่ำงมศีลิปะ โดยมแีคนเป็นเครือ่งดนตรเีป่ำ

ประกอบ นอกจำกจะใช้เรยีกกำรขบัร้องในภำคอสีำนของไทยแล้ว ทำงตอนใต้ของสำธำรณะรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว ยังเรียกกำรขับร้องว่ำ “ล�ำ” เช่นกัน เช่น ล�ำสีทันดอน ล�ำคอนสะหวัน ล�ำสำละวัน เป็นต้น 

เมื่อน�ำค�ำสองค�ำมำประสมกันเป็น “หมอล�ำ” ดังนั้น หมอล�ำ หมำยถงึ ผูท้ีม่คีวำมช�ำนำญในกำรขบัล�ำน�ำหรอืขบั

ร้อง ด้วยท�ำนองหรอืภำษำถิน่อสีำนอย่ำงมศีลิปะ ซึ่งกลมกลืนกับดนตรีอย่ำงเหมำะสม โดยมีแคนเป็นเครื่อง

ดนตรีประกอบ ควำมเป็นมำของหมอล�ำนั้นมีควำมเชื่อว่ำน่ำจะเกิดขึ้นได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้

๔.๑ หมอล�ำคงจะมีกำรเริ่มต้นจำกวัด เนื่องจำกสมัยโบรำณกำรศึกษำของชำวบ้ำนเริ่มต้นที่วัด 

โดยมีพระสงฆ์ (ครูบำอำจำรย์ ยำครู ยำซำ อ้ำยจัว) เป็นผู้ศึกษำเล่ำเรียนสืบทอดกันมำ เรือ่งรำวทำงศำสนำ

และวรรณคดต่ีำงๆ ได้มกีำรจำรกึลกึลงในใบลำน คอื มกีำรจำรึก (เขียน) ตัวหนังสือธรรม หนังสือขอมบรรยำย

เรื่องรำวต่ำงๆ ที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้นลงไว้ในใบลำนเป็นจบๆ (เล่ม) มำกบ้ำงน้อยบ้ำงตำมแต่เนื้อเรื่องสั้นยำว 
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กำรเขียนหนังสือในสมัยก่อนใช้วิธีกำรจ�ำตัวหนังสือแบบนกขุนทอง คือ หัดอ่ำนเป็นค�ำๆ (ศัพท์) อ่ำนทบทวน

ไปมำจนจบเล่มหรือผูกนั้นๆ ผู้มีควำมจ�ำดีจะสำมำรถจดจ�ำเรื่องรำวต่ำงๆ ได้มำก เรียกว่ำท่องได้จนขึ้นใจแล้ว

ก็น�ำเรื่องรำวที่จ�ำได้มำเล่ำสู่คนอื่นฟัง ลักษณะของต�ำรำในสมยัโบรำณนัน้เป็นหนงัสอืผกูใบลำน วธิเีกบ็รกัษำ

หนงัสอืคนโบรำณใช้วธิเีอำไม้ไผ่มำทะลปุล้องแล้วสอดหนังสือไว้ข้ำงในมีฝำปิดอย่ำงมิดชิด เรียกว่ำ “หนังสือ

หนึ่งล�ำ” ใครก็ตำมสำมำรถท่องจ�ำเรื่องรำวในหนังสือหนึ่งล�ำได้นั้น เรียกว่ำ “หมอล�ำ” (คนล�ำ) เมื่อไปเล่ำ

นิทำนในหนังสือวรรณคดีนั้นๆ ให้คนฟัง เขำเรียกว่ำ “หมอล�ำ” ดังนั้น หมอล�ำที่แสดงศิลปะกำรล�ำในทุกวัน

นี้คงถือก�ำเนิดมำจำกวัด ซึ่งคนเหล่ำนั้นเป็นผู้ที่สำมำรถเล่ำเรื่องรำวได้จำกวรรณคดีหรือหนังสือผูกนั่นเอง

๔.๒ หมอล�ำน่ำจะเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงควำมบันเทิงในงำนประเพณีหรือกำรท�ำบุญ สำเหตุ

เนือ่งจำกในสมยันัน้สนันษิฐำนว่ำ หมอล�ำคงจะเป็นกำรแสดงในงำนชำวบ้ำนในละแวกบ้ำนใกล้ๆ กับท่ีหมอล�ำ

อำศัยอยู่ เมื่อมีงำนส�ำคัญ เช่น งำนงันเฮือนดี (งำนคนตำย) ที่ศพยังอยู่บ้ำน ซึ่งประเพณีแต่ดั้งเดิมเพื่อนบ้ำน

ที่เป็นทั้งคนหนุ่มสำวหรือคนแก่จะมำช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ทั้งอำหำร เมื่อเสร็จแล้ว

หนุ่มสำวจะมีกำรละเล่นกันเป็นโอกำสได้พบเจอกัน เรียกว่ำ “งันเฮือนดี” งำนท�ำบุญบ้ำน งำนเทศกำล

ประจ�ำปี หรืองำนมงคลต่ำงๆ เป็นเพรำะว่ำผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจดจ�ำเรือ่งรำวต่ำงๆ ในวรรณคดไีด้รบั

เชญิให้มำเล่ำนทิำนให้ชำวบ้ำนฟังเพือ่ควำมสนกุสนำนและควำมบนัเทิง เช่น เวลำมีคนตำย เจ้ำภำพกเ็ชญิมำเล่ำ

นทิำนให้ฟังเพ่ือบรรเทำควำมโศกเศร้ำให้แก่ญำติพ่ีน้องของผู้ตำย คร้ังแรกคงเล่ำด้วยภำษำพูดธรรมดำ ต่อมำมี

ผู้นิยมมำกขึ้น จึงมีผู้คิดผูกถ้อยค�ำให้เป็นร้อยกรองเพื่อให้น่ำฟังและมีควำมไพเรำะ เรื่องที่เล่ำมักจะเป็น

วรรณกรรมพื้นบ้ำน เช่น เรื่องสังข์ศิลป์ชัย นำงผมหอม ก�ำพร้ำไก่แก้ว เป็นต้น ชำวบ้ำนจะเกิดควำมรู้สึกตื่น

เต้นไปตำมท้องเรื่องที่เล่ำ หมอล�ำจึงกลำยเป็นดำรำรับเชิญไปในงำนมงคลและงำนอวมงคลต่ำงๆ ที่มีใน

หมู่บ้ำน ในสมัยแรกๆ คงไม่มีสินจ้ำงรำงวัลอะไรมำกนัก ถ้ำมีคงเป็นค่ำคำยอ้อหรือค่ำยกครูเป็นสินน�้ำใจ เช่น 

ผ้ำขำวผืน เงินเฟื้อง เงินสตำงค์แดง หรืออำจจะจะเป็นของมีค่ำที่เจ้ำภำพมอบให้เป็นสินน�้ำใจเล็กๆ น้อยๆ 

เรยีกว่ำ “คำย” ในขัน้แรกคงจะเรยีกว่ำ “หมอล�ำพืน้” คือ เป็นกำรเล่ำเรือ่งรำวตำมพงศำวดำรบ้ำง ประวตัศิำสตร์

นยิำยปรมัปรำบ้ำง เนือ่งจำกเป็นกำรเล่ำเรือ่งรำวพืน้เพบ้ำนของตน ดงันัน้ หมอล�ำทีส่ร้ำงควำมบนัเทงิในทกุวันนี้ 

น่ำจะเริม่ต้นจำกกำรสร้ำงควำมบันเทิงในงำนประเพณีหรือกำรท�ำบุญ

๔.๓ หมอล�ำน่ำจะเริ่มต้นจำกกำรประกอบพิธีกรรมด้วยควำมเชื่อในเรื่องผีสำงเทวดำ สำเหตุเนื่อง

มำจำกในสมัยก่อนนั้นเมื่อคนในหมู่บ้ำนเกิดกำรเจ็บป่วยญำติพี่น้องก็จะไปดูหมอประจ�ำหมู่บ้ำนเรียกว่ำ 

“หมอมอ” หรือ “หมอโหร” หรือ “หมอส่อง” หมอก็จะแนะน�ำให้หำหมอล�ำผีฟ้ำไปรักษำ (หมอล�ำผีฟ้ำ

เป็นหมอล�ำที่ใช้ล�ำรักษำคนไข้ ล�ำเป็นคณะใช้แคนเป่ำประกอบกำรล�ำ) เมื่อผีฟ้ำเข้ำสิงหมอล�ำแล้ว ญำติพี่

น้องก็จะรีบสอบถำมเอำข้อมูลต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ คือ สำเหตุและวิธีกำรแก้ไขตลอดจนรับอำสำที่จะปฏิบัติตำม

ทุกประกำร สำเหตุที่พบบ่อยๆ ก็คือ ญำติพี่น้องทะเลำะกัน ท�ำลำยทรัพย์สินผีปู่ตำหรือผีอื่นๆ ไม่ท�ำบุญอุทิศ

ให้ผีบรรพบุรุษ เป็นต้น หมอล�ำผีฟ้ำบำงทีเรียกว่ำ “หมอล�ำไทเทิง” หรือ “หมอล�ำผีแถน” หมอล�ำผีฟ้ำส่วน

มำกเป็นผู้หญิงและมีผู้หญิงเป็นหัวหน้ำ แต่เวลำล�ำต้องนุ่งโสร่งแต่งตัวเป็นชำย ดังนั้นหมอล�ำน่ำจะเริ่มต้น

จำกกำรประกอบพิธีกรรมด้ำนควำมเชื่อผีสำงเทวดำ
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ภำพที่ 1 กำรยกอ้อยครูหมอล�ำ

ควำมเชือ่ กำรปฏบิตัเิกีย่วกบักำรแสดงหมอล�ำกลอนมคีวำมเชือ่ก่อนกำรแสดง มกีำรระลกึถงึคุณพระพุทธ 

พระธรรม และพระสงฆ์ พ่อแม่ครูอำจำรย์ เรียกว่ำ ยกคำยอ้อยอครู  คำยอ้อ  

ศลิปะกำรแสดงเพลงร้องพืน้บ้ำน “หมอล�ำกลอน” ก่อนเร่ิมกำรแสดง ผู้แสดงซ่ึงหมำยถึง “ผู้ล�ำ” หรือ 

“หมอล�ำ” จะแต่งหน้ำทำแป้ง แต่งตวัด้วยเสือ้ผ้ำท่ีดูแล้วสวยงำมเป็นทีต้่องตำผูช้ม ถดัมำก่อนขึ้นเวที “หมอล�ำ” จะ

ท�ำพิธีบูชำครูบำอำจำรย์ก่อนกำรแสดง หรือ เรียกว่ำ “ไหว้ครู” สิ่งของส�ำหรับประกอบพิธีกรรมรวมกันแล้ว 

เรียกว่ำ “เครื่องคำยอ้อ” ประกอบด้วย

๑. ดอกไม้   ๕    คู่

๒. เทียนเหลือง เล่มเล็ก  ๕    คู่

๓. เทียนเล่มบำท   ๒    คู่

๔. แป้ง, กระจก, หวี  ๑   ชุด

๕. ผ้ำขำว, ผ้ำเช็ดหน้ำ  ๑   วำ

๖. ไข่ดิบ   ๑   ฟอง

๗. เหล้ำก้อง (เหล้ำขำว)  ๑   ขวด

๘. ค่ำคำย (เงิน)   ๒๐  บำท

กำรยกอ้อยกครูของหมอล�ำแต่ละคนอำจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็น “คำย” และ “ค่ำ

คำย” ขึน้อยูกั่บทีค่รูบำหมอล�ำแต่ละคนก�ำหนดไว้ และแต่ละคนอำจจะเอำเงินค่ำคำยมำกกว่ำท่ีก�ำหนดน้ันไม่ได้ 

เพรำะหมอล�ำแต่ละคนจะถือว่ำ “ผิดครู” ส่วนหมอล�ำอื่นๆ ก็จะมีแตกต่ำงกันไปในกำรยกคำยอ้อบทสวดก็

จะไม่เหมือนกัน  มีแตกต่ำงกันตำมครูหรือควำมเชื่อแต่ละครูซ่ึงชี้ให้เห็น อัตลักษณ์ของหมอล�ำกลอน
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ล�ำดับขั้นตอนกำรแสดงหมอล�ำกลอน  

ภำพที่ 2 ลักษณะกำรกำรแสดงล�ำกลอน

กำรแสดงหมอล�ำกลอนบนเวที มีล�ำดับกำรแสดงตั้งแต่เริ่มต้นยกที่ ๑ ด้วยกำรไหว้ครูของศิลปิน

หมอล�ำฝ่ำยชำย-ฝ่ำยหญิง กำรแสดงหมอล�ำกลอนมีล�ำดับ ๕ ขั้นตอนเรียกว่ำ “ยก” ดังนี้

๑. ยกที่ ๑ กำรไหว้ครู

กำรไหว้ครขูองหมอล�ำฝ่ำยชำย ฝ่ำยหญงิ จะใช้กลอนเฉพำะเพียงกลอนเดียวเท่ำน้ัน ทุกงำนท่ีรับว่ำ

จ้ำงไปแสดงเป็นกลอนล�ำทำงสั้น ซึ่งหมอล�ำกลอนหรือหมอล�ำประเภทใดก็จะต้องมีกำรไหว้ครูอันเป็น

ประเพณอีนัดงีำมของชำติไทยทีส่บืทอดกนัมำยำวนำน นับถือกนัว่ำ พ่อแม่ครูอำจำรย์คือ ผู้ท่ีประสิทธิ์ประสำท

ควำมรู ้อบรมสั่งสอนให้โอกำส ประสบกำรณ์และมีพระคุณกับศิษย์ทุกคน ลูกศิษย์ทุกคนเมื่อร�ำลึกนึก

พระคุณครูจะท�ำให้เกิดเป็นพลังกำย วำจำ ใจ ในกำรแสดงเป็นที่ประทับใจเจ้ำภำพผู้ว่ำจ้ำง ผู้ชม และผู้ฟัง

๒. ยกที่ ๒ กำรประกำศศรัทธำ  

กำรประกำศศรทัธำ คอืกำรแนะน�ำตวัหมอล�ำฝ่ำยชำยและหมอล�ำฝ่ำยหญงิ ให้ผูม้ำฟังรูว้ำ่ศิลปินเป็นใคร

มำจำกไหน กำรประกำศศรัทธำหมำยถึงกำรบอกกล่ำวแก่ผู้ชมผู้ฟังทรำบว่ำ กำรมำแสดงงำนนั้นเป็นงำน

แบบไหน อย่ำงไร เกี่ยวข้องกับใคร เจ้ำภำพคณะญำติมีใครบ้ำง เป็นกำรยกย่องเชิดชูหรือให้เกียรติเจ้ำของ

งำน กำรกล่ำวถึงงำนท�ำบุญนั้น มีลักษณะหรือรูปแบบอย่ำงไร เจ้ำภำพและคณะญำตทิีร่่วมกนัจดังำนบญุจะ

ได้รับอำนสิงกำรท�ำบญุหรอืกำรทำนนีอ้ย่ำงไร ซึง่หมอล�ำจะต้องเรียนรู้มำแล้ว ข้ึนอยูกั่บประเภทงำนบญุท่ีรับจ้ำง

ว่ำเป็นงำนบญุส่วนตวั เช่น งำนท�ำบญุอทุศิกุศลแด่บดิำมำรดำ ญำติ งำนมงคลสมรส งำนบุญบั้งไฟ หรือเป็น

งำนบุญส่วนรวม งำนบุญของชุมชนที่ว่ำจ้ำงไปแสดงตำมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 

๓. ยกที่ ๓ กำรโจทย์ถำมโจทย์แก ้ 

กำรโจทย์ถำมโจทย์แก้ เป็นกำรน�ำองค์ควำมรู้มำโจทย์ถำม โจทย์แก้เพื่อวัดควำมรู้ปฏิภำณไหวพริบ

ระหว่ำงหมอล�ำฝ่ำยชำยและหมอล�ำฝ่ำยหญิงตำมควำมรู้ที่แต่ละคนร�่ำเรียนมำจำกครูอำจำรย์ กำรถำมและ

ตอบที่หมอล�ำฝ่ำยชำยและหมอล�ำฝ่ำยหญิงจะตั้งกระทู้ถำม เช่น เนื้อหำสำระกำรท�ำบญุกฐนิ กำรท�ำบญุตำม

ประเพณต่ีำงๆ เรือ่งบำปบุญ ผูห้ญงิมีข้อดผีูช้ำยมข้ีอดีอะไรบ้ำงทีต่่ำงฝ่ำยจะหยบิยกมำโต้ตอบกนั หำกฝ่ำยใดตอบ

หรอืแก้ประเดน็ไม่ได้ถอืว่ำเป็นฝ่ำยแพ้ ซึง่หมอล�ำฝ่ำยท่ีแพ้นัน้ส่วนมำกจะเป็นฝ่ำยชำยจะได้รับควำมอบัอำยถึงกับ

กระโดดลงเวทยีอมแพ้แก่หมอล�ำฝ่ำยหญงิ ในปัจจบุนัศิลปินหมอล�ำไม่ค่อยมีกำรแสดงถึงขั้นมีกำรแพ้ชนะกัน

จะแสดงเพียงเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับสำระพอเป็นสังเขปเท่ำนัน้ ตำมท่ีหมอล�ำฝ่ำยชำยและหมอล�ำฝ่ำยหญงิมี

ภมูคิวำมรูท้ีร่�ำ่เรยีนมำบรรยำยเท่ำทีเ่วลำหรือโอกำสบนเวทีจะอ�ำนวย
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๔. ยกที่ ๔ กำรแสดงหมอล�ำ  

กำรแสดงหมอล�ำจะสับเปลี่ยนกำรแสดงที่คลำยควำมเครียดมำเป็นตลกเฮฮำ น�ำนทิำนเรือ่งยำว 

นทิำนก้อมหรอืเร่ืองสัน้ทีม่สีำระทีส่ร้ำงอำรมณ์ขันแก่ผู้ชมและผู้ฟังตำมท่ีศลิปินแต่ละคนท่ีมกีลอนล�ำหรือนิทำนก้อม

หรอืเรือ่งตลกขบขนั ซึง่บทบำทกำรแสดงจะมศีลิปะกำรแสดงทีเ่ป็นควำมสำมำรถเฉพำะตวัของแต่ละคนทีจ่ะหยบิยก

มำใช้ เพือ่สร้ำงบรรยำกำศกำรแสดงเป็นท่ีชืน่ชอบของผูช้มผูฟั้งระหว่ำงกำรแสดงบำงครั้งผู้ชมจะเป็นฝ่ำยขอให้

หมอล�ำฝ่ำยชำย และหมอล�ำฝ่ำยหญิงได้แสดงตำมที่ขอ เช่น ล�ำประวตัเิวยีงจนัทน์ ล�ำนทิำน ล�ำเกีย้ว กำรแสดงยก

ที ่๔ นี ้เป็นช่วงทีม่บีรรยำกำศกำรฟังมคีวำมสนุกสนำนร่ืนเริง มสีำระควำมรู้ ควำมเพลิดเพลินหลำกหลำยรสชำติท่ี

หมอล�ำทัง้คูจ่ะแสดงตำมภมูริูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์มำแสดงอย่ำงเต็มที่ ผู้ชมและผู้ฟังมีส่วนร่วม

แสดงออกในอำรมณ์ที่เกิดควำมรักควำมขบขัน กำรแบ่งฝ่ำยของผู้ชมที่แต่ละคนจะส่งแรงใจสนับสนุนหรือจะ

เย้ยหยันฝ่ำยหมอล�ำที่แสดงโต้ตอบได้ไม่เท่ำอีกฝ่ำย กำรแสดงออกของผู้ชมผู้ฟังเป็นเพียงอำรมณ์สนุก

ครื้นเครงตำมแบบสมมุติเท่ำนั้น ไม่มีกำรทะเลำะวิวำทกันแต่อย่ำงใด  

๕. ยกที่ ๕ กำรอ�ำลำ  

กำรอ�ำลำเป็นกำรใช้กลอนล�ำทำงยำวหรือล�ำล่องเพื่อเป็นกำรอ�ำลำเจ้ำภำพ ผู้ชมผู้ฟังหรือเป็นกำร

อวยพรเจ้ำภำพและผู้ฟัง หำกงำนนั้นเป็นกำรท�ำบุญอุทิศกุศลให้ญำติ ศิลปินหมอล�ำยังมีกำรใช้กลอนล�ำทำง

ยำวที่มีสำระในกำรเชิญดวงวิญญำณของผู้วำยชนม์มำรับส่วนบุญส่วนกุศลที่บรรดำญำตก่ิอกองกศุลขึน้ ขอ

ขอบคุณเจ้ำภำพทีว่่ำจ้ำงหมอล�ำมำแสดงในงำน บรรยำกำศของกำรแสดงจะเป็นเป็นกำรสร้ำงควำมรักควำม

คิดถึงควำมผูกพันระหว่ำงเจ้ำภำพและศิลปินหมอล�ำทุกคนเพื่อโอกำสหน้ำจะได้ได้รบัตดิต่อว่ำจ้ำงอกีแม้จะ

ไม่ใช่เจ้ำภำพเดมิกอ็ำจเป็นงำนบญุงำนกุศลของญำติพ่ีน้อง  

บทบำทกำรแสดงยกที่ ๕ นี้หลังจำกศิลปินได้สร้ำงอำรมณ์ด้วยกลอนล�ำทำงยำว กลอนล�ำเต้ย กลอน

เบด็เตลด็ต่ำงๆ และผสมผสำนเพือ่ให้เจ้ำภำพ ผู้ชม ผู้ฟังมส่ีวนร่วมในกำรแสดง เมือ่ถึงเวลำจบกำรแสดงผู้ชม ผู้

ฟังท่ำนทีส่นใจชืน่ชอบในตวัศลิปินจะใช้โอกำสท่ีลงจำกเวทีเพ่ือถำมไถ่พูดคยุสำรทุกข์ สุกดิบ ท�ำควำมรู้จักคุน้เคย

ด้วยสนัถวไมตรอีนัด ีน่ีคอื ระเบยีบวธีิ ขัน้ตอน รูปแบบและลักษณะกำรแสดงหมอล�ำกลอนต้ังแต่เร่ิมต้นจนจบ

สิ้นกำรแสดงของศิลปินพื้นบ้ำนหมอล�ำกลอน

บทสรุป

หมอล�ำกลอนมีบทบำทส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเผยแพร่ระเบียบกฎหมำยและกติกำของสังคมโดยนัก

ปรำชญ์ผู้ประพันธ์กลอนหรือศิลปินหมอล�ำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประพันธ์กลอนที่มีเนื้อหำสำระตำมตัว

บทกฎหมำย เริ่มตั้งแต่กฎหมำยรัฐธรรมนูญ กฎหมำยหมวดต่ำงๆ เช่น กฎหมำยด้ำนสิทธิเสรีภำพชอง

ประชำชนทุกคนที่ควรทรำบถึงสิทธิของตนเองเพื่อจะได้น�ำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นประชำชนภำยใต้กฎหมำย

รัฐธรรมนูญเดียวกันที่มีจิตส�ำนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีควำมเป็นชำติไทยที่มีกำรปกครองตำมระบอบ

ประชำธปิไตยอันมพีระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมขุ สร้ำงควำมสมัครสมำนสำมคัคีด้วย ๓ สถำบนัหลัก คอื ชำติ 

ศำสนำและพระมหำกษตัริย์ กฎหมำยด้ำนกำรเมอืงมส่ีวนทีป่ระชำชนชำวไทยต้องทรำบ คือ ในกำรปกครองตำม

ระบอบประชำธิปไตยของไทยต้องมีกำรเลือกตั้งสมำชิก สภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดจนถึงระดับต�ำบลและหมูบ้่ำน หมอล�ำกลอนยงัมบีทบำทในกำรประพนัธ์

กลอนล�ำเพื่อรณรงค์ให้ประชำชนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเลือกตั้งเกือบทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ประเทศไทย

ปกครองโดยระบอบประชำธปิไตยหมอล�ำกลอนมีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ประโยชน์คุณค่ำกับทุกๆ หน่วยงำนทั้ง
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ภำครัฐและเอกชน

หมอล�ำกลอนมบีทบำทหลำยๆ ด้ำนแก่สังคมไทยมำช้ำนำน โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรศกึษำและกำรแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้ำงชื่อเสียงและควำมดีควำมงำมให้กับสังคม สถำบันกำรศึกษำตั้งแต่ระดบัประถมศกึษำ

จนถงึระดบัมหำวทิยำลยัมำแล้วมำกมำยตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั  ศลิปินหมอล�ำกลอนมีส่วนในกำรให้ควำมร่วม

มือกับชุมชน น�ำเอำภูมิปัญญำมำสนับสนุนเสริมสร้ำงคุณภำพของเยำวชน นิสิต นักศึกษำ ให้มีคุณธรรม

จริยธรรม และคุณธรรม ๑๒ ประกำร ตำมนโยบำยของรัฐบำล  ให้เป็นอนำคตของชำติที่มีควำมเข้มแข็ง  มี

จิตส�ำนึกรักและหวงแหน สืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอนัดงีำมให้คงอยูก่บัประเทศชำตสิบืไป หมอล�ำ

กลอนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงวัฒนธรรมโดยมีกำรให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้คุณค่ำทำง

วัฒนธรรมของชำติมำนำน  ที่ถือเป็นปรำชญ์ของชุมชน  ผูม้ภีมูริูภ้มูธิรรมน�ำเอำสรรพวทิยำควำมรูต่้ำงๆ หลำย

ด้ำน คตธิรรมค�ำสอนทำงศำสนำ ข่ำวสำรบ้ำนเมอืง เศรษฐกิจกำรเมือง กำรปกครองและขนบธรรมเนียม

ประเพณีมำเล่ำขำน บอกกลำ่ว ตักเตือน สั่งสอน ชีแ้จงให้ประชำชนได้รบัรูร้บัทรำบถอืเป็นแนวทำงในกำรด�ำรง

ชวีติ นบัว่ำหมอล�ำกลอนเป็นสือ่สำรมวลชนทีม่คีณุภำพสำขำหนึง่ เป็นแบบอย่ำงของสังคม เป็นมรดกของชำติท่ีมี

คณุค่ำ แม้กระแสแห่งโลกข่ำวสำรไร้พรมแดน หมอล�ำกลอนกย็งัด�ำรงอยูคู่ส่งัคมได้อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำยเพรำะ

หมอล�ำกลอนเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่ำงของประชำชนหรือศิลปินรุ่นปัจจุบันถึงแม้จะมีกำรปรับเปลี่ยน

ประยกุต์รปูแบบกำรแสดงไปบ้ำงไปตำมยคุสมยั เมือ่ถึงจดุอิม่ตวักำรแสดงในแนวดัง้เดมิย่อมหวนกลบัตำม

แบบอย่ำงหมอล�ำกลอน  ซึ่งยังคงยึดแนวทำงกำรอนุรักษ์สืบสำนไว้อย่ำงมั่นคง 
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ตีรันวานร
Monkeys’ fighting

ก�ำพล เลื่อนเกื้อ1

Kampon Luankua1

ประเภทของงานสร้างสรรค์

นำฏศิลป์พื้นบ้ำนสร้ำงสรรค์ 

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

ขนบนิยมในกำรแสดงละครร�ำของไทยที่สืบมำแต่โบรำณอย่ำงหนึ่งคือควำมนิยมให้มีกำรแสดงชุด

สั้นๆก่อนกำรแสดงเรื่องใหญ่ เรียกกันว่ำ “กำรแสดงเบิกโรง”กำรแสดงเบิกโรงมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำ

นพอๆกับกำรแสดงละครแต่มีวิวัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ำกลุ่มละคร โดยได้เริ่มมีปรำกฏเป็นหลัก

ฐำนตั้งแต่สมัยอยุธยำในรูปแบบของระบ�ำชุดสั้นๆที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม และควำมเชื่อ ต่อจำกนั้น

กำรแสดงเบิกโรงได้มีกำรพัฒนำและคิดรูปแบบของกำรแสดงขึ้นใหม่ ท�ำให้เกิดกำรแสดงเบิกโรงหลำกหลำย

ประเภท ได้แก่ ระบ�ำชุดสั้นๆ กำรแสดงละครชุดสั้นๆ และ กำรละเล่นแบบไทย ซึ่งในแต่ละประเภทได้มีกำร

พัฒนำรูปแบบกำรแสดงทั้งในกลุ่มของตนเองและกำรพัฒนำโดยรวม กำรวิวัฒนำกำรของกำรแสดงเบิกโรง

ทั้งหมดนี้กำลต่อมำเมื่อมีกำรแสดงใหม่เกิดขึ้นหลำกหลำยรูปแบบ ท�ำให้กำรแสดงเบิกโรงบำงประเภทไม่มี

กำรน�ำออกแสดงในเวลำต่อมำ เช่น โขน และหนังใหญ่ (สุภำวดี โพธิเวชกุล, 2548, น. 2)

กำรแสดงเบิกโรงโขนและหนังใหญ่ที่นิยมแสดงกันจนเป็นประเพณีในสมัยโบรำณ คือ ชุดลิงขำวลิงด�ำ 

ถ้ำแสดงตอนหัวค�่ำเรียกว่ำ ชุดจับลิงหัวค�่ำ กำรแสดงเบิกโรงชุดลิงขำวลิงด�ำนี้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยำใช้แสดง

เบิกโรงโขนทั้งกลำงวันและกลำงคืน กำรแสดงเบิกโรงชุดลิงขำวลิงด�ำหรือจับลิงหัวค�่ำ เป็นกำรแสดงสั้นๆ มี

เนื้อเรื่องเฉพำะตอนไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะแสดงต่อไป เนื้อเรื่องเป็นคติสอนใจให้ท�ำดีละเว้นควำมชั่ว เรื่องรำว

เป็นกำรรบกันของลิงขำวกับลิงด�ำ มักแสดงตอนเริ่มกำรแสดงอีกประกำร คือตอนหัวค�่ำผู้ชมกำรแสดงยังมีไม่

มำกเนื่องจำกชำวบ้ำนพึ่งเสร็จจำกกำรท�ำงำนในตอนเย็นต้องกลับบ้ำนอำบน�้ำรับประทำนอำหำรเพ่ือเตรียม

ตัวไปดูโขนดูหนังใหญ่ ปัจจุบันกำรแสดงเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�่ำก่อนกำรแสดงโขนและหนังใหญ่ไม่มีแล้ว กำร

จับลิงขำวลิงด�ำหรือจับลิงหัวค�่ำเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับรำมเกียรติ์อย่ำงชัดเจน แต่อย่ำงไรก็ตำมถ้ำมองใน

แง่ของตัวละคร ลิงขำว ซึ่งได้แก่ “หนุมำน” ลิงด�ำ ซึ่งได้แก่ “นิลพัท” ซึ่งเป็นพระยำวำนรของเมืองขีดขิน 

และเมืองชมพู โดยเชื่อว่ำลิงทั้งสองกลับชำติมำเกิดเป็น “หนุมำน” และ “นิลพัท” ซึ่งเป็นตัวละครใน

รำมเกียรติ์ 

รำมเกียรติ์ เป็นเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมที่รวมควำมคิด ควำมเชื่อ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศำสตร์หลำยๆ 

ศำสตร์เข้ำด้วยกัน รำมเกียรติ์ หมำยถึง เกียรติของพระมหำกษัตริย์ เนื้อเรื่องจะกล่ำวถึงพระนำรำยณ์อวตำร

ลงมำปรำบทุกข์เข็ญบนโลกมนุษย์ เรื่องรำมเกียรติ์มีอิทธิพลต่อกำรด�ำเนินชีวิตของชำวภำคใต้หลำยด้ำนที่

เห็นได้ชัดเจน คือ ด้ำนกำรประกอบพิธีกรรม เช่น กำรแก้บน เรียกอีกอย่ำงว่ำ “แก้เหมรย” ในภำคใต้เชื่อว่ำ 

รำมเกียรติ์เป็นเรื่องที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ พบว่ำในสมัยก่อนหนังตะลุงได้น�ำเรื่องรำมเกียรติ์มำแสดงเป็นส่วน
1 สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
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ใหญ่ ต่อมำสังคมเปลี่ยนควำมนิยมเรื่องรำมเกียรติ์ลดน้อยลง ควำมนิยมนิทำนชำดก และนิทำนประโลมโลก

ประเภทจักรๆ วงศ์ๆ เริ่มเข้ำมำมีบทบำทแทนที่แต่เรื่องรำมเกียรติ์ยังคงไว้ในส่วนของพิธีกรรมตัดเหมรย ซึ่ง

เรื่องที่น�ำมำแสดงแก้บนส่วนมำกแล้วแสดงด้วยกันหลำยเรื่องแต่ที่เด่นๆ คือ เรื่องรำมเกียรติ์ ตอน เจ้ำบุตร – 

เจ้ำลบ และจับลิงขำวลิงด�ำ (ฉันทัส ทองช่วย, 2522, น. 27)

แนวความคิดหลัก

แนวควำมคิดหลักผู้สร้ำงสรรค์น�ำกำรแสดงจับลิงขำวลิงด�ำอยู่ในกระบวนกำรแสดงโนรำแต่ได้มีกำร

หำยสำบสูญไปโดยขำดกำรสืบทอด จำกค�ำบอกเล่ำ ประเสริฐ รักษ์วงศ์. (กำรสื่อสำรส่วนบุคคล, 22 มกรำคม 

2564) ได้กล่ำวว่ำ เดิมได้เคยเอำกำรแสดงจับลิงขำวลิงด�ำมำใช้ในกำรตัดเหมรย ในกำรแสดงโนรำเมื่อ

หัวหน้ำคณะเสียชีวิตไม่มีใครสืบทอดต่อจึงท�ำให้สูญหำยไป ผู้สร้ำงสรรค์ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของศิลปะ

กำรแสดงที่สูญหำยไปแล้วแต่ยังคงมีเค้ำโครงรูปแบบท่ีสำมำรถน�ำมำสร้ำงสรรค์สำมำรถน�ำกลับมำเป็นกำร

แสดงที่ใช้ในพิธีกรรมตัดเหมรยได้

กำรแสดงโนรำจับลิงขำวลิงด�ำเนื่องจำกได้หำยสำบสูญไปโดยขำดกำรสืบทอด ผู้สร้ำงสรรค์ได้น�ำ

เค้ำโครงกำรออกลิงหัวค�่ำของหนังตะลุง ซึ่งกำรออกลิงหัวค�่ำของหนังตะลุงอยู่ในขนบกำรแสดงหนังตะลุง 

แต่ได้เลิกเล่นไปในช่วงหนึ่ง ปัจจุบันได้มีกำรฟื้นฟูขึ้นใหม่ โดยนำยนครินทร์ ชำทอง ศิลปินแห่งชำติ สำขำ

ศิลปะกำรแสดง (หนังตะลุง) พ.ศ.2550 เข้ำใจว่ำจะได้รับอิทธิพลจำกหนังใหญ่ เพรำะรูปที่ใช้เชิดส่วนใหญ่

เป็นรูปจับ คือ มีฤาษีอยู่กลำง ลิงขำวมัดลิงด�ำอยู่เบื้องล่ำง แต่มีบ้ำงคณะ ที่แกะแยกเป็นรูปเดี่ยวๆ 3 รูปใน

กรณีที่แกะรูปแยกเป็น 3 รูปเช่นนี้มีวิธีเล่น คือ ขั้นแรกจะออกลิงขำวก่อน แล้วออกลิงด�ำสลับแล้วออกพร้อม

กันเอำหัวชนกัน เอำก้นชนกัน แล้วเข้ำฟัดกัน ลิงขำวจับลิงด�ำมัด พระฤาษีได้ออกมำห้ำมแล้วขอบิณฑบำตให้

ปล่อยลิงด�ำ ซึ่งตอนนี้ดนตรีจะท�ำเพลงเชิด จบแล้วมีบทพำกย์ประกอบ หรือไม่มีก็ได้ เจือ เพชรสุข. (กำร

สื่อสำรส่วนบุคคล, 22 มกรำคม 2564) กล่ำวว่ำกำรออกลิงขำวลิงด�ำ หรือลิงหัวค�่ำเป็นกำรเล่นที่มีบทบำท

หน้ำที่ 2 ลักษณะ คือ 1. เป็นกำรเรียกคนดูว่ำจะมีกำรเริ่มกำรแสดงแล้ว 2. เรื่องของพิธีกรรมแก้บน “ตัดเห

มรย” ซึ่งจะกระท�ำกันหลังมีกำรเล่นเรื่องรำมเกียรติ์แล้ว จะออกลิงขำวลิงด�่ำต่อ ผู้สร้ำงสรรค์จึงได้รวบรวม

ข้อมูล และกำรสัมภำษณ์น�ำมำสร้ำงสรรค์กำรแสดงชุด ตีรันวำนร ขึ้นเพื่อสื่อถึงควำมดีชนะควำมชั่ว และอีก

นัยหนึ่งเป็นกำรฟื้นฟูกำรแสดงที่หำยไปแล้ว กำรแสดงลิงขำวจับมัดลิงด�ำ และฤาษีขอบิณฑบำตนั้นเป็นกำร

แสดงถึงพิธีกรรมกำรปลดปล่อยจำกค�ำบนบำนของเจ้ำภำพด้วย 

กรณีศึกษา แนวความคิดหรือทฤษฎีที่น�ามาใช้

ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อพิธีกรรม

ทฤษฎีบทบำทหน้ำที่ของสื่อพิธีกรรม มีต้นแบบมำจำกทฤษฎี “หน้ำที่นิยม” ที่มีใจควำมหลักซึ่งใช้

อธิบำยควำมอยู่ยงคงกระพันหรือกำรสูญสลำยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ำ ย่อมขึ้นอยู่กับว่ำสิ่งนั้นยังคงมีบทบำท

หน้ำที่ต่อสิ่งอื่นๆ หรือไม่ หรือสื่อพิธีกรรมได้เลือนหำยไปจำกชุมชน สำเหตุหนึ่งเนื่องจำกสื่อพิธีกรรมนั้นมิได้

ท�ำหน้ำที่อย่ำงที่เคยมีมำ หรือว่ำมีสิ่งอื่นๆที่เข้ำมำท�ำหน้ำที่ทดแทน (กำญจนำ  แก้วเทพ, 2560, น. 299-

300) ซึ่งโนรำเป็นศิลปะกำรแสดงที่ยังคงมีบทบำทในกำรท�ำหน้ำที่สื่อวัฒนธรรมท้องถิ่น กำรแสดงจับลิงขำว

ลิงด�ำอยู่ในกระบวนกำรแสดงโนรำได้หำยสำบสูญไปโดยขำดกำรสืบทอด ผู้สร้ำงสรรค์ได้ศึกษำ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลพบว่ำ กำรร�ำลิงขำวจับลิงด�ำเป็นส่วนหนึ่งในขนบนิยมของหนังตะลุง มีบทบำทในส่วน
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พิธีกรรมอยู่แต่ไม่ได้รับกำรเผยแพร่ให้เป็นที่นิยม ผู้สร้ำงสรรค์เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรแสดงลิงขำวจับ

ลิงด�ำที่ก�ำลังลดควำมนิยมลงให้กลับมำฟื้นฟูผ่ำนตัวผู้แสดงที่มีชีวิต

แนวคิดนาฏศิลป์สร้างสรรค์

กำรสร้ำงสรรค์ทำงนำฏศิลป์หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ นำฏยประดิษฐ์ หรือนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ โดย

มีผู้ออกแบบงำน เรียกว่ำ ผู้สร้ำงสรรค์งำนนำฏศิลป์ (Choreographer) เป็นผู้สร้ำงสรรค์ ก�ำหนด แนวคิด รูป

แบบ ถ่ำยทอดกำรแสดง เรื่องรำวอย่ำงเป็นระบบ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพื้นฐำน ด้ำนกำรปฏิบัตินำฏย

ศิลป์อย่ำงช�ำนำญ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรออกแบบท่ำร�ำ ท่ำเต้น มีควำมรู้เรื่องดนตรี เพลง องค์ประกอบ

ทำงทัศนศิลป์ในกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมแปลกใหม่ หลักกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนนำฏศิลป์ ซึ่ง

อำศัยองค์ประกอบส�ำคัญดังนี้

1. กำรสร้ำงสรรค์งำนนำฏศิลป์ ประกอบไปด้วย แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ กระบวนกำร

สร้ำงสรรค์ และทฤษฎีทัศนศิลป์ กำรสร้ำงแนวควำมคิดของรูปแบบงำนให้มีควำมแปลกใหม่ กำรออกแบบ

ในส่วนของเนื้อเรื่อง ขอบเขต องค์ประกอบทำงศิลปะ แนวดนตรี เพลง เครื่องแต่งกำย อุปกรณ์กำรแสดง 

และเป็นงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์เกิดแรงบันดำลใจอย่ำงมุ่งมั่นที่ต้องกำรท�ำขึ้น

2. กำรก�ำหนดเนื้อหำหรือโครงเรื่องหลักเป็นกำรก�ำหนดเรื่องรำวกำรสร้ำงสรรค์ของระบ�ำชุดหนึ่งๆ

เพื่อแสดงออกถึงแนวคิดหลักของผู้สร้ำงสรรค์ กำรวำงเนื้อหำของเรื่องรำว เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

ชุมชน สะท้อนสังคม คติธรรมทำงศำสนำ ในงำนสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์มีทั้งกำรแสดงที่มีกำรผูกเรื่องรำว และ

ไม่มีกำรผูกเรื่องรำว แต่ยังคงมีแนวคิดหลักของกำรแสดงอย่ำงชัดเจน

3. กำรก�ำหนดลักษณะของนำฏศิลป์หรือเรียกว่ำ “นำฏยลักษณ์” ให้มีรูปแบบกำรเต้นร�ำที่มีรำก

เหง้ำของสกุลนำฏยศิลป์ต่ำงๆ เช่น รูปแบบนำฏศิลป์ไทย นำฏศิลป์พื้นบ้ำน นำฏศิลป์ร่วมสมัย นำฏศิลป์สกุล

อื่นๆ ฯลฯ โดยน�ำมำประยุกต์ ผสมผสำน ให้ตรงตำมแนวคิดหลักที่ตั้งไว้ โดยสำมำรถมีแนวคิดให้แปลกแตก

ต่ำงไปจำกเดิม กำรน�ำเอำของที่มีอยู่มำประยุกต์ กำรผสมผสำนรูปแบบที่มำกกว่ำหนึ่งรูปแบบขึ้นไปทั้งนี้ยัง

อำศัยองค์ประกอบกำรจัดวำงท่ำ กำรแปรแถว กำรตั้งซุ้ม กำรวำงต�ำแหน่ง กำรใช้พลัง กำรใช้พื้นที่ ตำมหลัก

กำรสร้ำงสรรค์ท่ำเต้นที่ได้วำงโครงสร้ำงไว้

4. กำรเลือกนำฏยลักษณ์แบบดั้งเดิมน�ำมำปรุงแต่งขึ้นใหม่ ทั้งรูปแบบนำฏศิลป์มำตรฐำน หรือแบบ

นำฏศิลป์ประยุกต์ เช่น กำรน�ำรูปแบบท่ำร�ำจำกนำฏศิลป์ท้องถิ่นดั้งเดิมในด้ำนโครงสร้ำงหลักของท้องถิ่นนั้น

มำก�ำหนดเป็นท่ำหลักของกำรแสดง ทั้งนี้กำรเลือกรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำนยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้ำน

กำรจัดกำร เช่น เรื่องงบประมำณ ควำมถนัดของผู้สร้ำงสรรค์ แรงบันดำลใจ เรื่องท้ำทำยควำมสำมำรถ เป้ำ

หมำยหลักของผลงำน ควำมสำมำรถของผู้แสดงเหล่ำนี้มีผลต่อกำรสร้ำงสรรค์งำนในภำพรวม

5. รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทยแบบมำตรฐำน ปัจจุบันมีกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่อย่ำง 

มำกมำยโดยเฉพำะกำรประกวดนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรแข่งขันทักษะด้ำนต่ำงๆ ของนักเรียน ในระดับ

ชั้นประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ เพื่อแสดงศักยภำพทำงวิชำกำร วิชำชีพ ดนตรี กีฬำ ศิลปหัตถกรรม และ

กำรแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้ำน รวมถึงกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ท�ำให้ เกิดกำรแพร่กระจำยตัว

ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์นิยมน�ำเอำเรื่องรำวจำกประวัติศำสตร์ วรรณคดีไทย ประเพณี วัฒนธรรม อำชีพ 

ควำมเป็นอยู่ของคนไทยในยุคอดีต น�ำมำเล่ำเรื่องรำวขึ้นใหม่โดยอำศัยร้อยเรียงเรื่องแบบใหม่ แต่ยังคงใช้

องค์ประกอบของท่ำทำง กำรเคลื่อนไหว เพลง ดนตรี เครื่องแต่งกำย ในลักษณะนำฏศิลป์ไทยแบบมำตรฐำน 
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ผู้สร้ำงสรรค์งำนจึงต้องอำศัยควำมรู้เรื่องนำฏศิลป์ไทยเป็นอย่ำงดี

6. รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทย ประเภทพื้นเมือง เป็นกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์โดยใช้ หลัก

นำฏศิลป์พื้นเมืองทั้ง 4 ภำคของไทย มีกำรบูรณำกำรท่ำร�ำจำกแบบพื้นบ้ำนดั้งเดิมน�ำมำคิด สร้ำงสรรค์ และ

กำรใช้ท่ำประยุกต์ข้ึนใหม่จำกจินตนำกำรจำกกำรแสดงหลำกหลำยประเภทตำมสมัยนิยม นอกจำกนี้ยังมี

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรรูปแบบกำรน�ำเสนอ องค์ประกอบด้ำนเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย เพลง ดนตรี ให้มี

ควำมแปลกใหม่เพื่อให้ผลงำนมีควำมโดดเด่น รวมถึงกำรน�ำเอำนำฏยศิลป์ร่วมสมัยเข้ำมำประยุกต์ให้เกิด

ควำมตื่นตำตื่นใจ และดึงดูดควำมสนใจของผู้ชมมำกขึ้น มักน�ำเสนอเรื่องรำวที่เป็นลักษณะควำมเป็นท้องถิ่น 

วิถีชีวิต อำชีพท้องถิ่น กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ประเภทพื้นเมืองนี้จะมีควำมอิสระไม่จ�ำกัดรูปแบบตำยตัว แต่

ทั้งน้ีผู้สร้ำงสรรค์งำนควรมีควำมระมัดระวังในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นในแต่ละที่ให้เป็นอย่ำงดีเพื่อไม่ให้

เกิดผลกระทบหรือขัดต่อควำมเชื่อ ประเพณีของคนท้องถิ่น

7. รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ประยุกต์ หรือนำฏศิลป์ร่วมสมัย เกิดจำกกระแสวัฒนธรรมต่ำง

ชำติ และกำรลื่นไหลทำงวัฒนธรรมที่ไม่มีขีดจ�ำกัด ประกอบกับกำรติดต่อสื่อสำร เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ำมำ

ในประเทศไทย รำว 50 ปี มำแล้ว นำฏยศิลป์ร่วมสมัยเป็นกำรใช้ศิลปะกำรเคลื่อนไหวที่ไม่มีขีดจ�ำกัดมีอิสระ

แต่มีควำมหมำยในตัวเอง ปัจจุบันจึงเกิดกำรน�ำเอำนำฏศิลป์ที่มีอยู่น�ำมำประยุกต์ ผสมผสำนรวมกัน จึงเรียก

อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ นำฏศิลป์ประยุกต์ เป็นกำรน�ำเอำนำฏศิลป์บำงประเภทมำปรุงแต่ง ดัดแปลงเพิ่มเติมให้เกิด

สีสันควำมแปลกใหม่ กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ประยุกต์จึงเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย โดยเฉพำะในวงกำรกำร

ศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ เพื่อเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นำฏศิลป์ประยุกต์จึงเป็นทำง

เลือกหน่ึงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สร้ำงสรรค์ในกำรน�ำเสนอ นำฏศิลป์แนวใหม่สำมำรถตอบโจทย์

แนวคิดของผู้สร้ำงสรรค์ได้เป็นอย่ำงดี เพรำะเป็นกำรเลือกใช้ศิลปะได้อย่ำงหลำกหลำยน�ำมำผสมกลมกลืน

ภำยใต้กำรจัดองค์ประกอบใหม่ ทั้งนี้กำรพยำยำมหลีกหนีรูปแบบเดิมเพื่อให้เกิดกำรยอมรับจำกผู้ชมเป็นสิ่ง

ท้ำทำยในตัวผู้สร้ำงสรรค์งำนลักษณะนี้เป็นอย่ำงยิ่ง (ปิ่นเกศ วัชรปำณ, 2559, น. 218-219)

ผู้สร้ำงสรรค์ได้น�ำองค์ประกอบแนวคิดนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์โดยกำรใช้โครงเรื่อง และเนื้อเรื่องที่อยู่

ในขนบนิยมกำรแสดงหนังตะลุง ในกำรวำงกรอบกำรแสดงจนได้ผู้แสดง 3 ตัวละครคือ ตัวฤาษี ตัวลิงขำว ตัว

ลิงด�ำ มีกำรประพันธ์บทประกอบกำรแสดงขึ้นใหม่ พัฒนำแนวดนตรีและจังหวะ รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์

ประเภทพื้นเมืองภำคใต้ ท่ำร�ำที่ใช้เป็นท่ำร�ำของกำรแสดงโนรำ ในส่วนของเครื่องแต่งกำยใช้กำรแต่งชุดโนรำ

ชำยเพรำะเนื่องจำกพิธีกรรมตัดเหมรย ตำมควำมเชื่อต้องใช้ผู้ชำยกระท�ำเท่ำนั้น 

รูปที่ 1 กำรออกลิงขำวลิงด�ำในหนังตะลุง

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ 
1. โครงร่างของการแสดง

ช่วงกำรแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ช่วงที่ 1 ออกลิงขาวลิงด�า 

Scene 1 ออกลิงขำว ลิงด�ำออก แนะน�ำตัวละคร

Scene 2 ลิงด�ำเข้ำไปกวนลิงขำว

Scene 3 ลิงขำวเกิดควำมโกธร ไล่ตี

จากภาพการแสดงทั้ง 3 scene ในช่วงที่ 1  มีรายละเอียด ดังนี้  
ช่วงการ

แสดง

เนื้อหาแต่ละช่วง เนื้อหาที่ต้องการน�าเสนอ ดนตรีประกอบ อารมณ์ของการ

แสดง

อุปกรณ์

ประกอบ

การแสดง

ช่วงที่ 1 

ออกลิง

ขำวลงิด�ำ

กล่ำวถึงลิงขำวออก

เดินท่องเที่ยวใน

ป่ำเพียงล�ำพัง ลิง

ด�ำออกเจอลิงขำว

ก�ำลังเดินอยู่จึงเข้ำไป

ก่อกวนลิงขำว

แนะน�ำตัวละคร/ลักษณะ

กำรเดินของโนรำและ

กำรร�ำเกี้ยวซึ่งเป็นกำรร�ำ

เฉพำะอย่ำงของโนรำที่

ปัจจุบันไม่ค่อยมีกำรน�ำมำ

แสดง

กลอนหนัง

จังหวะนำดช้ำ 

และคอนเหิน

ผ่อนคลำยเดิน

ชมธรรมชำติ

พระขรรค์

ลิงขำวเห็นลิงด�ำโกธรผลัก

ลิงด�ำไล่ตี/กลอนหก

กลอนหกจังหวะ

บำกรัว

โกรธ พระขรรค์
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ช่วงที่ 2 การต่อสู้ระหว่างลิงขาวลิงด�า

น�ำเสนอถึงควำมเข้มแข็งของลิงขำวลิงด�ำ กล่ำวคือ ลิงขำวเปรียบเสมือนควำมดี ลิงด�ำเปรียบเสมือน 

ควำมชั่ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์กำรต่อสู้ของธรรมะและอธรรม ลิงขำวจับลิงด�ำมัดเพื่อจะฆ่ำให้ตำย ลิงด�ำอ้อนวอน

ให้ลิงด�ำปล่อย แต่ลิงขำวกลับทำรุณหนักขึ้น

การแสดงในช่วงที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงการ

แสดง

โครงร่างแต่ละช่วง เนื้อหาที่ต้องการน�า

เสนอ

ดนตรีประกอบ อารมณ์

ของการ

แสดง

อุปกรณ์

ประกอบการ

แสดง
ช่วงที่ 2

กำรรบ

ระหว่ำง

ลิงขำว

ลิงด�ำ

ลิงขำวเปรียบเสมือน

ควำมดี ลิงด�ำเปรียบ

เสมือน ควำมชั่ว ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์กำร

ต่อสู้ของธรรมะและ

อธรรม

-กระบวนกำรต่อสู้

ระหว่ำงลิงขำวลิงด�ำ 

กำรย่ำงพรหม 4 ทิศ 

ท่ำรบที่ 1 ท่ำแม่ลำย

กระบี่

ท่ำรบที่ 2 ท่ำกระบี่ตีท่ำ 

/ท่ำเสดื้องเยื้องข้ำงซ้ำย 

ท่ำรบที่ 3 ท่ำช้ำงต่องำ

ท่ำรบที่ 4 ท่ำกระบี่ม้วน

พระขรรค์

ท่ำรบที่ 5 ท่ำกระบี่ตีท่ำ

จับก้ำน

จังหวะเพลงทับ

เพลงโทน/รัว

โกรธตื่น

เต้น

พระขรรค์

-ลิงขำวจับลิงด�ำมัดมือ จังหวะนำงเดินดง ลิงด�ำเศร้ำ

เสียใจด้วย

ควำมหวำด

กลัว

พระขรรค์

ช่วงที่ 3 ฤาษีขอบิณฑบาตโทษให้ลิงด�า

น�ำเสนอกำรปลดปล่อย ฤาษีขอบิณฑบำตโทษให้ลิงด�ำ และรับว่ำจะอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตัวให้ดี 

ลิงขำวจึงยอมยกโทษให้ลิงด�ำ

การแสดงในช่วงที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงการ

แสดง

โครงร่างแต่ละ

ช่วง

เนื้อหาที่ต้องการน�า

เสนอ

ดนตรีประกอบ อารมณ์ของ

การแสดง

อุปกรณ์

ประกอบการ

แสดง
ช่วงที่ 3

ฤาษีขอ

บิณฑบำต

โทษให้

ลิงด�ำ

กล่ำวถึงกำรให้

อภัย คือ ควำม

ไม่มีภัย ควำม

ไม่มีควำมน่ำ

กลัว ไม่น�ำมำซึ่ง

สิ่งไม่ดี

-กำรให้ชีวิตใหม่แก่ลิง

ด�ำเพื่อกำรประพฤติดีใน

ภำยภำคหน้ำ

-จบด้วยท่ำครู 12 ท่ำ ร�ำ

ด้วยพระขรรค์ 

เสียงดนตรีจังหวะ

กลอน 6 โนรำ ให้

ควำมรู้สึกถึงควำม

หวัง,จังหวะท่ำครู

ควำมหวัง พระขรรค์
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2. โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้

ผู้สร้ำงสรรค์ใช้ท่ำร�ำโนรำเป็นหลัก คือ ท่ำร�ำเกี้ยว และท่ำร�ำกระบี่ตีท่ำ ซึ่งเป็นท่ำร�ำที่ปรำกฎอยู่ใน

กำรร�ำบทปฐม

ช่วงที่ 1 แนะน�ำตัวละครลิงขำว ลิงด�ำออก กล่ำวถึงลิงด�ำเข้ำไปก่อกวนลิงขำวที่ก�ำลังเดินอยู่ โดยใช้ท่ำร�ำ
เกี้ยว

รูปที่ 2 แนะน�ำตัวละคร

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 3 ท่ำกระบี่เกี้ยว 1

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 4 ท่ำกระบี่เกี้ยว 2

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

ช่วงที่ 2 กำรต่อสู้ระหว่ำงลิงขำวลิงด�ำ โดยใช้ท่ำร�ำกระบี่ตีท่ำ

รูปที่ 5 ท่ำแม่ลำยกระบี่

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 6 ท่ำกระบี่เวียนวง

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 7 ท่ำกระบี่ตีท่ำ 1

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 8 ท่ำกระบี่ตีท่ำ 2

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 9 ท่ำเสดื้องเยื้องข้ำงซ้ำย

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 10 ท่ำช้ำงต่องำ

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 11 ท่ำกระบี่ม้วนพระขรรค์

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 12 ท่ำกระบี่ตีท่ำจับก้ำน

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 13 ท่ำกระบี่มัด

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

ช่วงที่ 3 ฤาษีขอบิณฑบำตโทษให้ลิงด�ำ ฤาษีใช้ท�ำนองเป็นบทกลอน 6 ตีท่ำตำมบทร้องเป็นกำรขอบิณฑบำต
โทษให้ลิงด�ำ ต่อด้วยท่ำร�ำท่ำครู 12 ท่ำ 

รูปที่ 14 ท่ำฤาษีขอบิณฑบำตโทษ

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 15 ท่ำเทพนม

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 16 ท่ำพรหมเทวะ 

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 17 ท่ำเขำควำย

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 18 ท่ำชูชำย

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 19 ท่ำชูพวงมำลัย

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 20 ท่ำพวงมำลัย

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 21 ท่ำร้อยมำลัย

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 22 ท่ำโคมเวียน

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 23 ท่ำผำลำเพียงไหล่

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 24 ท่ำยูงฟ้อนหำง

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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รูปที่ 25 ท่ำชูสูงเสมอหน้ำ

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 26 ท่ำกินนรเลียบถ้�ำ

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

รูปที่ 27 ท่ำท้องโรง

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง  

ช่วงที่ 1  ผู้สร้ำงสรรค์เลือกใช้ดนตรีพ้ืนบ้ำนโนรำจังหวะลงเคร่ือง,กลอนหนัง,สอดสร้อย,นำดช้ำ 

และคอนเหิน 

ช่วงที่ 2  ผู้สร้ำงสรรค์ใช้จังหวะดนตรีเพลงทับเพลงโทน,กลอนหนัง

ช่วงที่ 3  ผู้สร้ำงสรรค์ใช้ดนตรีจังหวะนำงเดินดง,กลอนหก,จังหวะท่ำครู,ลงเครื่อง

การแต่งบทร้อง

ประเสริฐ รักษ์วงศ์ ผู้แต่ง

ก�าพล เลื่อนเกื้อ    เรียบเรียง

กลอนหนัง

เจ้ำลิงขำวท่องเที่ยว เกี่ยวพฤกษำ   อยู่ในป่ำ แดนดง พงษ์ไพรศรี

ส่วนลิงด�ำใจพำล มำนำนปี   พังพฤกศรี ในรำวป่ำ น่ำแค้นใจ

กลอนหก

ลิงขำวเข้ำใกล้ หมำยที่จะจับ  ขำวขยับพิชิต ไม่คิดหนี

ลิงด�ำรู้ทัน พลันเข้ำต่อตี   เสียทีเสียหลัก ลิงขำวผลักล้มลง

กลองสิบ

ลิงขำวจับด�ำมัด    รัดเสียแน่นหนักหนำ

ฉุดลำกพำเจ้ำด�ำ   ที่ท�ำป่ำผุยผง

ไอ้ด�ำเหอชีวิต หมันคงต้องปลิดปลง

ในกลำงดงแดนป่ำ ชีวิตด�ำน่ำสงสำร

กลอนหก

ฤาษีว่ำข้ำจะร้อง ขอชีวิต   จะถูกผิดโปรดเมตตำ อย่ำยึดถือ

บิณฑบำตชีวิตไว้ ให้โลกลือ   ว่ำท่ำนคือผู้ให้ ไร้เทียมทำน

ลิงขำวรับค�ำฤาษี ยินดีด้วย   ด�ำไม่ม้วยชีวิต ปลิดสังขำร

ข้ำลิงด�ำขอท�ำดี ให้เป็นทำน   ควำมสุขศำนต์สงบ เมื่อพบธรรม
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4. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง  

รูปที่ 28 ร่ำงชุดเครื่องแต่งกำยลิงขำว

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

ร่างชุดลิงขาว

 - สนับเพลำ ส�ำหรับสวมแล้วนุ่งผ้ำทับ

 - ผ้ำนุ่ง 

 - หน้ำผ้ำ – ผ้ำห้อยข้ำง

 - ปั้นเหน่ง

 - หำงหงส์

 - รอบอก โทนขำว

 - พำดบ่ำ โทนขำว

 - ปิ้งคอ โทนขำว

 - สำยคอ - ทับทรวง

 - สังวำลย์ - ปีกนกแอ่นหรือ ปีกเหน่ง

 - ก�ำไล มี 3 แบบ คือ ก�ำไลต้นแขน ก�ำไลปลำยแขน และก�ำไลมือ

 - ผ้ำโพกหัวสีขำว
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รูปที่ 29 ร่ำงชุดเครื่องแต่งกำยลิงด�ำ

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

ร่างชุดลิงด�า

 - สนับเพลำ ส�ำหรับสวมแล้วนุ่งผ้ำทับ

 - ผ้ำนุ่ง 

 - หน้ำผ้ำ – ผ้ำห้อยข้ำง

 - ปั้นเหน่ง

 - หำงหงส์

 - รอบอกโทนด�ำ

 - พำดบ่ำโทนด�ำ

 - ปิ้งคอโทนด�ำ

 - สำยคอ - ทับทรวง

 - สังวำลย์ - ปีกนกแอ่นหรือ ปีกเหน่ง

 - ก�ำไล มี 3 แบบ คือ ก�ำไลต้นแขน ก�ำไลปลำยแขน และก�ำไลมือ

 - ผ้ำโพกหัวสีด�ำ
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รูปที่ 30 เครื่องแต่งกำยฤาษี

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564

ร่างชุดฤาษี

 - สนับเพลำ ส�ำหรับสวมแล้วนุ่งผ้ำทับ

 - ผ้ำนุ่ง 

 - หน้ำผ้ำ – ผ้ำห้อยข้ำง

 - ปั้นเหน่ง

 - หำงหงส์

 - รอบอก โทนสีเหลือง

 - พำดบ่ำ โทนสีเหลือง

 - ปิ้งคอ โทนสีเหลือง

 - สำยคอ - ทับทรวง

 - สังวำลย์ - ปีกนกแอ่นหรือ ปีกเหน่ง

 - ก�ำไล มี 3 แบบ คือ ก�ำไลต้นแขน ก�ำไลปลำยแขน และก�ำไลมือ

 - เทริด

รูปที่ 31 พระขรรค์

ที่มำ : ก�ำพล เลื่อนเกื้อ, 2564
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กระบวนการของการผลิต

1. น�ำข้อมูลที่ศึกษำมำวิเครำะห์ ก่อนกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์นั้น จะต้องน�ำข้อมูลที่ได้ท�ำกำร

ศึกษำจำกกำรค้นคว้ำในหนังสือ และจำกกำรสัมภำษณ์ศิลปินพื้นบ้ำนหนังตะลุง

2. ก�ำหนดเรื่องรำวของกำรแสดง เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลออกมำส�ำเร็จจะน�ำไปสู่กำรก�ำหนดเรื่องรำว

ของกำรแสดงโดยค�ำนึงถึงท่ำร�ำที่เป็นแบบดั้งเดิมให้อยู่ในกรอบของเนื้อเรื่องเดิม คือ ลิงด�ำประพฤติชั่วเที่ยว

กินผลไม้ที่ลิงขำวจับจองไว้แล้วถูกลิงขำวจับมัด ฤาษีเห็นเข้ำจึงขอบิณฑบำตให้ลิงด�ำ และรับว่ำจะอบรมสั่ง

สอนให้ประพฤติตัวให้ดี ลิงขำวจึงยอมยกโทษให้ เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงผลของควำมดีควำมชั่วธรรมชนะ

อธรรมจึงได้ใส่เรื่องรำวเหล่ำนี้ลงไปในผลงำนกำรแสดงในรูปแบบโนรำ 

3. ก�ำหนดช่วงของกำรแสดง ในกำรแสดงถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงกำรแสดง ก�ำหนดจำกเรื่องรำวของ

กำรแสดงที่ต้องกำรน�ำเสนอ 

โดยในช่วงแรกกล่ำวถึงลิงขำวก�ำลังเดินเล่นอยู่ในป่ำ แล้วมีลิงด�ำเดินเข้ำมำในลักษณะร�ำเกี้ยวลิงขำว

เพื่อหยอกล้อลิงขำว เมื่อลิงขำวเห็นว่ำเป็นลิงด�ำจึงโกรธมีกำรไล่ตีกัน 

ช่วงที่สองเป็นกำรสู้รบระหว่ำงลิงขำวและลิงด�ำในกระบวนท่ำของโนรำ โดยใช้พระขรรค์เป็นอำวุธ 

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประจ�ำตัวของโนรำ 

ในช่วงสุดท้ำยกล่ำวถึงฤาษีที่ออกมำยุติสงครำมระหว่ำงลิงขำวและลิงด�ำ เป็นกำรสั่งสอนเรื่องควำม

ดีและควำมชั่ว

4. ก�ำหนดเพลงของกำรแสดง ขั้นตอนนี้ดูจำกช่วงของกำรแสดงเป็นหลัก เนื้อหำในแต่ละช่วงของ

กำรแสดงจะเป็นตัวบ่งบอกอำรมณ์ของช่วงกำรแสดงนั้นๆ จังหวะเพลงและเสียงดนตรีจะต้องสอดคล้องกับ

เนื้อหำของช่วงกำรแสดงเพื่อสื่อสำรกับผู้ชมให้ได้ตำมจุดประสงค์ โดยในช่วงแรกของกำรแสดงเลือกใช้ดนตรี

ที่มีควำมผ่อนคลำย จังหวะช้ำๆเบำๆ ช่วงที่สองใช้ดนตรีจังหวะเร็ว และตื่นเต้นทั้งหมด เพรำะต้องกำรสื่อถึง

ควำมโกรธของลิงขำว และกำรสู้รบ มำถึงช่วงสุดท้ำยใช้ดนตรีช้ำให้อำรมณ์มีหวัง เพื่อกำรปรับปรุงตัวเอง 

และเริ่มต้นใหม่ 

5. ก�ำหนดเครื่องแต่งกำยในกำรแสดง เครื่องแต่งกำยของนักแสดงใช้เครื่องแต่งกำยแบบดั้งเดิม คือ 

กำรแต่งชุดโนรำชำย เนื่องจำกกำรแสดงนี้เกี่ยวกับพิธีกรรมจึงจ�ำเป็นต้องแต่งแบบดั้งเดิม

6. ปรับแก้จำกศิลปินพื้นบ้ำน ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล ก�ำหนดเรื่องรำวของกำรแสดง 

ก�ำหนดช่วงของกำรแสดง ก�ำหนดเพลงของกำรแสดง ก�ำหนดเครื่องแต่งกำยของกำรแสดงจนไปถึงกำรคัด

เลือกและฝึกซ้อมนักแสดงทั้งหมดได้ผ่ำนกำรปรับแก้จำกศิลปินพื้นบ้ำนที่ปรึกษำทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลงำน

สร้ำงสรรค์ออกมำดีและมีคุณภำพมำกที่สุด

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงำนสร้ำงสรรค์ ชุด ตีรันวำนร เป็นกำรแสดงในรูปแบบกำรแสดงพื้นเมืองภำคใต้ตอนบน ใช้นัก

แสดง 3 คน เวลำกำรแสดงประมำณ 10 นำที แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ กระบวนท่ำออก สื่อให้เห็นถึงบุคลิก

ของตัวละครลิงขำวและลิงด�ำ ช่วงที่ 2 กระบวนท่ำรบ เป็นกระบวนท่ำที่แสดงถึงควำมเข้มแข็งแสดงถึงพลัง

อ�ำนำจของลิงขำวและลิงด�ำ ช่วงที่ 3 ฤาษีขอบิณฑบำตโทษให้ลิงด�ำออกมำยุติสงครำมระหว่ำงลิงขำวและลิง

ด�ำ เป็นกำรสั่งสอนเรื่องควำมดีและควำมชั่ว
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บทสรุป ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

ผลงำนกำรแสดง ชุด ตีรันวำนร เป็นกำรแสดงนำฏศิลป์พื้นบ้ำนสร้ำงสรรค์ที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมที่

สูญหำยกลับมำอีกครั้ง เดิมชื่อว่ำลิงขำวจับลิงด�ำเป็นกำรแสดงที่ปรำกฏอยู่ในกำรแสดงโนรำในช่วงพิธีกรรม

แก้บนแต่ขำดกำรสืบทอดจึงท�ำให้กำรแสดงนี้หำยไป 

ผู้สร้ำงสรรค์ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำแต่เนื่องจำกกำรแสดงลิงขำวจับลิงด�ำที่ปรำกฎในกำรแสดงโนรำ

ไม่ได้มีกำรจดบันทึก และสืบทอดต่อมีเพียงผู้รู้ไม่กี่ท่ำนที่ทรำบและสำมำรถเล่ำรำยละเอียดได้แต่ไม่สำมำรถ

ถ่ำยทอดท่ำร�ำได้ ท�ำให้ขำดกำรสืบทอดไปจนเป็นเรื่องที่น่ำเสียดำย แต่ก็ยังคงมีร่องรอยหลักฐำนและค�ำบอก

เล่ำอยู่จึงสำมำรถน�ำกลับมำฟื้นฟูขึ้นใหม่ และสำมำรถน�ำไปใช้ในพิธีกรรมได้ดังเดิม ตลอดจนเป็นกำรสอนให้

คนรู้จักควำมดีและควำมชั่ว กำรแสดงลิงขำวจับลิงด�ำเป็นสัญลักษณ์กำรต่อสู้ของธรรมะและอธรรม ผู้

สร้ำงสรรค์ได้ศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์ศิลปิน แนวคิดทฤษฎีบทบำทหน้ำท่ีของสื่อพิธีกรรม และแนวคิด

นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ ได้น�ำเค้ำโครงมำจำกกำรแสดงหนังตะลุงซึ่งเป็นขนบนิยมของกำรแสดงหนังตะลุง มี

บทบำทในเรื่องกำรแก้บนและกำรโหมโรงเพื่อเรียกคนดูในหนังตะลุง โดยบรรจุเพลง บทร้อง และท่ำร�ำโนรำ 

จนเกิดเป็นกำรแสดง ชุด ตีรันวำนร

ปัญหาอุปสรรค 

 เอกสำรแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำมีอยู่น้อยมำกเนื่องจำกกำรเล่นลิงขำวจับลิงด�ำในกำรแสดงโนรำ

เป็นกำรแสดงเฉพำะครอบครัว ในสมัยก่อนไม่ได้มีกำรจดบันทึกหรือกำรได้รับถ่ำยทอดไว้ ปัจจุบันหนังตะลุง

ได้มีกำรน�ำมำฟื้นฟูขึ้นใหม่แต่ก็ยังขำดด้ำนข้อมูลจึงเป็นเพียงเรื่องเล่ำสืบต่อกันมำ นำนไปคำดว่ำอำจจะ

ท�ำให้เกิดกำรขำดช่วงกำรสืบทอดต่อไป

ข้อเสนอแนะ จำกประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ของผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนกำรแสดง 
1. กำรวำงแผนกำรท�ำงำนอย่ำงมีระเบียบ

2. กำรมีควำมอดทนและควำมพยำยำมในกำรท�ำงำน

3. มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตนเองและงำนของส่วนรวม

4. ควรมีกำรจดบันทึกกำรแสดงที่ก�ำลังจะสูญหำยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทรำบถึงคุณค่ำศิลปะกำร
แสดงของภำคใต้
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ซูซอแต่งตัว
Dressing Up Susor Dance

เขมวันต์  นาฏการจนดิษฐ์

Khemawan  Nattakarnjanadid

ประเภทของงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทยประเพณ ี

ความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

บทละครร้องเร่ืองมหาราชวงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้าสี่ป๊อมินทร์ เป็นบทละครร้องเร่ืองหนึ่ง               

ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หรือในพระนามแฝง             

ว่า “ประเสริฐอักษร”ทรงพระนิพนธ์ขึ้น โดยน�าเอาเหตุการณ์ในราชส�านักพม่าตั้งแต่ปลายรัชสมัย                

พระเจ้ามินดงจนถึงเสียเอกราชในรัชสมัยพระเจ้าสี่ป๊อจากเอกสารหลายฉบับ ดังที่ได้ทรงอธิบายไว้ในบท

ละครว่า “เก็บใจความจากหนังสือต่างๆ ที่ฝรั่งแต่งและพิมพ์ไว้แล้ว หลายคนหลายชื่อเรื่องและหลายเล่ม” 

(ประเสริฐอักษร, ๒๕๐๖, น.๑) มาเรียบเรียงขึ้นเป็นบทละครร้อง ส�าหรับคณะละครปรีดาลัย ซึ่งเป็นกิจการ

ในพระองค์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๖

บทละครร้องเรื่องมหาราชวงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้าส่ีป๊อมินทร์ มีการแบ่งเร่ืองราวออกเป็นชุด 

จ�านวน ๑๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ เสวยราชสมบัติ ชุดที่ ๒ ขัตติยาภิเษก ชุดที่ ๓ เฉกเพชรหึง ชุดที่ ๔ ถึงอาฆาต

ฆ่า ชุดที่ ๕ พม่าแสลง ชุดที่ ๖ แรงสวาทตะเพิด ชุดที่ ๗ เกิดความ ชุดที่ ๘ ยามร้าย ชุดที่ ๙ อุบายพระนาง 

ชุดที่ ๑๐ อ้างยุทธนา ชุดที่ ๑๑ น่ากล้าเหมือนขลาด และชุดที่ ๑๒ เอกราชทลาย โดยใน แต่ละชุดจะแบ่ง

ออกเป็นองก์อีกประมาณ ๓ - ๕ องก์ รวมทั้งสิ้น ๔๗ องก์ จาก ๑๒ ชุด จากการศึกษาวรรณกรรม ผู้สร้างสรรค์

ผลงานมีความประทับใจเป็นพิเศษ ในชุดที่ ๖, ๗ และ ๘ โดยในทั้ง ๓ ชุดนี้มีเนื้อหากล่าวถึงโศกนาฏกรรม

ความรัก ของเจ้าหญิงงวยบ๊วย พระขนิษฐาต่างพระมารดาในพระเจ้าสี่ป๊อ ซึ่งในวันธรรมสวนะหนึ่ง เจ้าหญิง

ได้เสด็จไปฟังธรรม ณ พระวิหารในพระราชวังกรุงมัณฑเล และได้มีโอกาสพบกับสามเณรซูซอ ซึ่งติดตาม

พระมหาเถรธรรมรักขิตเข้า ก็บังเกิดความรัก ด้วยบุพเพสันนิวาส ครั้นเมื่อพระมหาเถรธรรมรักขิตแสดง

ธรรมเสร็จและได้ออกไปจากวิหารแล้ว เจ้าหญิงได้ขอร้องให้ยายมะเนียะ แม่นมของเจ้าหญิง ไปตามสามเณร

ซูซอมาพบตน ครั้นเมื่อสามเณรมาถึงและได้พูดคุยกันแล้ว ก็ท�าให้ได้รู้ว่าทั้งเจ้าหญิงและสามเณรต่างมีความ

รักให้กันทั้งสองฝ่าย ในเวลาต่อมาเจ้าหญิงงวยบ๊วยได้เกิดประชวรขึ้น เพราะความคิดถึงสามเณรซูซอ ด้วย

ความท่ีทนพิษรักไม่ไหวเจ้าหญิงงวยบ๊วยจึงใช้ให้ยายมะเนียะถือจดหมายออกไปให้สามเณรซูอ ซึ่งฝ่าย

สามเณรซูซอก็มีจดหมายกลับมาถวายโดยมีเนื้อความว่าตนจะลาสิกขาจากสามเณรเพ่ือหาช่องทางเฝ้าเจ้า

หญิงให้ได้ ซึ่งท�าให้เจ้าหญิงทวีความต้องการพบซูซอมากขึ้นอีก ในที่สุดเจ้าหญิงจึงออกอุบายให้ยายมะเนียะ

ปลอมซูซอให้กลายเป็นผู้หญิงและลักลอบเข้ามาในวัง อันเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ท�าให้เจ้าหญิง

งวยบ๊วยและซูซอต้องประสบกับความตายในเวลาต่อมา 

จากเนื้อเรื่องดังกล่าว แม้ว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานจะเคยพบ บทบาทของจะเด็ดหรือบุเรงนองจาก

วรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ของยาขอบ ซึ่งปลอบตัวเป็นผู้หญิงเพื่อลักลอบเข้าวังเช่นเดียวกันแต่ในบท
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ละครไทยหรือการแสดงละครไทยนั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่เคยพบบทบาทของตัวละครประเภทนี้มาก่อน 

ประกอบกับเมื่อศึกษาวรรณกรรม แล้วพบบทบรรยายกิริยาของยายมะเนียะที่สอนซูซอให้ท�ากิริยาอย่างผู้

หญิง และบทร้องของยายมะเนียะที่กล่าวชมโฉมซูซอที่ปลอมตนเป็นหญิงได้อย่างงดงามนั้น ท�าให้ผู ้

สร้างสรรค์ผลงานเกิดเล็งเห็นช่องทางในการน�าเอาเหตุการณ์ในบทละครไปสร้างสรรค์เป็นการแสดง

นาฏศิลป์ไทย ที่ให้ภาพงดงาม และลีลาของตัวละครที่แม้ภายนอกจะเป็นหญิง แต่จริตกิริยานั้นมีความเป็น

ชายเจืออยู่ ซึ่งไม่เคยมีปรากฏเป็นการแสดงมาก่อน 

แนวความคิด

ในการแสดงโขนและละครไทย จะปรากฏการร�าประเภทหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “ร�าแต่งตัว” หรือ  “ร�า

ลงสรงทรงเครื่อง” ซึ่งเป็นการอาบน�้าแต่งกายของตัวละครที่มีการสวมใส่เครื่องประดับที่วิจิตรงดงามตาม

บทบาทและฐานะของตัวละครนั้นๆ (สุนันทา เกตุเหล็ก, ๒๕๕๖, น.๑๑)  โดยมักจะใช้กับตัวละครส�าคัญ เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้แสดงเป็นตัวเอกได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น การร�า   มณโฑทรงเครื่อง 

และการร�าลงสรงโทนทศกัณฑ์ จากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ การร�าดรสาทรงเครื่อง และการร�าลงสรง

โทนปันหยี จากละครในเรื่องอิเหนา ร�าวันทองแต่งตัว และร�าพลายชุมพลแต่งตัว จากละครเสภาหรือละคร

พันทางเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเล็งเห็นว่าเหตุการณ์ท่ีซูซอปลอมตัวเป็นผู้หญิงนั้นมีความเหมาะสมในการน�าเอา

ไปสร้างสรรค์เป็นการร�าแต่งตัวหรือร�าลงสรงทรงเครื่อง หรือร�าแต่งตัวได้ เพราะถึงแม้ว่าการแสดงละครร้อง 

ผู้แสดงจะแสดงกิริยาแบบธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่า “ก�าแบ” ก็จริง แต่การแสดงละครร้องบางเรื่อง ก็

ปรากฏการร�าแต่งตัวหรือร�าลงสรงทรงเครื่อง เช่นเดียวกับละครที่เป็นละครร�าเช่น ร�าเครือฟ้าแต่งตัว จาก

ละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระ

นราธิปประพันธ์พงศ ์ เช่นเดียวกับบทละครร้องเรื่องมหาราชวงศ์พม่าแผ่นดินพระเจ้าสี่ป๊อมินทร์ เป็นต้น 

นอกจากนี้จากการศึกษาวรรณกรรมบทละครร้องเรื่องอื่น ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร 

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ ์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานพบว่าบทละครที่มีเนื้อหาเป็นพงศาวดารหรือเรื่องราวต่าง

ประเทศ เช่น บทละครร้อง เรื่องขุนหลวงพงัวปราบขอมบทละครร้อง เรื่องพงษาวดารพม่ายุคราชาฤทธิ์ ตอน

พิศพม่าหึง, บทละครร้อง เรื่องขบถบุญกว้างจะบรรจุเพลงร้องที่มีส�าเนียงภาษาตามชนชาตินั้นๆ อย่างเช่น 

ร�าเครือฟ้าแต่งตัวก็มีการออกแบบกระบวนท่าร�า การแต่งกาย เพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ ให้มีส�าเนียงเป็น

อย่างสัญชาติลาว ตามชาติก�าเนิดของตัวละครที่เป็นสาวเชียงใหม่ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ จะมีลักษณะเหมือน

กันกับละครที่เรียกว่า “ละครพันทาง”  ซึ่งเป็นละครที่ถือก�าเนิดก่อนการแสดงละครร้องสลับพูด ซึ่งคณะ

ละครปรีดาลัยเป็นผู้ริเริ่มไม่นานนัก อีกทั้งการแสดงละครพันทางนั้นเป็นการแสดงละครที่คณะละครปรีดา

ลัยเคยแสดงมาก่อน ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงมีความคิดว่าการแสดงละครร้องของคณะละครปรีดาลัยจึงน่าจะ

รับเอารูปแบบของการแสดงละครพันทางมาประยุกต์ใช้ ด้วยเหตุดังนี้การร�าซูซอแต่งตัว ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

จึงออกแบบโดยน�าเอาแนวคิดของการแสดงละครพันทางมาประยุกต์ใช้ โดยออกแบบให้กระบวนท่าร�า การ

แต่งกาย เพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ ให้มีส�าเนียงเป็นอย่างสัญชาติพม่า ตามชาติก�าเนิดของตัวละคร และ

ออกแบบลีลาของตัวละครให้มีจริตกิริยาอย่างตัวพระและตัวนางประสมกันตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในบท

ละคร 
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วัตถุประสงค์ของการท�างานสร้างสรรค์

๑.  เพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด ซูซอแต่งตัว

กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ 

๑.  โครงร่างของการแสดง

ช่วงการแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ตัวละครออก

Scene  ๑ “ซูซอออกจากห้อง” น�าเสนออากัปกิริยาของซูซอ ที่เดินทางออกจากห้องแต่งตัวในกุฎี 

ซึ่งเป็นที่พักอาศัย มายังหน้ากุฎี หรืออีกบริเวณหนึ่งที่ยายมะเนียะ แม่นมของเจ้าหญิงงวยบ๊วยซึ่งเฝ้ารอชม

รูปโฉมของซูซอที่แปลงกายเป็นหญิง ด้วยความภาคภูมิใจที่แต่งกายได้อย่างงดงาม

ช่วง

การแสดง

เนื้อหา

ที่ต้องการน�าเสนอ

เพลง

ประกอบการแสดง

อารมณ์

ของการแสดง

ช่วงที่ ๑ 

ตัวละครออก

ซูซอ เดินทางออกจาก

ห้องแต่งตัวในกุฎี มายัง

หน้ากุฎี 

ด้วยความภาคภูมิใจที่

แต่งกายได้อย่างงดงาม

ปี่พาทย์ท�าเพลง

เสมอพม่า 

(ไม่มีบทร้อง)

ผู้แสดงร�าตามกระบวนท่าที่ผสมผสาน

ลีลาระหว่างพระและนาง 

เน้นความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงเพื่อแสดง

ถึงความเป็นชายหนุ่มแรกรุ่น ที่แฝงไว้ภายใน ผู้

แสดงยิ้มในหน้า แสดงออกผ่านแววตา ให้เห็น

ถึงความภาคภูมิใจของตัวละคร

ที่แต่งกายได้อย่างงดงาม 

ช่วงที่ ๒ ตัวละครชมรูปโฉม และเครื่องแต่งกายของตนเอง

Scene ๑ “ชมโฉม” น�าเสนอรูปโฉมของซูซอ ที่แต่งกายเป็นหญิงได้อย่างสมจริงและงดงาม

ช่วง

การแสดง

เนื้อหา

ที่ต้องการน�าเสนอ

เพลงประกอบ

การแสดง

อารมณ์

ของการแสดง

ช่วงที่ ๒ ตัว

ละครชมรูป

โฉม และ

เครื่องแต่งกาย

ของตนเอง

น�าเสนอรูปโฉม

ของซูซอที่แต่งกาย

เป็นหญิงได้อย่างสมจริง

และงดงาม

บทร้องท�านองเพลง

พราหมณ์ดีดน�้าเต้า

“ซูซอแปลงแต่งกาย

กลายเป็นหญิง 

เพื่อนงามพริ้งยิ่งอย่าง

นางรูปสวย

ปากจิ้มลิ้มยิ้มขยดระทด

ระทวย 

แลส�ารวยผิวผ่องดั่งทอง

ทา”

ผู้แสดงร�าตามกระบวนท่าที่ผสมผสานลีลา

ระหว่างพระและนาง ยิ้มในหน้า          โดย

แสดงอารณ์ผ่านแววตา ให้เห็นถึงความภาค

ภูมิใจ แต่เมื่อถึงบทร้องค�าว่า 

“ปากจิ้มลิ้มยิ้มขยดระทดระทวย” 

ใช้การยิ้มยกมุมปาก ให้เห็นถึง

ความเจ้าชู้เล็กน้อย สายตามุ่งจับ

ไปที่ผู้ชม ตามเนื้อหาของบทร้อง 
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Scene ๒ “ชมเครื่องแต่งกาย” น�าเสนอรายละเอียดการแต่งกายของซูซอ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ 

การแต่งหน้า และการแต่งผม

ช่วง

การแสดง

เนื้อหา

ที่ต้องการน�าเสนอ

เพลงประกอบ

การแสดง

อารมณ์

ของการแสดง

ช่วงที่ ๒ ตัว

ละครชมรูป

โฉม และ

เครื่องแต่งกาย

ของตนเอง

น�าเสนอการแต่งกายของ

ซูซอทั้งเสื้อผ้า เครื่อง

ประดับ การแต่งหน้า 

และการแต่งผม

บทร้องท�านองเพลงสมิง

ทองมอญ

“เกล้าผมมวยประดับแวว

แก้วกุดั่น

ปิ่นสุวรรณเอื้องแซมแกม

บุหงา

สวมสร้อยศอมรกตสด

โสภา

ปะวะหล�่ามุกดาทับทิม

แดง

นุ่งซิ่นสีเสื้อบาง

ต่างหูห้อย 

แหวนก้อย

เลื่อมพรายฉายแสง

ผัดพักตร์รัญจวน

นวลแตง

เสแสร้งให้งวยงม

นิยมงาม”

ผู้แสดงร�าตามกระบวนท่าที่ผสมผสานลีลา

ระหว่างพระและนาง ยิ้มในหน้า

สายตามองไปที่เครื่องแต่งกายตามที่บทร้อง

กล่าวถึง เพื่อเป็นการดึงความสนใจของผู้ชม

ไปยังเครื่องแต่งกาย

ชิ้นนั้นๆ แต่เมื่อเป็นช่วงเอื้อน ให้ผู้แสดง

เปลี่ยนสายตาไปจับที่ผู้ชมแทนบ้าง เพื่อไม่ให้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงและผู้ชมนั้นขาด

ออกจากกัน 

และเมื่อถึงบทร้องค�าว่า

“เสแสร้งให้งวยงมนิยมงาม”

ใช้การยิ้มยกมุมปาก สายตามุ่งจับไปที่ผู้ชม 

เพื่อแสดงถึงความเจ้าชู้กรุ้มกริ่ม ตามเนื้อหา

ของบทร้อง

ช่วงที่ ๓ ตัวละครเกิดความเบิกบานใจที่แต่งกายได้อย่างงดงาม

Scene ๑ “เบิกบานใจ” น�าเสนอความเบิกบานใจของซูซอ ที่แต่งกายเป็นหญิงได้อย่างสมจริง และ

งดงามสมความปรารถนา และจบการแสดงทั้งหมดใน Scene นี้

ช่วง

การแสดง

เนื้อหาที่ต้องการน�า

เสนอ

เพลงประกอบ

การแสดง

อารมณ์ของ

การแสดง

ช่วงที่ ๓ ตัว

ละครเกิด

ความเบิกบาน

ใจที่แต่งกายได้

อย่างงดงาม

ความเบิกบานใจ

ของซูซอ ที่แต่งกาย

เป็นหญิงได้อย่างสมจริง

และงดงามสมความ

ปรารถนา 

ปี่พาทย์ท�าเพลง

สมิงทองมอญ

(ไม่มีบทร้อง)

ผู้แสดงร�าตามกระบวนท่าที่ผสมผสานลีลา

ระหว่างพระและนาง เน้นความคล่องแคล่ว

กระฉับกระเฉงเพื่อแสดงถึง

ความเป็นชายหนุ่มแรกรุ่น ที่แฝงไว้ภายใน ผู้

แสดงยิ้มในหน้า แสดงออก

ผ่านแววตาให้เห็นถึงอารณ์ที่เบิกบานแจ่มใส

ของตัวละครอย่างเต็มที่
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๒.  โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง  

ช่วงที่ ๑ ตัวละครออก

การแสดงช่วงนี้ ใช้เพลงหน้าพาทย์เสมอพม่าประกอบการแสดง โดยเพลงเสมอพม่านั้นเป็นเพลง

หน้าพาทย์ของไทย  ส�าหรับใช้แสดงอากัปกิริยาการเดินทางในระยะสั้นๆ ของตัวละครที่มีสัญชาติพม่า ยก

ตัวอย่างเช่น ใช้ประกอบการแสดงอากัปกิริยาการเดินทางออกจากท้องพระโรงฝ่ายหน้า  ของพระเจ้าฝรั่งมัง

ฆ้อง เพื่อเสด็จไปยังที่ประทับฝ่ายใน ในการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามหนีเมีย  

หรือใช้ประกอบการแสดงอากัปกิริยา การเดินทางของพระเจ้าฝรั่งมังตรีที่ประคองพระนางมังคละเทวีเสด็จ

เข้าห้องพระบรรทมในการแสดงละครร้อง เรื่องพงษาวดารพม่ายุคราชาฤทธิ์ ตอนพิศพม่าหึง เป็นต้น ส�าหรับ

ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้  เพลงหน้าพาทย์เสมอพม่าจะใช้ในการสื่ออากัปกิริยาของซูซอ ที่เดินทางออกจาก

ห้องแต่งตัวในกุฎี ซึ่งเป็นที่พักอาศัย มายังหน้ากุฎี หรืออีกบริเวณหนึ่ง ที่ยายมะเนียะ ซึ่งเฝ้ารอชมรูปโฉมของ

ซูซอที่แปลงกายเป็นหญิงอย่างกระวนกระวาย  ด้วยความภาคภูมิใจที่แต่งกายได้อย่างงดงาม และเพื่อ

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้อวดฝีมือการร�าอีกทางหนึ่ง

ช่วงที่ ๒ ตัวละครชมรูปโฉม และเครื่องแต่งกายของตนเอง

การแสดงในช่วงนี้ ผู ้สร้างสรรค์ผลงานได้น�าบทชมโฉมซูซอของยายมะเนียะที่ปรากฏอยู ่ใน              

บทพระนิพนธ์มาปรับปรุงขึ้นใหม ่โดยในบทพระนิพนธ์มีเนื้อหาดังนี้

 “*พม่าแปลง

(ใน) ซูซอแปลงแต่งกายกลายเป็นหญิง เพื่อนงามพริ้งยิ่งอย่างนางรูปสวย

ปากจิ้มลิ้มยิ้มขยดระทดระทวย   ยายนมงวยงมชมนิยมงาม

(นม) กระนี้มิน่าเมนตรามีเทวีสวย   โฉมงวยบ๊วยงวยงงหลงสุดด้าม

(ใน) ยายน�าหน้าพะงาปลอมค่อยด้อมตาม  พยายามปิดบังเข้าวังใน”

(ประเสริฐอักษร, ๒๕๐๖, น.๑๐๗)

 ผู้สร้างสรรค์ผลงานน�ามาปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงดังนี้

-ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเสมอพม่า-

-ร้องพราหมณ์ดีดน้�าเต้า-

ซูซอแปลงแต่งกายกลายเป็นหญิง  เพื่อนงามพริ้งยิ่งอย่างนางรูปสวย

ปากจิ้มลิ้มยิ้มขยดระทดระทวย   แลส�ารวยผิวผ่องดั่งทองทา
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-ร้องสมิงทองมอญ-

 เกล้าผมมวยประดับแววแก้วกุดั่น  ปิ่นสุวรรณเอื้องแซมแกมบุหงา

สวมสร้อยศอมรกตสดโสภา   ปะวะหล่�ามุกดาทับทิมแดง

 นุ่งซิ่นสีเสื้อบางต่างหูห้อย   แหวนก้อยเลื่อมพรายฉายแสง

ผัดพักตร์รัญจวนนวลแตง    เสแสร้งให้งวยงมนิยมงาม

-ปี่พาทย์บรรเลงรับเพลงสมิงทองมอญ ๑ เที่ยว-

-จบการแสดง-

เพลงพราหมณ์ดีดน�้าเต้าและเพลงสมิงทองมอญ เป็นเพลงที่นิยมน�ามาใช้ประกอบการแสดงโขน

และละครร�าของไทยอย่างแพร่หลาย เพลงพราหมณ์ดีดน�้าเต้า จะให้ลีลาอารมณ์ที่สุขุม เยือกเย็นแต่แฝงไป

ด้วยความอ่อนหวาน ส่วนเพลงสมิงทองมอญนั้น  แม้จะให้ลีลาอารมณ์ที่ดุดัน กระฉับกระเฉง ว่องไว แต่ใน

การแสดงครั้งนี้ผู้บรรจุเพลง  คือท่านอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ ได้ออกแบบให้การขับร้องมีจังหวะที่ช้าลง 

แม้ลีลาอารมณ์ของเพลงจะยังคงความรวบรัด กระฉับกระเฉงอยู่ แต่กลับมีความนุ่มนวล อ่อนหวานมากขึ้น 

สอดคล้องกับลักษณะของตัวละครที่แม้ภายนอกจะพยายามแต่งกาย หรือพยายามแต่งจริตกิริยาให้เป็นผู้

หญิง แต่เนื้อแท้แล้วก็ยังคงเป็นชายหนุ่มที่มีความกรุ้มกริ่ม กระชุ่มกระชวยอยู่ 

ช่วงที่ ๓ ตัวละครเกิดความเบิกบานใจที่แต่งกายได้อย่างงดงาม

เมื่อจบการแสดงช่วงที่ ๒ แล้ว ปี่พาทย์จะบรรเลงรับด้วยเพลงสมิงทองมอญ ๑ เที่ยว และจบการ

แสดง โดยการแสดงในช่วงนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบให้ตัวละครแสดงลีลาอารมณ์พึงพอใจที่แต่งกายได้

อย่างงดงาม ด้วยกระบวนท่านาฏศิลป์ไทยตามท�านองลีลาของเพลง

ทั้งน้ีการแสดงทั้งหมดจะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มอญเพื่อให้ได้ส�าเนียงและลีลาอารมณ์ตามชาติ

ก�าเนิดของตัวละคร และสถานที่ในเรื่อง

๓.  โครงร่างของกระบวนท่าร�า

เนื่องจากเป็นบทบาทของตัวละครชายที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิง กระบวนท่าร�า หรือบุคลิกของตัว

ละคร ที่ปรากฏออกมาเป็นภาพการแสดง จึงควรมีความเป็นชายและหญิง หรือพระและนางปนกัน ในการ

แสดงละครไทย บทบาทของตัวละครที่ปลอมตัวหรือแปลงตัวไปเป็นเพศตรงข้ามของตนเอง จะมีลีลาท่าร�า

และการวางบุคลิกที่ผสมทั้งสองเพศ โดยเรียกลักษณะการร�าแบบนี้ว่า “ร�าแบบผู้เมีย” ดังที่พิมพ์รัตน์ นะวะ

ศิริ ได้อธิบายลักษณะการร�าของตัวพราหมณ์แปลงในการแสดงละครนอกไว้ดังนี้

“แบบแผนการร�าพราหมณ์มีลักษณะที่ส�าคัญ คือ การร�าแบบสง่างามและนุ่มนวล โดยเคลื่อนไหว

ร่างกายไม่แรงนัก และค่อนข้างรวดเร็วตามบทร้องและท�านองเพลงที่กระชับ การร�าทุกบทเป็นท่าร�าตีบท

พระที่มาจากแม่ท่าในโขนละคร และท่าที่มาจากกิริยาของมนุษย์ จุดเด่นของท่าร�าบางท่า คือ ร�าแบบตัวนาง 

คือร�าแบบปิดเข่า ลักคอ กล่อมหน้า มีท่าร�าแบบนางล้วนๆ และท่าที่ผสมลักษณะตัวนางเฉพาะส่วนล่างหรือ

ส่วนบน ที่เรียกว่า “ร�าแบบผู้เมีย” บางช่วงจะแสดงกิริยาของผู้หญิงออกมาอย่างเด่นชัดในบทต่างๆ ยกเว้น

บทรบที่ต้องแสดงอารมณ์กล้าหาญแบบผู้ชายเพียงอย่างเดียวลักษณะอารมณ์ที่แสดงถึงความเป็นสตรี คือ

ท่าทีปัดป้อง สะบัดมือ เดินเลี่ยงออกไป ไม่สนใจฟังการแสดงออกทางสีหน้า คือ การควักค้อน ใบหน้าเศร้า

หมอง ช�าเลืองมอง และหลบหน้า กิริยาท่าร�าเหล่านี้สอดแทรกลงในท่าร�าเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทของ
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พราหมณ์แปลง”

(พิมพ์รัตน์ นะวะศิริ, ๒๕๔๘, น.ง)  

จากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยังไม่เคยพบการร�าแบบผู้เมียของตัวละครชายที่ปลอม

เป็นหญิงมาก่อน ด้วยเหตุดังนี้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงออกแบบลักษณะการร�าแบบผู้เมียเฉพาะบทบาทของ

ตัวละครตัวนี้ขึ้น คือ ก�าหนดให้ตั้งวงอย่างตัวพระ แต่ใช้ขาแบบตัวนาง เพราะผู้แสดงจะต้องนุ่งผ้าซิ่น ซึ่งหาก

ใช้เหลี่ยมขาอย่างตัวพระย่อมส่งผลให้ผ้านุ่งนั้นแหวกจนเกินไป แต่ให้ใช้การกันเข่าออกเล็กน้อย เพื่อให้พอ

เห็นเค้าว่ามีความเป็นตัวพระเจือปนอยู่ และดูมีความทะมัดทะแมง ไม่นุ่มนวลอ่อนหวาน เป็นตัวนางไปเสียที

เดียว บางกระบวนท่าใช้การแสดงอารมณ์อย่างพระ เช่น การใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือเชยคาง และพยักหน้าให้

กับผู้ชมเพื่อแสดงออกถึงความกรุ้มกริ่มของตัวละคร เป็นต้น

ส�าหรับกระบวนท่าร�า ผู้สร้างสรรค์ผลงานใช้วิธีการร�าตีบทตามบทร้อง โดยใช้กระบวนท่าในการ

แสดงนาฏศิลป์ไทย เช่น กระบวนท่าร�าจากร�าแม่บทเล็ก และร�าแม่บทใหญ่ โดยพิจารณาจากชื่อท่า หรือ

ลักษณะของท่า มาร้อยเรียงให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลง เช่น

ตัวอย่างกระบวนท่าร�าที่น�ามาจากร�าแม่บทเล็ก และร�าแม่บทใหญ่ 

ภาพกระบวนท่าร�า

ในร�าแม่บทเล็ก, แม่บทใหญ่

ภาพกระบวนท่าร�า

ในการแสดง
บทร้อง ชื่อท่า

แนวคิดในการเลือกใช้

กระบวนท่า

นาง

รูปสวย

เฉิดฉิน

(แม่บท

เล็ก)

พิจารณาจากชื่อท่า

ที่มีความหมาย

ถึงความสวยงาม

เช่นเดียวกับบทร้อง
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ตัวอย่างกระบวนท่าร�าที่น�ามาจากร�าแม่บทเล็ก และร�าแม่บทใหญ่ 

ภาพกระบวนท่าร�า

ในร�าแม่บทเล็ก, แม่บทใหญ่

ภาพกระบวนท่าร�า

ในการแสดง
บทร้อง ชื่อท่า

แนวคิดในการเลือกใช้

กระบวนท่า

แกม

บุหงา

ทิ้งขอน 

(แม่บท

ใหญ่)

พิจารณาจากลักษณะ

ท่าร�าที่คล้ายการถือพวง

ดอกไม้ 

    จึงน�ามาใช้ในการ

สื่อความหมายถึงดอกไม้

ประดับผม

ปะวะ

หล�่า

มุกดา

ช้านาง

นอน 

(แม่บท

เล็ก)

บทร้องกล่าวถึง ปะวะหล�่า

ซึ่งเป็นสร้อยข้อมือ

ชนิดหนึ่ง จึงน�าท่าร�านี้มาใช้ 

เนื่องจากเป็นท่าที่เผยให้เห็น

ข้อมือชัดเจน

ทับทิม

แดง

กินนรร�า 

(แม่บท

ใหญ่)

บทร้อง กล่าวถึงทับทิมซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของปะวะหล�่า 

ผู้สร้างสรรค์ จึงเลือกใช้ท่าร�า

นี้ เนื่องจากเป็นท่าร�าที่เผยให้

เห็นข้อมือได้ชัดเจน
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ท่าร�าที่ดัดแปลงกระบวนท่าร�าจากร�าแม่บทใหญ่ เช่น

ตัวอย่างกระบวนท่าร�าที่ดัดแปลงจากท่าร�าในร�าแม่บทใหญ่

ภาพกระบวนท่าร�า

ในร�าแม่บทใหญ่

ภาพกระบวน

ท่าร�าที่ดัดแปลงแล้ว

บทร้อง แนวคิดและลักษณะท่าร�า

แก้วกุดั่น

ใช้ท่าชะนีร่ายไม้

โดยดัดแปลง

ให้มือที่ตั้งวงบน

เปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้ว

และท่าร�าที่ดัดแปลงมาจากท่าทางในชีวิตประจ�าวัน เช่น

ตัวอย่างกระบวนท่าร�าที่ดัดแปลงมาจากท่าทางในชีวิตประจ�าวัน

ภาพกระบวนท่าร�า บทร้อง แนวคิดและลักษณะท่าร�า

ปากจิ้มลิ้ม

มือข้างหนึ่งใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือเชยริม

ฝีปาก มืออีกข้างหนึ่ง

ก�าหลวมๆ วางมือไว้ใต้ศอก

ข้างที่ใช้นิ้วหัวแม่มือเชยฝีปาก 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กระบวนท่าร�าดึง

ความสนใจไปที่ริมฝีปากผู้แสดง

สวมสร้อยศอมรกต

ใช้มือจีบทั้งสองข้าง

ดึงสร้อยออกจากล�าตัวเล็กน้อย 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าให้สร้อย

ที่สวมอยู่ มีความโดดเด่นขึ้น 

และเพื่อดึงความสนใจ ของผู้ชม

ไปที่สร้อยเส้นนั้น

แหวนก้อย

มือขวาก�าหลวมๆ ชูนิ้วก้อยขึ้น แทงมือ

ออกไปเป็นวงหน้า มือซ้าย           เท้า

เอว สายตามองไปทางผู้ชม               มี

จุดมุ่งหมายเพื่อดึงความสนใจของผู้ชม

ไปที่แหวนที่สวมอยู่ และเพื่อให้แหวนมี

ความโดดเด่นขึ้น 
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๔. โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง  

ละครพันทาง เป็นละครที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความเห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในด้าน

แนวคิดการแสดงกับละครร้องสลับพูดของคณะละครปรีดาลัย เอกลักษณ์ของการแสดงละครพันทางอย่าง

หนึ่ง คือไม่แต่งกายตามแบบละครร�าโดยทั่วไป แต่แต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ (สุมิตร เทพวงษ์. ๒๕๔๘, น.

๖๘) เช่น ในการแสดงละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ตัวสมิงพระรามแต่งกายอย่าง

นายทัพมอญ ตัวพระเจ้ามณเฑียรทองแต่งกายอย่างกษัตริย์พม่า ตัวกามะนีแต่งกายด้วยชุดนายทัพที่ใช้ใน

การแสดงอุปรากรจีน เป็นต้น ซึ่งความนิยมในการแต่งกายลักษณะนี้เป็นความนิยมที่สืบทอดมาแต่โบราณ 

ดังที่ สมภพ จันทรประภา ได้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง ซึ่ง

เป็นผู้ริเริ่มคิดการแสดงละครพันทาง ไว้ในหนังสือปกิณกะเกี่ยวกับนาฏศิลป์และการละเล่นของไทยว่า “ท่าน

ให้ผู้แสดงแต่งตัวตามชาติ ตามภาษาของตัวนั้นๆ แต่เนื่องด้วยการคมนาคม เอกสารส�าหรับการค้นคว้าเรื่อง

เครื่องแต่งตัวเป็นไปได้ยากในสมัยนั้น ท่านจึงไม่พิถีพิถัน แต่งให้เห็นงาม ให้กะทัดรัดในการร�า แต่งพอให้รู้

กันว่าไม่ใช่ไทย เป็นมอญ เป็นพม่า ส่วนจีนนั้นเป็นเครื่องงิ้วหาง่าย ท่านจึงใช้เครื่องงิ้ว” (สมภพ จันทรประภา, 

๒๕๒๘ อ้างถึงใน สุรพล วิรุฬห์รักษ์. ๒๕๕๓, น. ๖๗)

การแสดงละครร้องของคณะละครปรีดาลัยที่มีตัวละครต่างชาติต่างภาษา ยกตัวอย่าง ละครร้อง

เรื่องสาวเครือฟ้า ซึ่งเป็นละครร้องของคณะละครปรีดาลัยที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้รับการสืบทอด

มาถึงปัจจุบัน โดยมีฉากของเรื่องเป็นเมืองเชียงใหม่นั้น ก็แต่งกายตามแบบอย่างละครพันทาง โดยพิมพ์พิกา 

และสวภา เวชสุรักษ์ ได้อธิบายไว้ว่า “เครื่องแต่งกายของแต่ละตัวละครในละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า มีความ

สวยงามและสามารถบอกถึงชาติก�าเนิดของตัวละครได้เมื่อยามปรากฏตัวครั้งแรกเป็นการแต่งกายแบบ

พันทาง คือไม่แต่งยืนเครื่อง การแต่งกายของละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้านี้แสดงให้เห็นถึงความสมจริงของตัว

ละคร แต่งตามชาติพันธุ์ หรือาชีพที่ด�ารงอยู่ขณะนั้น แต่ยังคงความงดงามวิจิตรมากกว่าในชีวิตจริง เป็นการ

แต่งกายแบบสมัยใหม่ ที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้” (พิมพ์พิกา มหามาตย์ และสวภา เวชสุรักษ์, ๒๕๕๙)

ส�าหรับผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ เมื่อพิจารณาจากวรรณกรรม แม้ซูซอตัวละครเอกของเรื่อง จะมี

ฐานะเป็นสามัญชน แต่ในการลักลอบเข้าวังนั้น เป็นการลักลอบเข้าไปในฐานะญาติของยายมะเนียะซึ่งเป็น

แม่นมของเจ้าหญิงงวยบ๊วยที่เจ้าหญิงให้ความเคารพรักประดุจแม่ ดังที่ปรากฏในบทละครว่า

“เพลงฉิ่งพม่าอีก (มะละแอชาววังมาพบอยากเข้าไปรู้จักทักทาย ยายตุปัดตุป่อง ที่ขัดไม่ได้บอกว่า 

หลานมาเยี่ยม บ้างชวนไปถวายแม่เจ้าอยู่หัว ยายกระซิบสอนว่ากลัวไม่ยอมจะกลับไปอยู่บ้าน จวนจะลับตัว

ก็-)” 

(ประเสริฐอักษร, ๒๕๐๖, น.๑๐๘)

ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความเห็นว่าต�าแหน่งนี้ถึงจะไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ แต่การรับใช้ใกล้ชิดย่อมน่าจะส่ง

ผลให้มีฐานะและสถานภาพทางสังคมที่ค่อนข้างสูงซึ่งน่าจะแผ่เผื่อไปถึงญาติพี่น้องด้วย ประกอบกับตัวละคร

ตัวนี้เป็นตัวเอกของเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน�ารูปแบบการแต่งกายของสตรี ทั้งในราชส�านัก และผู้มี

ฐานะของพม่าในสมัยรัชกาลพระเจ้าสี่ป๊อ และในช่วงเวลาใกล้เคียง รวมถึงการแต่งกายของละครพันทาง

สัญชาติพม่ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.  เสื้อในนางสีม่วง 

๒.  เสื้อหยี่งโพงอีงจึ่ เป็นเสื้อตัวหลวม คอกลม ป้ายข้าง ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแก้วสีฟ้า 

๓.  ผ้าทะเมนสีม่วง (ผ้าซิ่นของพม่า) ต่อชายด้วยผ้าแพรหรือผ้าซาตินสีขาว
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๓.  ปะวะหล�่ามุกดาหาร หรือปะวะหล�่าไข่มุก เนื่องจากมุกดาหารนั้นหายาก 

๔.  ปะวะหล�่าทับทิม 

๕.  สร้อยระย้าเพชร รูปดอกไม้ เรือนทองส�าหรับสวมติดกับล�าคอ

๖.  สร้อยคอขนาดยาว ร้อยด้วยไข่มุกหลายเส้น โดยสวมไล่ขนาดความยาวกัน

๗.  สร้อยคอ ร้อยด้วยลูกปัดที่ท�าจากหยกหรือมรกต โดยร้อยให้เป็นเส้นที่ยาวที่สุดของสร้อยคอ

๘.  ต่างหูตุ้งติ้งหรือต่างหูระย้า   

๙.  แหวน สวมได้ทุกนิ้ว แต่บังคับนิ้วก้อย

๑๐.  ดอกกล้วยไม้ และดอกไม้สดชนิดอื่นๆ ส�าหรับประดับผม จะใช้ดอกไม้ผ้าก็ได้

๑๑.  ดอกไม้เลื่อมสีเขียว   

๑๒.  ปิ่นปักผมเรือนทอง 

๑๓.  ปิ่นปักผมประดับเพชร  

๑๔.  หวีสับ

ภาพประกอบที่ ๑ : เครื่องแต่งกายการแสดงชุดซูซอแต่งตัว

ที่มา :เขมวันต์ นาฏการจนดิษฐ์. ๒๕๖๔

ส�าหรับรูปแบบของเสื้อนั้น ชาญณรงค์ อาดศรี นักพัสตราภรณ์อิสระ และที่ปรึกษาด้านเครื่องแต่ง

กายผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ได้ให้ข้อคิดเห็นและค�าอธิบายไว้ว่า 

“เสื้อคอกลมผ่าอกตัวหลวม ที่ติดกระดุมจีนเป็นแนวตรงหรือป้ายข้างนั้น เป็นเสื้อที่ชาวพม่านิยม

สวมใส่ทั้งชายและหญิง หากอยู่ในฤดูร้อนจะนิยมใช้ผ้าที่มีเนื้อบางและระบายอากาศได้ดีในการตัดเย็บ แต่

หากเป็นฤดูหนาวจะใช้ผ้าที่มีความหนา เช่นผ้าก�ามะหยี่เพื่อสร้างความอบอุ่น ในราชส�านักพม่าทั้งเจ้านาย

และข้าราชบริพาร ก็นิยมสวมใส่เสื้อรูปทรงนี้เช่นกัน แต่จะแสดงความแตกต่างของสถานภาพทางสังคม จาก
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วัสดุที่น�ามาใช้ตัดเย็บและการตกแต่ง เสื้อรูปทรงนี้หากพิจารณาจากหลักฐานภาพถ่าย จะพบว่ามีลักษณะ

แบบเดียวกับเสื้อของบุรุษและสตรีในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งมีช่วงเวลาอยู่ร่วมสมัยกันกับราชวงศ์คองบองของ

พม่า จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าพม่าน่าจะได้รับรูปแบบเสื้อดังกล่าวมาจากจีน เนื่องจากมีพรมแดนที่ติดกันและ

ท�าการซื้อขายสินค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในปัจจุบันก็ยังคงนิยมใช้อยู่ แต่มีการปรับรูปแบบตามสมัยนิยม

เช่น ปรับรูปทรงของเสื้อให้มีความกระชับ เผยให้เห็นรูปทรงมากขึ้น ลานนาไทยในอดีตก็เคยนิยมใช้เสื้อรูป

ทรงนี้ด้วย” ชาญณรงค์ อาดศรี. (การสื่อสารส่วนบุคคล. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)

แต่โดยปกติแล้วละครพันทางของไทย หรือละครร�าของพม่า จากการสังเกต ตัวละครนางนั้น มักจะ

นิยมสวมเสื้อคลุมที่เรียกกันว่า “ไถ่มะเต็ง” ซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวที่มีเอวลอยและมีชายโค้งงอนโดยชาญณรงค์ 

อาดศรี นักพัสตราภรณ์อิสระ ได้ให้ข้อมูลว่า “เสื้อไถ่มะเต็ง พม่าในยุคโบราณ จะนิยมใส่ในกลุ่มชนชั้นสูง 

และในกลุ่มของนางละคร ทั้งนี้เพราะละครน�าเรื่องราวของชนชั้นสูงมาแสดง การแต่งกายจึงเป็นไปตาม

บทบาท” ชาญณรงค์ อาดศรี. (การสื่อสารส่วนบุคคล. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓) แต่ส�าหรับผลงานสร้างสรรค์ชุด

นี้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความเห็นว่า ตัวละครควรสวมใส่เสื้อที่เป็นเสื้อตัวหลวมมากกว่า เพราะดูมีความ

แปลกตา และมีความเหมาะสมกับสถานะของตัวละครที่เป็นสามัญชน

การแสดงละครไทย สีของเครื่องแต่งกาย เป็นสัญญะสื่อความหมายถึงชาติก�าเนิด วัยวุฒิ สถานภาพ

ทางสังคม และภูมิหลังของตัวละครอย่างหนึ่ง เช่น ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอน ไหว้พระ  อิเหนา 

และบุษบาซึ่งเป็นตัวพระเอก นางเอกใช้เครื่องแต่งกายสีแดง หรือสีเขียว ที่แสดงถึงความสดใส และเป็นสีที่

เด่นที่สุดบนเวที สังคามาระตา มีศักดิ์เป็นน้องของพระเอก ใช้สีเหลือง ที่เป็นสีที่อ่อนกว่า และไม่โดดเด่นเท่า

สีเขียวกับสีแดง มะเดหวี ใช้ สีน�้าเงิน หรือเขียวแก่ ซึ่งเป็นสีหม่น ไม่สดใส แต่ให้อารมณ์ที่สุขุม ลุ่มลึก แสดงถึง

วัยวุฒิที่มาก เป็นต้น การแสดงของต่างประเทศ เช่นการแสดงอุปรากรจีนก็มีการใช้สีเครื่องแต่งกายเพื่อบ่ง

บอกถึงลักษณะของตัวละครต่างๆ เหมือนกัน เช่น

สีแดง  :  ตัวละครดี มียศศักดิ์สูง  

สีเขียว  :  ชายที่มีคุณธรรมสูง

สีเหลือง :  จักรพรรดิ   

สีขาว  :  ชายวัยหนุ่มและวัยชราอยู่ระหว่างไว้ทุกข์

สีม่วง  :  สีสัญลักษณ์ของตัวละครวาดหน้า 

สีฟ้า  :  มียศต�าแหน่งสูง

สีชมพูและฟ้า-เขียว  :  บ่งบอกความหนุ่ม-สาว 

สีแดงเลือดหมู  :  ความป่าเถื่อน ฉ้อโกง 

สีด�า  :  ชายที่โหดเหี้ยม ก้าวร้าว, ชุดชาวบ้าน, หญิงที่มีคุณธรรมและอยู่ระหว่างช่วงที่โศกเศร้า มี

ความแค้น

(มาลินี ดิลกวณิช, ๒๕๔๓, น.๑๔๗)

ส�าหรับสีของเครื่องแต่งกายผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ดลมงคล ประพัทธสุรพงศ์ อาจารย์พิเศษสถาบัน

รัชต์ภาคย์ นักวิชาการและนักพัสตราภรณ์อิสระ ได้เสนอให้ใช้สีฟ้ากับสีม่วงเป็นโทนสีหลัก โดยให้ความเห็น

ว่า

“ตัวละครตัวนี้ แม้บทบาทจะเป็นการแต่งตัวเพื่อไปหาคนที่ตนเองรัก ซึ่งคงจะเปี่ยมไปด้วยอารมณ์

ของความสมหวัง และความสุข  แต่แท้จริงแล้วความรักของตัวละครตัวนี้อยู่ท่ามกลางไปด้วยความอันตราย 
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และความมัวเมาในความรัก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยในการน�าพาตัวละครไปสู่จุดจบของเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรม 

อันเกิดจากความรักต้องห้าม โดยสาเหตุที่แนะน�าให้เลือกสีฟ้าและสีม่วงเป็นโทนสีหลักของเครื่องแต่งกาย

นั้น เนื่องจากสีฟ้าและสีม่วงเป็นคู่สีหนึ่งที่เมื่อน�ามาใช้คู่กันและอยู่บนเวทีแล้ว เป็นคู่สีที่สวย สีฟ้าให้อารมณ์

สดชื่น ใช้สื่อถึงความอ่อนเยาว์ และความเบิกบานตัวละครที่จะได้พบกับคนที่ตนเองรัก ส่วนสีม่วงนั้น สีม่วง

เป็นสีกลางที่อยู่ในวรรณะร้อนและเย็น เป็นสีที่แสดงถึงความงามสง่า ความลุ่มหลง แต่ในอีกทางหนึ่งก็

สามารถแสดงถึงความกลัวและความผิดหวัง คู่สีนี้จึงนับว่าเหมาะสมกับตัวละคร และยังเหมาะสมกับเพศ

ของตัวละครที่เป็นผู้ชายอีกด้วย ”

ดลมงคล ประพัทธสุรพงศ์. (การสื่อสารส่วนบุคคล. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)

จากแนวคิดการใช้สีและค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงเลือกใช้สีฟ้าและ

ม่วง เป็นสีหลักของเครื่องแต่งกาย

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

๑.  ศึกษาทบทวนบทละครร้องเรื่องมหาราชวงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้าสี่ป๊อมินทร์ ของประเสริฐ

อักษร หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หลังจากการเกิดแรง

บันดาลใจ เพื่อก�าหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

๒.  เมื่อก�าหนดแนวคิดในการน�าเสนอผลงานในรูปแบบของร�าแต่งตัว หรือร�าลงสรงทรงเครื่อง ใน

ละครพันทางแล้ว ผู้สร้างสรรค์ผลงานท�าการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แนวคิดของ

การแสดง รูปแบบ และองค์ประกอบของการแสดงละครพันทาง ทั้งจากเอกสาร รูปภาพ และวีดีทัศน์บันทึก

การแสดง รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับละครร้องสลับพูด ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงของบทละครเรื่องที่น�ามาปรับใช้  

รวมถึงศึกษา ร�าแต่งตัว หรือร�าลงสรงทรงเครื่องในการแสดงละครประเภทต่างๆ ด้วย

๓.  ก�าหนดเนื้อหาสาระที่ต้องการน�าเสนอ และแบ่งการแสดงออกเป็นช่วงๆ เรียงล�าดับให้มีเรื่อง

ราวที่เข้าใจง่าย เนื้อหาชัดเจน ไม่ซ�้าซ้อนกัน และก�าหนดวิธีการน�าเสนอในแต่ละช่วง ส�าหรับผลงาน

สร้างสรรค์ชุดนี้ แบ่งการแสดงออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ตัวละครออก, ช่วงที่ ๒ ตัวละครชมรูปโฉม และ

เครื่องแต่งกายของตนเอง และช่วงที่ ๓ ตัวละครเกิดความเบิกบานใจที่แต่งกายได้อย่างงดงาม

๔.  ประพันธ์บทร้องและตรวจทานบทร้องด้วยตนเองในเบื้องต้น เมื่อได้บทการแสดงที่พอใจแล้ว 

ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน การประพันธ์ และศิลปะการแสดง ตรวจทาน และให้ข้อเสนอแนะ

๕.  น�าบทร้องที่ประพันธ์และปรับแก้แล้ว น�าไปบรรจุเพลง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการขับ

ร้อง เมื่อผู้เชี่ยวชาญบรรจุเพลงเรียบร้อยแล้ว ท�าการปรับแก้บทร้องตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

และการขับร้องอีกครั้ง 

๖.  ท�าการคัดเลือกรูปแบบวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง โดยขอค�าปรึกษาจากผู ้

เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการขับร้อง

๗.  น�าบทร้องที่บรรจุเพลงแล้วมอบให้แก่นักร้องและนักดนตรีท�าการฝึกซ้อม และบันทึกเสียง

๘.  ออกแบบเครื่องแต่งกาย ส�าหรับผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ก�าหนดให้แต่งกายตามเชื้อชาติของตัว

ละคร เช่นเดียวกับรูปแบบของการแสดงละครร้องสลับพูดและการแสดงละครพันทาง ก�าหนดสีฟ้าและสีม่วง 

เป็นสีหลักของเครื่องแต่งกาย โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ชาติก�าเนิด และอารมณ์ของตัวละครที่ก�าลัง

เกิดขึ้นในเรื่อง และน�าแนวคิดการใช้สีในครื่องแต่งกายการแสดงของละครไทย งิ้ว รวมถึงค�าแนะน�าจากผู้
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เชี่ยวชาญ มาเป็นปัจจัยในการก�าหนด รวมถึงใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโบราณของพม่า จากการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นปัจจัยในการออกแบบด้วย

๙.  ออกแบบกระบวนท่าร�า และทดลองฝึกซ้อมด้วยตนเอง เมื่อได้กระบวนท่าร�าที่สมบูรณ์แล้ว 

ทดลองฝึกซ้อมโดยสวมเครื่องแต่งกายเพื่อทดสอบหาอุปสรรคในการร�าและปรับกระบวนท่าให้สัมพันธ์กับ

เครื่องแต่งกายอีกครั้ง

๑๐.  คัดเลือกผู้แสดง การคัดเลือกผู้แสดง สามารถใช้ผู้แสดงได้ทั้งตัวพระตัวนาง แต่หากใช้ผู้แสดง

เป็นนาง ผู้แสดงจะต้องมีบุคลิก หรือสามารถสร้างบุคลิกที่คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง รวมถึงสามารถแสดง

อารมณ์กรุ้มกริ้ม ตามบุคลิกหรือเหตุการณ์ที่ปรากฎในการแสดงได้ ทั้งนี้จะต้องค�านึงด้วย ว่าหากน�าไปใช้

เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงละครเรื่องยาว ที่จับความไปจนถึงเหตุการณ์ซูซอเกี้ยวเจ้าหญิงงวยบ๊วย ส่วนสูงของ

ผู้แสดงจะเป็นปัญหาต่อการร�าเข้าพระเข้านางหรือไม่

ทั้งนี้ผู้แสดง สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่หากใช้ผู้ชายแสดง ต้องค�านึงว่าเมื่อแต่งกายออก

มาเป็นหญิงแล้ว มีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือน หรือคล้ายผู้หญิงหรือไม่ ที่ส�าคัญคือ ผู้แสดงจะต้องไม่รู้สึกขัดเขิน 

ซึ่งความขัดเขินนี้อาจส่งผลต่อภาพการแสดงที่ปรากฏบนเวทีได้

๑๑.  ฝึกซ้อม หาข้อบกพร่อง โดยขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ติชม ให้ข้อเสนอแนะและ

พิจารณาปรับแก้ตามความเหมาะสม

๑๒.  เผยแพร่ผลงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  ได้การแสดงชุดใหม่ 

๒.  สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่น รายวิชาการร�าเดี่ยว, ประวัติและทฤษฎีนาฏศิลป์ไทยการออกแบบ

นาฏศิลป์ไทย เป็นต้น หรือน�าไปแสดงในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม

บทสรุป

ซูซอแต่งตัว เป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากส่วนหนึ่งในบทละครร้องเรื่องมหาราช

วงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้าสี่ป๊อมินทร์ พระนิพนธใ์นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระ

นราธิปประพันธ์พงศ ์ โดยใช้องก์ความรู้ทางนาฏศิลป์ไทยเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ส�าหรับน�าไปใช้

ประกอบการแสดงละคร หรือน�าไปแสดงเป็นชุดการแสดงเบ็ดเตล็ดมุ่งน�าเสนอจุดเด่นที่ลีลากระบวนท่าร�า

แบบผู้เมีย ซึ่งมีความพิเศษที่ผู้แสดงแต่งกายเป็นหญิงแต่แสดงลีลาที่มีลีลาและจริตของความเป็นชายปนอยู่ 

ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่เคยพบเห็นมาก่อน และมุ่งน�าเสนอสุนทรียรสจากบทร้องที่

ประพันธ์ขึ้นตามหลักการประพันธ์ไทย รวมถึงบทเพลงและเครื่องแต่งกายตามส�าเนียงภาษาของตัวละครที่

งดงามแปลกตา

ปัญหาอุปสรรค 

การสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ไทยนั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการซึ่งจ�าเป็น

ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการด�าเนินงานเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามที่ต้องการและการด�าเนินงาน
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ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ หากในอนาคตมีหน่วยงานที่สนับสนุนทุนทรัพย์ ตลอดจนบุคลากรในการให้ค�า

ปรึกษาในการสร ้างสรรค ์ผลงานทางนาฏศิลป ์แก ่ นักศึกษาและศิลป ินอิสระโดยเฉพาะ จะเป ็น

สาธารณประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล

ข้อเสนอแนะ จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงละครร้องเรื่องมหาราชวงศ์พม่า แผ่นดินพระเจ้าสี่ป๊อมินทร์ รวมถึงการ

แสดงละครเรื่องอื่นๆ ของคณะละครปรีดาลัยนั้น ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏการศึกษาค้นคว้ามากนัก หารกมี

การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างจริงจัง อาจมีโอกาสพบประเด็นทางการศึกษาใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษาค้นคว้า หรือการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ต่อไปในอนาคต

๒. ผลงานชุดนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการน�าไปใช้งาน เครื่องแต่งกายบางอย่างหากไม่ได้ระบุใน

บทร้อง ผู้น�าไปใช้สามารถตัดทอนหรือเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๓. อารมณ์ของการแสดง ผู้สร้างสรรค์ผลงานยกตัวอย่างไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในการน�าไปใช้

งานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามทักษะความสามารถของผู้ร�า หรือตามความเหมาะสม
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การแสดงโนรากับบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท่าข้ามอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Nora shows and roles of participation in strengthening Thakham community  

Hat Yai District Songkhla Province.

นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์1

Nattapong Krajayphot1

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน�าเสนอแนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะการแสดงโนรากับบทบาทการมีส่วน

ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษา

สถานภาพการแสดงโนราในชุมชนท่าข้าม 2.ศึกษาแนวทางการฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงโนราในชุมชนท่าข้าม 

3.ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งประเด็นแรก พบว่า สถานภาพการแสดงโนราที่

ปรากฏในชุมชนท่าข้าม มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานควบคู่กับวิถีการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนผ่าน

ระบบความเชื่อ ความศรัทธาต่อครูหมอโนราทั้งการสืบทอดและรักษาผ่านพิธีกรรมโนราโรงครูหรือการบูชา

ครูหมอเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้เกิดการฝึกหัดโนราขึ้นในชุมชนเมื่อปี 2547 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน

การแสดงโนราถ่ายทอดองค์ความรู้แต่เมื่อเด็กและเยาวชนรุ่นแรกเติบโตเป็นผู้ใหญ่และห่างจากชุมชนเพื่อไป

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท�าให้การแสดงโนราจึงลดบทบาทและไม่ได้มีการฝึกต่อเนื่อง ปี พ.ศ.2557 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเริ่มฟื้นฟูการแสดงโนราอีกครั้งพร้อมทั้งมีแผนนโยบายพัฒนาในชุมชนเพื่อสร้างความ

ต่อเนื่อง ประเด็นที่สอง พบว่า แนวทางการฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงโนรา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ฟื้นฟูการแสดงโนราโดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโนราและจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือ สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประเด็นที่สาม พบว่า บทบาทการมี

ส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะการแสดงโนราทั้งเด็ก เยาวชน 

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในนามชมรมรักษ์โนราท่าข้าม รับงานแสดงทั้งในและนอก

ชุมชนและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดโนราเกิดรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการ

ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : ศิลปะการแสดงโนรา,บทบาทการมีส่วนร่วม

1 ส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

  Office of Art and Culture Srivijaya Rajamangala University of Technology srivijaya.   

  *Email: nattapong010833@gmail.com 
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Abstract  

This article presents the way of conservation, promotion of nora performing arts, 

and the role of local administrative organizations to strengthen the community. For the 

purpose 1. Study the status of Nora performance in the community. 2. Study rehabilitation 

guidelines Promote Nora show 3. Study the roles of participation in strengthening the com-

munity. Which first issue It was found that the Nora performance that appeared in Tha Kham 

community, Tha Kham Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province has a long history, 

along with the way of life of the people in the community through the belief system. Faith 

in teachers of Mor Nora, both inheritance And healed through the ritual of the Nora School 

Teacher or the worship of the doctor teacher Resulting in Nora practice in the community 

in 2004 By inviting speakers from outside when the speakers did not continue to convey 

knowledge and this generation of children and youth grew up to be adults. Performing Nora 

has therefore decreased and has not been trained until 2014. The local government has 

begun to revive the Nora show again and have a development policy plan in the commu-

nity to create continuity. Promote Nora show Of the local government organization has re-

stored the Nora performance by inviting speakers from outside who are personnel under 

government agencies Along with the preparation of a memorandum of cooperation and 

supporting the budget to drive activities continuously And issue 3 found that the role of 

participation To strengthen the community, the gathering of people who love Nora perform-

ing arts, including children, youth, parent network groups. Driving activities In the name of 

Raknora Tha Kham Club Accepting exhibitions both inside and outside the community and 

promoting products, souvenirs from Nora beads, generating income, strengthening the com-

munity sustainably.

Keywords: Nora performing arts, Participation role
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บทน�า 

การแสดงโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ปรากฏอยู่ในชุมชนชาวใต้มานานมีการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของสังคมโลกแต่ยังคงอยู่รอดได้ท�าให้คนในชุมชนชื่นชอบและได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางว่าเป็นนาฏศิลป์ที่เป็นตัวแทนของชาวภาคใต้และด�ารงสืบทอดสู่รุ่นต่อไปอย่างเข้มแข็ง การ

แสดงโนรามีเอกลักษณ์ในการแสดงที่หลากหลายทั้งด้านการร�า การร้อง การแสดงเรื่อง หรือพิธีกรรมที่มี

ประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งกล่าวได้ว่าโนราเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เก่าแก่ของชาวภาคใต้ นอกจาก

เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงแล้ว โนรายังเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนาระดับชาวบ้านที่

ผสมผสานระหว่างลัทธิพราหมณ์และความเชื่อเรื่องผีสางเทวดารวมไปถึงการเซ่นไหว้วิญญาณของบรรพบุรุษ 

การเข้าทรงเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวที ที่มีเอกลักษณ์ทั้งการร�า การ 

ร้อง การแสดงเรื่องและเครื่องแต่งกาย เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายในภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาคู่วิถี

การด�ารงชีวิตของคนลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาอย่างยาวนาน ดังที่ อุดม หนูทอง (2536) ได้ศึกษาประวัติ 

ต�านานและความส�าคัญของการแสดงโนราสรุปไว้ว่า ชาตรีหรือโนรา มีมาตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองพัทลุง ว่ากันตาม

สมัยที่พัทลุงตั้งขึ้นครั้งแรกที่บางแก้ว (อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปัจจุบัน) แต่เวลายังคลาดเคลื่อนกันอยู่

เช่น ต�านานท้องถิ่นว่าเจ้าพระยากุมาร กับนางเลือดขาว สร้างวัดเขียนบางแก้ว (รวมถึงเมืองบางแก้วด้วย) 

เมื่อ พ.ศ.1482 และพระครูสังฆรักษ์ (เพิ่ม) ว่าพระยากรุงทอง เจ้าเมืองพัทลุง สร้างวัดเขียนเมื่อเดือน 8 ขึ้น 5 

ค�่า จ.ศ.301 ตรงกับ พ.ศ.1882 เป็นต้น และต�านานโนรากับเรื่องนางเลือดขาว – พระยากรุงทอง ก็เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กันอยู่ ฉะนั้นก�าเนิดโนราจะก�าหนดเวลาให้แน่นอนลงไปได้ยากแต่ถ้าจะถือตามต�านานแล้วอย่างช้าก็

ประมาณปลายศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 19 แต่ระยะแรกน่าจะเป็นการร�ามากว่าเล่นเป็นเรื่องแบบละคร ดังที่

โนราเรียกว่า “จับบท” การเล่นจับบทอย่างละครน่าจะมีมาราวสมัยอยุธยาตอนกลาง เพราะพบว่าในจดหมา

ยลาลูแบร์ ได้พูดถึงซึ่งลักษณะเทียบเคียงได้กับโนราชาตรีน่าจะได้แพร่เข้ามาแล้ว แต่ที่แน่ๆสมัยรัชกาลที่ 1 

แต่กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีละครโนราชาตรีจากภาคใต้ขึ้นไปเล่นในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเห็นได้ว่าการแสดง

โนรามีประวัติการก�าเนิดที่ยาวนาน การด�ารงอยู่การสืบทอดของโนราในบริบทของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้รักษาวัฒนธรรมนั้น

เนื้อเรื่อง

ชุมชนท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมานาน

กว่า 364 ปี ชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายมีวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ ความศรัทธาต่อครูหมอ

โนราที่ยึดถือสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานที่มีการสนับสนุน

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ. 2547 และปรากฏว่าไม่ได้สืบทอดต่อย่างต่อเนื่องและได้ลดบทบาท

ไปจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�าบลท่าข้าม จึงมีมติฟื้นฟูศิลปะการแสดงโนราใหม่ในปี พ.ศ. 

2557 พร้อมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ “การใช้

วัฒนธรรมน�าการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการเชิดชู ภูมิปัญญา การศึกษา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ทั้งมอบ

หมายให้มีผู้รับผิดชอบในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจนภายใต้การก�ากับดูแลของ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อให้การด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม (ซึ่งภารกิจงานของกองการศึกษาฯ 

ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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นอกจากการจัดการศึกษาแล้วยังมีภารกิจในการท�านุบ�ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น) เพื่อการด�ารงคงอยู่ของวัฒนธรรมอันเก่าแก่คู่กับชุมชนซึ่งมีแนวทางการขับ

เคลื่อนกิจกรรมในชุมชนดังนี้

1.สถานภาพการแสดงโนราในชุมชนท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ชุมชนท่าข้าม ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนดั้งเดิมอาศัยการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม มีปราชญ์ชาวบ้านที่อาศัย

ในชุมชนจ�านวนมากทั้งผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาต่างๆ หรือแม้ศิลปะการแสดงหนังตะลุง เพลงบอกหรือโนรา

แต่การกระจายอ�านาจการสืบทอดยังน้อย ซึ่งเป็นสื่อพื้นบ้านที่อยู่คู่ชุมชนมานานแต่ด้วยสภาพสังคมหรือ

ปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องท�าให้กิจกรรมด้านนี้ถูกลดบทบาทลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่าข้ามจึงให้การ

สนับสนุนขับเคลื่อนการแสดงโนราเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกชุมชนมาถ่ายทอด

ทักษะกระบวนการร�าให้แก่เด็กและเยาวชน และเมื่อหยุดกิจกรรมการแสดงโนราพร้อมทั้งการแยกย้ายไป

ศึกษาไกลชุมชนท�าให้การแสดงโนราที่ฝึกฝนลดบทบาทจางหายลง ผู้น�าชุมชนในฐานะนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลมีวิสัยทัศน์ในด้านศิลปวัฒนธรรมจึงจัดกิจกรรมฝึกโนราอีกครั้งในปี 2557 และขับเคลื่อนต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน

 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และ    

สร้างขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม บรรทัดฐานและระบบ

สัญลักษณ์ต่างๆ ในสังคมนั้นๆ ซึ่ง สุริชัย หวันแก้ว (2547) ได้แยกการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมออกเป็น

สองรูปแบบ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Endogenous Change) อย่างเช่น จากการประดิษฐ์คิด

ค้น วิธีการผลิตใหม่ขึ้นในสังคมนั้นเอง จากการต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มและกระบวนการในสังคม จากการ

ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากชนชั้นน�าเป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (Exogenous Change) 

อย่างเช่น การรับเอาเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์มาจากภายนอก การล่าอาณานิคม ซึ่งบางกรณีการ

เปลี่ยนแปลงที่มาจาก ภายนอกอาจเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ของผู้คนในสังคม หรือบางครั้งอาจโด

ยการใช้ก�าลังบีบบังคับ ผู้ศึกษาจึงสรุปการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการแสดงโนราในชุมชนไว้ดังนี้

ปัจจัยภายนอก

-การเปลี่ยนแปลง 

ความทันสมัยของสังคม

-ต้องปรับตัวทุกที่

-ความนิยมในชุมชน

ลดน้อยลง

ภาพที่ 1 สถานภาพการแสดงโนราในชุมชน

หากพิจารณาปัจจัยที่อาจท�าให้การแสดงโนราในชุมชนลดบทบาทลงซ่ึงอาจเป็นเพราะท้ังปัจจัยการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโนราในชุมชนหรือแม้กระท่ังปัจจัยภายในตัว

ของศิลปินหรือผู้สืบทอดเองที่ห่างไกลจากชุมชนมุ่งสู่วัตถุความเจริญภายนอกท�าให้หน้าที่ของโนราในฐานะ

สื่อพื้นบ้านลดทอนความเป็นศิลปะอันงดงามลง

ปัจจัยภายใน

-ขาดความต่อเนื่องในการ

สืบทอด

-เด็กเยาวชนห่างไกลชุมชน

-ลืมความเป็นพื้นถิ่นชุมชน

-ขาดการเรียนรู้

สถานภาพการแสดง

โนราในชุมชน



1043

2.แนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมการแสดงโนรา 

แนวทางการฟื้นฟูการแสดงโนราในชุมชนท่าข้าม ปี พ.ศ.2547 ชุมชนท่าข้ามมีศิลปะการแสดงพื้น

บ้านโนราที่รุ่งเรืองด้วยความเป็นพื้นถิ่นของชุมชนสามารถสืบทอดการแสดงได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อช่วงเวลา

ที่วิทยากรไม่ได้จัดการฝึกอบรมให้อย่างต่อเนื่อง การแสดงโนราในชุมชนจึงลดบทบาทลงและไม่ได้ฝึกต่อ

มากว่า 10 ปี องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้ามหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมจึงเล็งเห็นความส�าคัญ

จึงจัด ท�าแผนพัฒนาพื้นฟูโนราในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมน�าสังคมสู้ต�าบลสุข

ภาวะ (ฝึกอบรมโนรา) ซึ่งมีเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งผู้ปกครองหรือ ผู้สนใจมาร่วมจ�านวนมาก การจัดประชุม

เพื่อเตรียมการวางแผนพัฒนาโนราในชุมชนจึงเริ่มขับเคลื่อนอีกครั้งน�าสู่การได้รับความอนุเคราะห์จาก

วิทยากร โดยจัดฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนท่าข้ามในช่วงวันอาทิตย์ โดยมีผู้รับผิดชอบภารกิจ

ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ภายใต้การก�ากับดูแลของรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ท่าข้าม โดยเด็กและเยาวชนเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

     

ภาพที่ 2 การมีส่วนร่วมในการประชุม                  ภาพที่ 3 การฟื้นฟูการแสดงโนรา

 ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2563             ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2560

การสนับสนุนส่งเสริมการแสดงโนราจึงเป็นอีกปัจจัยส�าคัญต่อการขับเคลื่อนต่อไปเพราะการเปิด

พื้นที่ให้เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการฝึกอบรมการแสดงโนราได้เผยแพร่น�าเสนอผลงาน แสดง

ศักยภาพในความภาคภูมิใจต่อชุมชนตนเอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่าข้ามจึงต้องสอดแทรกกิจกรรม

การแสดงโนราทุกเวทีของชุมชนและนอกชุมชนให้สังคมได้ร่วมกันเป็นแรงหนุนเสริมและขับเคลื่อนใน

บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนให้การแสดงโนราของชุมชนท่าข่ามยังคงด�าเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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ภาพที ่4 การแสดงโนราส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน    ภาพที ่5 เผยแพร่การแสดงโนรานอกชุมชน

 ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2562              ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2563

3.บทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  

การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลที่มีความสนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันเข้ามาร่วม

กัน เพื่อปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การด�าเนินงาน การรับทราบผลการด�าเนินงาน การติดตาม

ประเมินผล หรือร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้ (จิราภรณ์  ศรีค�า 2547) 

สอดคล้องกับ จินตนา สุจจานันท์ (2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด�าเนินงานรวมพลังประชาชน

กับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน โดยให้สมาชิกเข้า

มาร่วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) อธิบายเพิ่ม

เติมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมใน

กิจกรรมทุกประการตามก�าลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การด�าเนินกิจกรรม การ

ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน น�าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิ

ภาพยิ่งๆ ขึ้น 

จากแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักวิชาการหลายๆ ท่านเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับชุมชนท่า

ข้ามในการออกแบบกิจกรรมการฟื้นฟูโนราโดยดึงคนในชุมชนเข้ามามีบทบาทจากหน่วยครอบครัวมาเป็น

ชุมชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากการเริ่มร่วมกันประชุมวางแผน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด มีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ร่วมกันมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของ มีความรัก หวงแหนในศิลปะการแสดงโนราทั้งการกระตือรือร้นในการสืบทอดให้โนรายังคงอยู่คู่

ชุมชน 

     

 ภาพที ่6 การมีส่วนร่วมในการแต่งหน้า              ภาพที ่7 จัดท�าของที่ระลึกจากลูกปัดโนรา           

ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2562            ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2562
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      ภาพที ่8 สืบทอดกิจกรรมไหว้ครูโนรา       ภาพที ่9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

     ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2563          ที่มา : นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 2563

บทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยใช้สื่อพื้นบ้านโนราเป็นกลไกในการขับ

เคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในชุมชนในมิติต่างๆเช่น บทบาทการสร้างความเข้มแข็งในมิติสุขภาพ ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่าข้ามได้จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนต�าบล

ท่าข้าม หมวดที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับด้านอื่นๆ เช่นด้านสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม ด้านสังคมเพื่อสู่แนวทางปฏิบัติอันหนุนเสริมงานด้านโนราในชุมชน

บทสรุป 

การแสดงโนราชุมชนท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด�าเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

มีแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องการเปิดพื้นที่ชุมชนให้ภาคีเครือข่าย เด็ก เยาวชนกลุ่มผู้ปกครอง

ได้มีส่วนร่วมใช้พื้นที่เพื่อธ�ารงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันการขับเคลื่อนจึงมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นรูป

ธรรม ซึ่งประเด็นแรก พบว่า สถานภาพการแสดงโนราที่ปรากฏในชุมชนท่าข้าม แม้ลดบทบาทและหายไป

จาก กิจกรรในชุมชน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มฟื้นฟูการแสดงโนราอีกครั้งพร้อมทั้งมีแผนนโยบาย

พัฒนาในชุมชนเพื่อสร้างความต่อเนื่องท�าให้โนรากลับมามีบทบาทและคุณค่าต่อชุมชน ประเด็นที่สอง พบ

ว่า แนวทางการฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงโนรา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฟื้นฟูการแสดงโนราโดยการ

จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ

ประเด็นที่สาม พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบใน

ศิลปะการแสดงโนราทั้งเด็ก เยาวชน กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึกจากลูกปัดโนราเกิดรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ในมิติด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้าน

การศึกษา เปิดพื้นที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน เกิดนวัตกรรมการสร้างสื่อรณรงค์ ทั้งการใช้

ทักษะความสามารถด้านการแสดงโนราในการสอบเข้าแข่งขันเพื่อศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น 2) ด้าน

เศรษฐกิจ เด็ก เยาวชนและกลุ่มผู้ปกครองได้รับโอกาสในการสร้างรายได้จากการรับงานแสดงโนราและการ

ท�าของที่ระลึกจากลูกปัดโนรา ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้สถานที่จริงและกลับมาพัฒนาต่อยอดในชุมชน 3) ด้าน

สังคม การรวมกลุ่มกันของสมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชน หวงแหนในความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตน สร้างความรักสามัคคีให้แก่คนในชุมชนผ่าน

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา และ 4) ด้านวัฒนธรรม ผู้คนในชุมชนมีความตื่นตัว หันมาสนใจในศิลป

วัฒนธรรมของตน รักหวงแหนในความเป็นชุมชนท่าข้าม พัฒนาสร้างสรรค์เกิดมูลค่าจากคุณค่าทุนทาง

วัฒนธรรม สืบทอดส่งต่อคนรุ่นหลังด้วยพลังแห่งบทบาทการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
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ระบ�ำอวยพรชุด ว่ำน โซ่ว อู๋ เจียง

พิรเดช วิเชียรรัตน์1 จรรย์สมร ผลบุญ2

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์ 

ประเภทนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

หัตถกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลงาน

หัตถกรรมถูกพัฒนาตามความถนัดของช่างโดยมีการปรับปรุงชิ้นงานและเลือกใช้วัสดุที่มีความสมบรูณ์ 

คงทน เมื่อหัตถกรรมเป็นที่ยอมรับในการใช้สอย เกิดความช�านาญในกรรมวิธีจะเสริมสร้างให้ประดิษฐ์งาน

หัตถกรรม ไปสู่งานศิลปหัตถกรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2532, น. 13) จุดเด่นของศิลปหัตถกรรม

ไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่มีความงามที่แฝงไปด้วย ความชอบ อารมณ์ และจิตวิญญาณ งาน

หัตถกรรมสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชีวิตประจ�าวัน เช่น ผ้าทอมือ งานแกะสลัก 

เครื่องปั้นดินเผา (อาชัญ นักสอน, 2563, น. 221) ทั้งนี้งานหัตถกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นต้องสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมตามกาลเวลาอยู่เสมอ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้คนนิยมสะสมของเก่า โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา

ประเภทเครื่องเบญจรงค์มาก (จีรพันธ์ สมประสงค์, 2535, น. 24) 

เครื่องถ้วยเบญจรงค์เป็นงานที่มีต้นก�าเนิดในประเทศจีนเดิมใช้ 3 สี ขึ้นไป ปัจจุบันใช้มากกว่า 5 สี 

แม่สีหลักเป็นสีมงคลที่พบในเทศกาลส�าคัญ อาทิ เทศกาลตรุษจีน สังเกตได้ว่าจะมีสีแดงและสีเหลืองพบอยู่

ทั่วไปในเทศกาล ลวดลายบนถ้วยเบญจรงค์ ส่วนใหญ่เป็นลวดลายโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา ลวดลายจะ

สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างชัดเจน มีวัฒนธรรมตามความเชื่อของคนไทย และวิถีชีวิตของคนไทย 

ได้แก่ ลายเทพนม นรสิงห์ ลายบัวเจ็ดสี ลายประจ�ายาม ลายเบญจมาศ และลายวิชาเยนท์ เป็นต้น ต่อมาใน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีลายที่นิยมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลายกระหนก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายนกไม้พญาสิงขร และ

ลายกุหลาบทอง เป็นต้น จัดได้ว่าเครื่องเบญจรงค์เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าของไทยเป็นอย่างมากแสดงถึง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย มาตั้งแต่อดีต ซึ่งเดิมก่อนจะผลิตขึ้นเพื่อราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น แต่ใน

ปัจจุบันบุคคลทั่วไปสามารถสะสมเป็นของส่วนตัวได้ (สุวิธธ์ สาดสังข์, 2554, น. 1-2)

ผู้ศึกษามีความสนใจชามเบญจรงค์พร้อมฝาของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา เพราะมีความ

สวยงาม จึงศึกษาเพิ่มเติมในลวดลายและสีสันจนเริ่มเกิดแนวคิดในการท�าการแสดงชุดนี้ ด้วยความหมายบน

ชามเบญจรงค์พร้อมฝามีความสัมพันธ์กันของตัวอักษรซิ่วและลายดอกเหมยที่หมายถึงการอวยพรให้มีอายุ

วัฒนะจึงน�าไปสู่การสร้างสรรค์การแสดงอวยพรในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยซ่ึงสามารถน�าไปแสดงใน

เทศกาลจีนแล้วสามารถจัดเป็นชุดเอกเทศที่สามารถน�าไปแสดงเป็นการแสดงทั่วไปอีกด้วย

1  นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2  อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



1048

แนวควำมคิดหลักของกำรสร้ำงสรรค์

ผู้ศึกษาสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชามเบญจรงค์พร้อมฝาของพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติสงขลา โดยน�าเอาความหมายและลวดลายที่สวมงาม คือตัวอักษรจีนซิ่ว (SHOU) และลวดลาย

ของดอกเหมยในชามเบญจรงค์พร้อมฝา ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ระบุว่า ตัวอักษรจีน 寿 ในภาษาจีน

แต้จิ่ว อ่านว่า ซิ่ว (SHOU) แต่ในภาษาจีนกลาง อ่านว่า โซ่ว เป็นค�าอวยพรให้อายุวัฒนะและดอกเหมยเป็น

สัญลักษณ์ความคงทน ยั่งยืน ดังที่ อันดามัน เทพญา และกันต์กมล พรมประกอบ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 

ธันวาคม 2563) ได้กล่าววไว้สรุปว่า อักษรซิ่ว/โซ่ว เป็นค�าโบราณ สื่อถึงการอวยพรให้มีอายุวัฒนะ  ส่วนลาย

ดอกเหมยที่ปรากฏบนฝาชามเบญจรงค์ คนจีนเชื่อว่าเป็นดอกที่มีความสวยงามและยังคงทนต่อสภาพอากาศ 

เนื่องจากเป็นดอกไม้ผลิบานในช่วงฤดูหนาว จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความคงทน ยั่งยืน จากความหมายที่

สื่อถึงความเป็นมงคลแก่ชีวิตของลวดลายชามเบญจรงค์ จึงเป็นแรงบัลดาลใจให้ผู้ศึกษาน�าลวดลายและสีสัน

มาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยจัดท�าเป็นชุดการแสดงอวยพรโดยผสมผสานระหว่าง

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีนน�าเอานาฏยลักษณ์ของการแสดงทั้งสองประเภท มาเป็นท่าหลักของการ

แสดงและจัดองค์ประกอบให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ อาทิ การใช้ลีลาท่าร�านาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์

ไทย การใช้อุปกรณ์ การเคลื่อนที่หรือแปรแถวของนาฏศิลป์จีน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ศึกษายังมีการน�า

ลวดลายของชามเบญจรงค์พร้อมฝามาออกแบบเป็นอุปกรณ์และเครื่องประดับโดยการใช้เทคนิคการปักชุด

ยืนเครื่องละครไทยมาใช้ ได้แก่ ต่างหู ผ้าคาดผม และพัด 

ภำพประกอบที่ 1 ชามเบญจรงค์พร้อมฝา 

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

กรณีศึกษำ หรือแนวคิดหรือทฤษฎีที่น�ำมำใช้

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 

ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงระบ�าอวยพร ชุดว่าน โซ่ว อู๋ เจียง ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วม

สมัยโดยยึดแนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงดอกไม้ 5 กลีบ ของจรรย์สมร ผลบุญ (2560) ในการ

สร้างสรรค์  และเขียนผลการวิจัยซึ่งแบ่งขั้นตอนการท�างานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ภำพประกอบที่ 2 แผนภูมิดอกไม้ 5 กลีบ

ที่มำ: จรรย์สมร ผลบุญ, 2560, น. 47
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จากแผนภูมิ สามารถแบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ วิจัย 

เรื่องราวของการสร้างสรรค์ ขั้นที่ 2 ออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบของการแสดง ขั้นที่ 3  ออกแบบ

และสร้างสรรค์วิธีการแสดง ขั้นที่ 4  ประเมินองค์ประกอบและวิธีการแสดง ขั้นที่ 5 

การฝึกซ้อมการแสดง และการเผยแพร่ผลงาน  

ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ เน้นสร้างสรรค์ระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย

ร่วมสมัย  โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�าราวิจัย หนังสือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ศึกษาได้ใช้

วิธีการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ

1.1 กลุ่มผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ท่ีให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ท่าร�าและประเมินการสร้างสรรค์
ของชุดการแสดง 

1.2 กลุ่มผู้รู้ด้านดนตรีที่ให้ความรู้ในเรื่องของเพลงและบทร้องประกอบการแสดง

1.3 กลุ่มนักวิชาการส�าหรับประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์ระบ�าอวยพรชุดว่าน โซ่ว 
อู๋ เจียง ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

1.4 ผู้ให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมจีนและชามเบญจรงค์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 แบบส�ารวจ เพื่อการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบระบ�าอวยพรชุดว่าน โซ่ว 
อู๋ เจียง ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยและการออกแบบชุดแต่งกายในการแสดงและส�ารวจข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์

2.2 แนวทางการสร้างสรรค์ชุดการแสดง

2.3 แบบประเมินการสร้างสรรค์ชุดการแสดง

2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบส�ารวจ ระบ�าอวยพร ชุดว่าน โซ่ว อู๋ เจียง ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยและการ
ออกแบบชุดแต่งกายรวมถึงข้อมูลเครื่องเบญจรงค์จากเอกสาร ต�ารา หนังสือ และวิดีโอการแสดง

3.2 แนวทางการสร้างสรรรค์ เพื่อน�าเสนอแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบการแสดง 
ได้แก่ นักแสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรี และรูปแบบการแสดง

3.3 แบบประเมินการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ให้กลุ่มผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ประเมินงานสร้างสรรค์

3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ให้กลุ่มนักวิชาการและผู้แสดงประเมินความพึงพอใจของ
งาน
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กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์

ผู้ศึกษาได้ออกแบบ องค์ประกอบการแสดง ได้แก่ 1) ผู้แสดง 2) เครื่องแต่งกาย 3) เพลง 

ท่าร�า 5) อุปกรณ์ที่ใช้ ดังนี้
1. ผู ้แสดง ด้วยเป็นการร�าแบบอวยพร ทั้งชุดแต่งกายเป็นการน�าลายดอกเหมยมาเป็นองค์

ประกอบส�าคัญท�าให้นักแสดงเป็นผู้หญิงล้วน ด้วยผู้ศึกษามีการสร้างสรรค์รูปแบบแถวที่หลากหลาย ผู้แสดง
ที่เหมาะสมควรใช้ตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป

2. เครื่องแต่งกาย ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์รูปแบบการแต่งกายตามรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยสอด
แทรกเอกลักษณ์นาฏศิลป์จีนและละครของจีน ซึ่งในการออกแบบเพื่อเป็นชุดการแสดง มีดังนี้

2.1 ชุดแต่งกาย ประกอบด้วย เสื้อบอดี้สูท ผ้าสไบ กระโปรง ผ้าคาดเอว โดยมีกระบวนการท�า ดังนี้

ภำพประกอบที่ 3 ชุดแต่งกาย ระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง 

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

2.1.1 เสื้อบอดี้สูท ใช้เสื้อแขนยาวสีเนื้อ ปักลูกปัดตกแต่งตรงคอและแขนด้านซ้าย 

จะใช้ผ้าสีเขียว 

ภำพประกอบที่ 4 บอดี้สูท

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

2.1.2 ผ้าสไบ จะใช้ผ้าสีเขียว มีการตกแต่งดอกเหมยที่หน้าอกและปักลวดลายด้านเชิง

ของผ้า เพื่อเน้นความสวยงาม

ภำพประกอบที่ 5 สไบ 

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563
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2.1.3 ผ้ารัดสะเอว ผู้ศึกษาเลือกใช้ผ้าสีเขียว  รอบเอว 24- 30 มีการตัดเย็บ

หน้านางคลี่ฝั่งขวา ปักลายพุ่มข้าวบิฑณ์ผสมกับลายดอกเหมยโดยใช้เทคนิคการปักชุดละครไทย 

ภำพประกอบที่ 6 รัดสะเอว 

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

2.1.4 กระโปรง ผู้ศึกษาเลือกใช้ผ้าสีขาวและมีห้อยข้างยาวรอบกระโปรงลงมากึ่งชายกระโปรงปัก

ลายพุ่มข้าวบิฑณ์บริเวณเชิงห้อยข้างทั้งสองข้างโดยใช้เทคนิคการปักชุดละครไทย

ภาพประกอบที่ 7 กระโปรง 

ที่มา: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

2.2 ทรงผม เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของชาวจีนในการสร้างสรรค์งาน ผู้ศึกษาใช้การถักเปีย ม้วนเปียให้

เป็นมวยผมกลางศรีษะ ด้านหน้าจะท�าทรงน�้าไหล ปักปิ่นและผูกโบว์รอบๆมวยผม

   ภำพประกอบที่ 8 ทรงผม 

 ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

2.3 เครื่องประดับ ผู้ศึกษาได้น�าตัวอักษรโซ่ว 寿 (SHOU) มาจัดท�าเป็นเครื่องประดับ โดยใช้เทคนิค

การปักเครื่องละครไทยซึ่งผู้ศึกษาได้ปักบนผ้าสักกะหลาดสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของชาวจีน ทั้งนี้จะน�ามาจัดท�า

เป็น ริบบิ้นผูกผมเปีย ต่างหู ผ้าคาดผม
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ภำพประกอบที่ 9 เครื่องประดับ

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

2.3.1 พู่ห้อยจีน ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ได้แนวคิดน�าพู่ห้อยจีนมาห้อยบริเวณเอวเพื่อเสริม

ความเป็นมงคลและสื่อความหมายอายุยืนยาว เป็นของตกแต่งโบราณ จะใช้สีน�้าเงินที่ได้จากชามเบญจรงค์

พร้อมฝาจะถักเปียเส้นใหญ่ยาว 1.25 เมตร และท�าพู่ 2 ข้าง ซ้ายขวาให้ฟูเพื่อความสวยงาม ( สัมภาษณ์ , อ

ลิษา ชูช�านาญ (การสื่อสารส่วนบุคคล,19 กุมภาพันธ์ 2563 )

ภำพประกอบที่ 10 พู่ห้อยจีน  

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563
3. เพลง

ใชพ้ลงจีนเก็บบุปผา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์

วรพินิต ทรงนิพนธ์ขึ้นเป็นเพลงเถาทั้งเพลง ประมาณ พ.ศ. 2542 - 2553 ขณะประทับอยู่ที่เมืองบัน

ดุง ประเทศอินโดนีเซีย นายส�าราญ เกิดผล ได้กราบทูลขอประทานบทร้องเกี่ยวกับดอกไม้และเมืองจีน โดย

ช่วงแรกจะเป็นการเกริ่นกลอนอวยพรและช่วงที่สองเข้าสู่เพลงจีนเก็บบุปผา ( สัมภาษณ์ , 

สกลพัฒน์ โคตรตันติ (การสื่อสารส่วนบุคคล,19 ธันวาคม 2563 ) ดังนี้ 

บทอวยพร 

 ข้อกล่าวยก ค�าอวยพร อ�านวยไชย  คุณศรีรัตนตรัย ปกปัก คุ้มรักษา

คุณชนก ชนนี และครูบา    เทวดา ทุกสถาน มาอวยไชย

ให้มีสุข สบายจิต คิดสมหมาย   โรคาร้าย อย่าได้มา กล�้ากรายใกล้

ร่างกายี แข็งแรงดี ผ่องสดใส   เงินหลั่งไหล มั่งมี รวยทรัพย์สิน

ให้อายุ ยืนมั่น ทุกวันคืน    สุขอิ่มชื่น เจริญยศ สมดังจินต์

มีราศี งามสง่า ในกายิน    น่าถวิล ชวนให้หลง ปลงใจรัก

ศรีสวัสดิ์ เดชเดชะ จงสถิต   หมู่มวลมิตร พานิยม ชมประจักษ์

สรรพสิ่ง ทุกอย่าง ที่หมายมัก   ได้สมนึกดุจศักดิ์สิทธิ์เสกประทาน 

  (ปรเมษฐ์ บัวด�า, 2564)
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4. ท่าร�า 

การสร้างสรรค์การแสดง ความส�าคัญที่สุดนั่นคือการออกแบบท่าร�าให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ

การแสดง ส�าหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เอาเครื่องเบญจรงค์ของไทย-จีนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่

สวยงาม การออกแบบท่าร�าแบ่งช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เกริ่นกลอนอวยพร ซึ่งลักษณะของท่าที่มีความหมายตรงกับค�าร้องหรือการร�าตีบท

ช่วงที่ 2 ท่าทางที่สื่อความหมายอวยพรตามตัวอักษรจีน ซิ่ว (SHOU) และดอกเหมยบนชาม

เบญจรงค์พร้อมฝา 

ช่วงที่ 3 ท่าทางการไหว้ 4 ทิศและท่าลาตามหลักระบ�าอวยพร

ผู้ศึกษาได้น�านาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยและนาฏยลักษณ์ของนาฏศิลป์จีน มาเป็นท่าพื้นฐานใน

การสร้างสรรค์ผลงานอวยพร ชุดว่าน โซ่ว อู๋ เจียง ดังตารางที่ 1 

นาฏยลักษณ์ของไทย นาฏยลักษณ์ของจีน

ศีรษะ 

- การเอียง

- การลักคอ

ศีรษะ

- การเชิดหน้าให้ตรง

- การเอียง

มือ 

- การตั้งวง

- การจีบ

มือ 

- การใช้มือของจีน

- การใช้มือบัลเล่ต์

เท้า 

- ก้าวหน้าและก้าข้าง

- กระดกขา 

- การเชิดปลายเท้า

- การยกขา

- การสืบเท้า

เท้า

- เขย่งเท้า

- pointเท้า

- การยกขาขึ้นแล้วกดปลายเท้าลง

- การกระดกขาและกดปลายเท้าลง

การนั่ง

- นั่งตั้งเข่า

การนั่ง

- นั่งตั้งเข่า turn เท้าหน้า point เท้าหลัง

โครงร่ำงของท่ำทำงบำงส่วนที่น�ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

ช่วงที่ 1 เกริ่นกลอนอวยพร 

ผู้สร้างสรรค์ใช้การตีบทตามบทร้อง ผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน
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ผู้ศึกษาใช้นาฏยศัพท์ของไทย ได้แก่

การเอียง การตั้งวง การจีบ การกระดกเท้า  การสืบเท้า ประกอบกับนาฏยลักษณ์จีน ได้แก่ การใช้

มือ การนั่ง การเคลื่อนที่ เพื่อให้การแสดงดูร่วมสมัยมากขึ้น

ช่วงที่ 2 ท่ำทำงที่สื่อควำมหมำยอวยพรตำมตัวอักษรซิ่วและดอกเหมยบนชำมเบญจรงค์พร้อม

ฝำ

ท่าทางการแสดงจะจินตนาการโดยเอาหลักความจริงให้วัฒนธรรมไทย-จีนมาออกแบบให้เข้ากับ

เพลงที่ใช้ประกอบ 

                                         

                                         

ผู้ศึกษาผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน น�านาฏยลักษณ์ของการแสดงทั้งสองประเภท

วิเคราะห์แล้วน�ามาจัดองค์ประกอบตามหลักวิชานาฏยประดิษฐ์

ช่วงที่ 3 น�ำผู้แสดงมำจัดท่ำทำงให้เป็นภำพชำมเบญจรงค์ที่สวยงำม

ถอดแบบรูปร่างชามเครื่องเบญจรงค์พร้อมฝา มาจัดองค์ประกอบให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม

                                         

ผู้ศึกษาผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน น�านาฏยลักษณ์ของการแสดงทั้งสองประเภท

วิเคราะห์แล้วน�ามาจัดองค์ประกอบตามหลักวิชานาฏยประดิษฐ์

กระบวนกำรของกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์
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ชุดการแสดงและอุปกรณ์ ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์รูปแบบการแต่งกายตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสอด

แทรกวัฒนธรรมนาฏศิลป์และละครจีน กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเป็นชุดการแสดง ผู้ศึกษาจ�าแนกการ

สร้างสรรค์งานออกแบบ 1) ชุดแต่งกาย 2) เครื่องประดับ  3) อุปกรณ์ และ 4) ท่าร�า  

ดังที่ ตัวอย่างที่ 1 ชุดแต่งกาย 

ผู้ศึกษาได้ถอดสีจากชามเบญจรงค์พร้อมฝาของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ได้แก่ 

สีขาว ได้จากพื้นชามเบญจรงค์พร้อมฝา โดยน�ามาออกแบบเป็นกระโปรง 

สีเขียว ได้จากใบของดอกเหมย โดยน�ามาออกแบบเป็นสไบและรัดสะเอว

สีชมพู ได้จากดอกเหมย โดยน�ามาออกแบบเป็นดอกเหมยติดบนสไบและห้อยข้างรอบเอว

สีแดง ได้จากขอบเส้นวงนอกรอบตัวอักษรซิ่ว โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์และผ้าคาดผม

สีน�้าเงิน ได้จากตัวอักษรซิ่ว โดยออกแบบเป็นพู่ห้อยจีน ปิ่นปักผม และริบบิ้น

และสีเหลือง(ทอง) น�ามาออกแบบเป็นพู่ห้อยจีนบริเวณด้ามพัดและศาสตร์การปักชุดละครไทยโดย

น�าดิ้นโปร่ง ดิ้นข้อ สีทองมาประดิษฐ์เป็นพัดจีน 

สีทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากอาจารณ์ที่ปรึกษา ส่งผลให้ผู้ศึกษาน�าไปออกแบบเป็นชุดการแสดง

                                 

ภำพประกอบที่ 11 ชุดแต่งกาย ระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง  

ที่มำ: พิรเดช วิเชียรรัตน์, 2563

ชุดแต่งกำย 

1. เสื้อบอดี้สูท ใช้เสื้อแขนยาวสีเนื้อ ปักหยดน�้าตกแต่งตรงคอและแขนด้านซ้ายและขวา

2. ผ้าสไบ จะใช้ผ้าเครปซาตินสีเขียว มีการตกแต่งดอกเหมยที่หน้าอกและบริเวณแถบด้านหลังของ

สไบทั้งผืน ตรงเชิงผ้าใช้ขอบผ้าไหมสังเคราะห์ทอลายทั้งผืน สีเขียวสด 

3. ผ้ารัดสะเอวผู้ศึกษาเลือกใช้ผ้าไหมสังเคราะห์ทอลายทั้งผืน สีเขียวสด ขนาด24-30 มีการตัดเย็บ

4. กระโปรงผู้ศึกษาเลือกใช้ผ้าเครปซาตินสีขาว

5. ห้อยข้าง ผู้ศึกษาเลือกใช้ผ้าชีฟองสีชมพูรอบกระโปรงจ�านวน 6 ชิ้น และเชิงผ้าของห้อยข้างจะใช้

ผ้าไหมสังเคราะห์ทอลายทั้งผืนสีบานเย็น

เครื่องประดับ 

1. ผ้าคาดผม จะใช้ผ้าสักหลาดสีแดงเป็นสีมงคลของจีนและใช้ดิ้นข้อ ดิ้นโปร่งปักตัวอักษรซิ่ว 寿  
และดอกเหมย ใช้ศาสตร์การปักชุดเครื่องละครไทย

2. ริบบิ้น ใช้สีน�้าเงินถอดสีตามชามเบญจรงค์พร้อมฝา

3. พู่ห้อยจีน ใช้สีน�้าเงินถอดสีตามชามเบญจรงค์พร้อมฝาและหมายความของพู่ห้อยจีนสื่อถึงการ
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อวยพรให้อายุยืนนาน  ( สัมภาษณ์ , อลิษา ชูช�านาญ (การสื่อสารส่วนบุคคล,19 กุมภาพันธ์ 2563 )

อุปกรณ์ 

1. พัดตัวอักษรซิ่ว 寿 ใช้ศาสตร์การปักชุดเครื่องละครไทยเข้ามาประยุกต์และน�าผ้าสักหลาดสีแดง

เป็นสีมงคลของจีนเข้ามาประดิษฐ์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่สื่อถึงการอวยพร 

ช่วงที่ 1  ตัวอย่างท่าร�าระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง 

Scene 1 เกริ่นกลอนอวยพร

                           

                            

 

                           

ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการร�าตีบทของนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้เห็นภาพของกลอนเกริ่นอวยพรมากขึ้น โดย

ผสมผสานนาฏยลักษณ์ของจีนเข้าไป เพื่อให้ตอบสนองกับงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเพื่อใช้ในงานเทศกาล

จีนของคนไทยเชื้อสายจีนหรืองานเอกเทศทั่วไปที่เป็นมงคล

ช่วงที่ 2 ตัวอย่างท่าร�าระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง 

Scene 2 ช่วงอวยพร 

                                  

                           



1057

ผู้ศึกษาใช้ความรู้ของนาฏยประดิษฐ์เข้ามาจัดองค์ประกอบให้รูปแบบของการแสดงดูสมบรูณ์ขึ้น

อาศัยศาสตร์ของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีนเข้ามาช่วยให้ท่าทางการแสดงดูทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสม

แก่หัวข้อที่ศึกษา

ช่วงที่ 3 ตัวอย่างท่าร�าระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง

Scene 3 ท่าทางการไหว้ 4 ทิศและท่าลาตามหลักระบ�าอวยพร

                           

ผู้ศึกษาใช้ความรู้ของนาฏยประดิษฐ์เข้ามาจัดองค์ประกอบให้รูปแบบของการแสดงดูสมบรูณ์ขึ้น

อาศัยศาสตร์ของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีนเข้ามาช่วยให้ท่าทางการแสดงดูทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสม

แก่หัวข้อที่ศึกษา

อภิปรำยผล

ระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง เป็นการแสดงประเภทนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยน�าเอานาฏศิลป์

ลักษณ์ของไทยและจีน เช่น การนั่งของไทยและจีน การใช้มือของไทยและจีน มาผสมผสานเพื่อการแสดงดู

สมบรูณ์ขึ้นซ่ึงการแสดงชุดนี้มีการใส่เนื้อร้องอวยพรในช่วงแรกจึงมีลักษณะการร่ายร�าแบบตีบทจะ

สอดคล้องกับการแสดงไทย-จีนสัมพันธ์ไมตรี (การแสดงศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชานาฏศิลป์

ไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม , https://

www.youtube.com/watch?v=krxoYM70Llg&t=166s ) พบว่าลักษณะแนวคิดของชุดนี้ มีความพิเศษที่

เนื้อร้องจะผสมผสานภาษาไทยและภาษาจีน ร�าตีบทตามเนื้อร้อง จะแบ่งเป็นฝ่ายไทยและจีน ท่าทางการร�า

จะแบ่งเป็น 2 ประเภท นาฏลักษณ์ไทยและนาฏลักษณ์จีนมีอุปกรณ์ฝ่ายจีน คือ ช่อดอกไม้ น�ามาร�าคู่กันให้

เหมาะตามหลักนาฏยศิลป์ของไทย พอจบท่อนร้องใส่เพลงจีนรัวเข้าไปเพื่อความเหมาะสมตามหลักเพลง

ระบ�า ถือว่าชุดนี้มีความลงตัวเป็นอย่างมาก ลักษณะของชุดอาจจะแตกต่างกับการแสดงไทย-จีนสัมพันธ์

ไมตรี เพราะสีและลวดลายที่ได้มา ถอดมาจากชามเบญจรงค์พร้อมฝาที่มีความหมายสื่อถึงการอวยพร ส่วน

อุปกรณ์ใช้ศาสตร์การปักชุดละครไทยเพื่อให้รูปแบบของการแสดงมีความสนใจมากขึ้น อาจเป็นชุดเอกเทศที่

สามารถน�าไปแสดงในงานเทศกาลจีนได้ ได้แก่ ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ กินเจ เป็นต้น 



1058

บทสรุป ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรค

บทสรุป

ระบ�าอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจีย เป็นการแสดงที่ใช้ส�าหรับการอวยพร ที่น�าลวดลายจากชาม

เบญจรงค์พร้อมฝาที่มีตัวอักษรจีน ซิ่ว (SHOU) ที่สื่อถึงการอวยพรให้มี อายุวัฒนะ และลวดลายดอกเหมยที่

มีความหมายว่า แข็งแรง คงทนต่อสภาพอากาศ ท�าให้ผู้ศึกษามีแรงดันบาลใจให้การท�าสร้างสรรค์นาฏศิลป์

ไทยร่วมสมัยรูปแบบอวยพรให้เข้ากับงานในเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ไทย-จีน โดยน�าเอานาฏย

ลักษณ์ไทยและจีนมาผสมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

 กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเป็นชุดการแสดง ผู้ศึกษาจ�าแนกการสร้างสรรค์งานออกแบบ 

1) ชุดแต่งกาย 2) เครื่องประดับ  3) อุปกรณ์ และ 4) ท่าร�า  

1 ชุดแต่งกาย 

ผู้ศึกษาได้ถอดสีจากชามเบญจรงค์พร้อมฝาของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา เสื้อบอดี้สูท ใช้สี

เนื้อปักหยดน�้า ผ้าสไบ ใช้สีเขียว ตกแต่งดอกเหมย ผ้ารัดสะเอว ใช้ผ้าไหมสังเคราะห์ทอลายทั้งผืน สีเขียวสด 

กระโปรง ใช้สีขาว ห้อยข้าง ใช้ผ้าชีฟองสีชมพู 

2. เครื่องประดับ

ผ้าคาดผม ใช้ศาสตร์การปักชุดเครื่องละครไทย ริบบิ้น ใช้สีน�้าเงิน พู่ห้อยจีน ใช้สีน�้าเงิน มีหมายความ

ของพู่ห้อยจีนสื่อถึงการอวยพรให้อายุยืนนาน 

3. อุปกรณ์

พัดตัวอักษรซิ่ว ใช้ศาสตร์การปักชุดเครื่องละครไทย 

4. ท่าร�า

แบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ เกริ่นกลอนอวยพร ช่วงอวยพร และท่าทางการไหว้ 4 ทิศและ

ท่าลาตามหลักระบ�าอวยพร ใช้เทคนิคการร�าตีบทของนาฏศิลป์ไทย โดยผสมผสานนาฏยลักษณ์ของจีน

เข้าไป เพื่อให้ตอบสนองกับงานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเพื่อใช้ในงานเทศกาลจีนของคนไทยเชื้อสายจีนหรือ

งานเอกเทศทั่วไปที่เป็นมงคล 

ข้อเสนอแนะ

เครื่องถ้วยลายครามชุด จ.ป.ร. เป็นเครื่องถ้วยที่สั่งผลิตพิเศษจากจีน พ.ศ. 2530 เป็นชุดชา ตกแต่ง

ด้วยพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 ประดิษฐ์ลายให้คล้ายตัวหนังสือจีนและใส่ลายที่มีความหมายมงคล 

เช่น ผลทับทิม ต้นสน ลูกท้อ เป็นต้น ชุดชาประเภทนี้จะนิยมพระทานให้แก่ข้าราชการผู้ใหญ่และพระภิกษุผู้

มีสมณศักดิ์ในภาคใต้ สามารถน�ามาสร้างสรรค์เป็นชุดที่ใช้ส�าหรับการแสดงที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 หรือการ

แสดงที่สื่อถึงการพระราชทานและถือเป็นการอวยพรตามความหมายลายบนเครื่องถ้วย 

เครื่องถ้วยชุดจักรี เป็นเครื่องชาของหลวง พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดแบบส่งไปท�าในยุโรป 

ท�าลายเดียวมี 9 สี 1) พื้นทองข้างในเคลือบทอง 2) พื้นเงิน 3) สีแดง 4) สีขาว 5) สีชมพู 6) สีเขียว 7) สีน�้าเงิน 

8) สีเหลือง 9) สีด�า บนฝาเขียนรูปจักรี สามารถน�าไปท�าการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแนวจีน ด้วยความหลาก

หลายของสีอาจเป็นชุดที่สวยงามและนิยมต่องานแสดงในปัจจุบันได้ 
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สามารถหยิบยกการเดินทางของจีนที่มาติดต่อค้าขายกับไทยในภาตใต้ เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่า

จีนได้มาติดต่อค้าขายกับไทยเป็นเวลานานมากพอที่จะสามารถน�าไปสร้างสรรค์เป็นระบ�าพื้นบ้านภาคใต้ที่

สื่อถึงประวัติการเดินทางของจีนได้ดี

ความหมายและลวดลาย สัญลักษณ์ที่ตกแต่งบนเครื่องถ้วยจีนมีหลายอย่างมาก เลือกเอามาสร้าง

สรรค์เป็นการแสดงตามความหมายของลวดลายนั้นหรือสัญลักษณ์นั้นได้ เช่น การเช้าดอกไม้ หมายถึง ความ

รัก ดอกโบตั๋น สื่อถึง ความร�่ารวย เกียรติยศ ความงามของสตรี เป็นต้น 

ปัญหำและอุปสรรค
1. ด้วยโรคโควิค19 ส่งผลกระทบให้การเรียนมีอุปสรรค เกิดการเขียนออนไลน์มากขึ้น ท�าให้การ

เจอกันระหว่างผู้ศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาลดน้อยลง ส่วนใหญ่จะเจอผ่านการเรียนออนไลน์ จึงท�าให้การ
ประสานงานค่อนข้างล�าบาก รวมถึงการรวมตัวของนักแสดงไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์โควิค19  
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ระบ�ำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรำชปิตุจฉำ  

เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร
THE HONORABLE PERFORMANCE FOR HER ROYAL HIGHNESS SOMDETCH PHRA RAJA 

PITUCHHA CHAO FA VALAYA ALONGKORN, KROM LUANG,  

THE PRINCESS OF PHETCHABURI.

นัฏภรณ์ พูลภักดี1 ลักขณา แสงแดง2 

Nattaporn Poonpakdee1 Luckana Saengdaeng2 

ประเภทของงำนสร้ำงสรรค์

นาฏยศิลป์ไทยแนวอนุรักษ์

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนสร้ำงสรรค์

คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยแนวอนุรักษ์ ชุด ระบ�าเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณ 

และร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

“ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ หรือในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” (วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536, 

น. 161) โดยมีการบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านดุริยางคศิลป์ มีการบรรจุเพลงไทยส�าหรับใช้ขับร้อง  

และก�าหนดท�านองเพลง การบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดง ในด้านวรรณศิลป์ มีการประพันธ์บทขับ

ร้องที่ใช้ประกอบ การแสดงขึ้นใหม่ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น

แนวควำมคิด

คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ค�านึงถึงความส�าคัญของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน นาฏยศิลป์ไทย

แนวอนุรักษ์ ชุด ระบ�าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ

รินธร โดยการออกแบบองค์ประกอบการแสดงทั้ง 8 ประการ ประกอบด้วย การออกแบบบทการแสดง การ

คัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลานาฏยศิลป์ การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

การออกแบบพื้นที่แสดง การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังค�านึงถึงประเด็น

ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความส�าคัญของภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ซึ่ง

ปรมาจารย์ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยได้วางรากฐานองค์ความรู้ เป็นแบบแผนอันดีงามสืบทอดต่อกันมาจนถึง

ปัจจุบัน ตลอดจนจารีต และขนบในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า ท�าให้เกิดงานนาฏยศิลป์ไทย

สร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการ

1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University

 Email: nattaporn.cu@gmail.com
2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University

 Email: luckana.chula@gmail.com
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แสดง ที่ยังคงความประณีตงดงามตามแบบแผนนาฏยศิลป์ไทย

กระบวนกำรออกแบบโครงร่ำงงำนสร้ำงสรรค์

กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทย แนวอนุรักษ์ 

ชุด ระบ�าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประกอบ

ไปด้วยโครงร่างทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ โครงร่างของการแสดง โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้ โครงร่างของเพลง

ประกอบการแสดง และโครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.โครงร่ำงของกำรแสดง

โครงร่างของการแสดงเป็นสิ่งท่ีคณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ค�านึงถึงความส�าคัญเป็นล�าดับแรก 

เพราะโครงร่างของการแสดงเป็นสิ่งที่ก�าหนดทิศทางของการแสดง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการ

สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระราชปิตุจฉา 

เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงนับเป็นประเด็นที่

ส�าคัญที่สุดในการออกแบบโครงร่างของการแสดง โดยน�าเสนอ ในรูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย 

ประเภทระบ�า ซึ่งมีนักแสดงตัวนางจ�านวนทั้งสิ้น 6 คน 

2. โครงร่ำงของท่ำทำงที่น�ำมำใช้

โครงร่างของท่าทางที่น�ามาใช้ออกแบบการแสดงในครั้งนี้ คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ออกแบบ

กระบวนท่าร�าโดยการใช้ท่าร�ามาตรฐาน จากแม่ท่านาฏยศิลป์ไทยในร�าแม่บทและร�าเพลงช้าเพลงเร็ว อาทิ 

ท่า “พิสมัยเรียงหมอน” ซึ่งปรากฏอยู่ในบทขับร้องประกอบการแสดงที่กล่าวว่า “ดุจประทีปแนวทางสร้าง

สถาน” ท่า “บัวชูฝัก” ในบทขับร้องประกอบการแสดงที่กล่าวว่า “ยั่งยืนนาน” และท่า “สอดสร้อยมาลา” 

ที่ปรากฏอยู่ในช่วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัวดึกด�าบรรพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบท่าหลักและท่า

เชื่อม จากนั้นจึงน�าท่าร�าต่าง ๆ มาร้อยเรียง เป็นกระบวนท่าร�า โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย คือ 

อาจารย์เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของกระบวนท่าร�า ก่อนที่จะมีการน�าเสนอการแสดงออกเผยแพร่สู่สาธารณะชน
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ภำพประกอบที่ 1: ท่า “พิสมัยเรียงหมอน” ซึ่งปรากฏอยู่ในบทขับร้องประกอบการแสดงที่กล่าวว่า                      

“ดุจประทีปแนวทางสร้างสถาน”

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ภำพประกอบที่ 2: ท่า “บัวชูฝัก” ซึ่งปรากฏอยู่ในบทขับร้องประกอบการแสดงที่กล่าวว่า “ยั่งยืนนาน”

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ภำพประกอบที่ 3: ท่า “สอดสร้อยมาลา” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัวดึกด�าบรรพ์ 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า
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ภำพประกอบที่ 4: อาจารย์เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร 

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนท่าร�า

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2563, ไม่ปรากฏเลขหน้า

3. โครงร่ำงของเพลงประกอบกำรแสดง

 โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง ประกอบไปด้วย 1) บทขับร้องประกอบการแสดง                       

โดยมีผู้ประพันธ์บทร้องประกอบการแสดง คือ หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ 2) 

การบรรจุท�านองเพลงไทย ได้แก่ เพลงปีนตลิ่งใน เพลงเหมราช และเพลงรัวดึกด�าบรรพ์ โดย นายธ�ามรงค์ 

บุญราช นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร และ 3) วงดนตรีที่ใช้บรรเลง

ประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม 

 

-ปี่พำทย์ท�ำเพลงปีนตลิ่งใน-

-ร้องเพลงปีนตลิ่งใน-

 น้อมบังคมสมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ  ร�าลึกพระคุณการุณประชามิถ่ายถอน

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์    ทรงอาทรก่อตั้งยั่งยืนนาน

-ร้องเพลงเหมรำช-

 สถาบันน้อมน�าด�าเนินชีพ   ดุจประทีปแนวทางสร้างสถาน

พระกรุณาสุขสถิตนิจกาล    สมัครสมานเทิดพระคุณอุ่นชีวา
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-ปี่พำทย์ท�ำเพลงรัวดึกด�ำบรรพ์-

4. โครงร่ำงของเครื่องแต่งกำยประกอบกำรแสดง

โครงร่างของเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ออกแบบ เครื่องแต่งกาย

ของนักแสดง โดยก�าหนดให้นักแสดงตัวนางจ�านวนทั้งสิ้น 6 คน แต่งกายด้วยรูปแบบนางในราชส�านัก ตาม

แบบแผนนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งนักแสดงจะห่มผ้าสไบสีเขียว อันเป็นสีประจ�าพระชนมวารของสมเด็จพระราช

ปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร  

ภำพประกอบที่ 5: ผู้แสดงแต่งกายแต่งกายด้วยรูปแบบนางในราชส�านัก และห่มผ้าสไบสีเขียว                

อันเป็นสีประจ�าพระชนมวารของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

กระบวนกำรของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยแนวอนุรักษ์ ชุด ระบ�าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าว

ไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานมีกระบวนการ ของการผลิตผลงาน

สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น การสัมภาษณ์ผู ้ เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์
ดุริยางคศิลป์ วรรณศิลป์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาผลงานการแสดงนาฏยศิลป์ไทย และ
การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยแนวอนุรักษ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

3. การทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์

4. การพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข ตลอดระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
นาฏยศิลป์ ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทย คือ อาจารย์เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ นาฏ
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ศิลปินอาวุโส ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร

5. การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ต่อสาธารณะชน โดยได้รับการประเมินผล
งานสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

6. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ในลักษณะอื่น ๆ อาทิ การตีพิมพ์บทความ
วิชาการในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

ภำพประกอบที่ 6: อาจารย์เสาวรักษ์ ยมะคุปต์ อาจารย์ธ�ามรงค์ บุญราช คณะผู้สร้างสรรค์ผลงาน และ

คณะนักศึกษา (นักแสดง) จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2563, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ผลงำนสร้ำงสรรค์

คณะผู้สร้างสรรค์ผลงานได้น�าเสนอตัวอย่างภาพประกอบการแสดง โดยเรียบเรียงตามโครงร่างของ

การแสดง และบทขับร้องประกอบการแสดง ดังต่อไปนี้

ช่วงที่ 1 ปี่พาทย์บรรเลงเพลงปีนตลิ่งใน
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ภำพประกอบที่ 7: “ท่าผาลา” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 1 ปี่พาทย์บรรเลงเพลงปีนตลิ่งใน 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ภำพประกอบที่ 8: “ท่าบัวชูฝัก” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 1 ปี่พาทย์บรรเลงเพลงปีนตลิ่งใน 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ช่วงที่ 2 ร้องเพลงปีนตลิ่งใน

ภำพประกอบที่ 9: “ท่าถวายบังคม 3 ครั้ง” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 2 ร้องเพลงปีนตลิ่งใน 

เมื่อบทขับร้องประกอบการแสดงกล่าวว่า “น้อมบังคมสมเด็จพระราชปิตุจฉา” 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า
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ภำพประกอบที่ 10: “ท่าพรหมสี่หน้า” และ “ท่าจันทร์ทรงกลด” แต่ใช้มือล่อแก้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 2 

ร้องเพลงปีนตลิ่งใน เมื่อบทขับร้องประกอบการแสดงกล่าวว่า “ราชภัฏวไลยอลงกรณ์” 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ช่วงที่ 3 ร้องเพลงเหมรำช

ภำพประกอบที่ 11: “ท่าอัมพร”” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 3 ร้องเพลงเหมราช 

เมื่อบทขับร้องประกอบการแสดงกล่าวว่า “สถาบันน้อมน�า” 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า
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ภำพประกอบที่ 12: “ท่าช้างหว่านหญ้า” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 3 ร้องเพลงเหมราช 

เมื่อบทขับร้องประกอบการแสดงกล่าวว่า “ด�าเนินชีพ” 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ภำพประกอบที่ 13: “ท่าพิสมัยเรียงหมอน” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 3 ร้องเพลงเหมราช 

เมื่อบทขับร้องประกอบการแสดงกล่าวว่า “ดุจประทีปแนวทางสร้างสถาน” 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า
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ภำพประกอบที่ 14: “ท่าไหว้” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 3 ร้องเพลงเหมราช 

เมื่อบทขับร้องประกอบการแสดงกล่าวว่า “พระกรุณาสุขสถิต” 

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

ช่วงที่ 4 ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัวดึกดำาบรรพ์

ภำพประกอบที่ 15: “ท่าสอดสร้อยมาลา” ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงที่ 4 ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัวดึกด�าบรรพ์

ที่มำ: นัฏภรณ์ พูลภักดี, ลักขณา แสงแดง, 2564, ไม่ปรากฏเลขหน้า

บทสรุป

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ ชุด ระบ�าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าว

ไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร คณะผู้สร้างสรรค์ผลงาน ได้ค�านึงถึงการสร้างสรรค์การแสดง

นาฏยศิลป์ไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
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เป็นผู้ทรงก่อตั้ง รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ ถึงความส�าคัญของมหาวิทยาลัย ในฐานะของสถาบันการ

ศึกษาที่เป็นแหล่งรวมสรรพศาสตร์ แห่งวิชาความรู้ ผ่านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยเชิงอนุรักษ์ ที่ให้ความ

ส�าคัญกับจารีต และขนบการแสดง ตามแบบแผนของนาฏยศิลป์ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาของปรมาจารย์                              

ทางด้านนาฏยศิลป์ไทย ที่ได้วางรากฐานองค์ความรู้ที่เป็นแบบแผนอันดีงามไว้ นับเป็นการสืบสาน รักษา 

และต่อยอด การแสดงนาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ที่ทรงคุณค่า ซึ่งสามารถน�ามาเป็น แหล่งศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย แนวอนุรักษ์ชุดอื่น ๆ ต่อ

ไปในอนาคต

เอกสำรอ้ำงอิง
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2536). สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย

อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)
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การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูงอายุ ชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย
The Dance Creation for elderly : Thai Hermit Excercise Dance for Elderly

ธิดารัตน์ เพชรหนู1 จรรย์สมร ผลบุญ2

ประเภทของงานสร้างสรรค์ 

ประเภทนาฏศิลป์ไทยและการออกก�าลังกาย

ที่มาความส�าคัญของการท�างานสร้างสรรค์

ปัจจุบันการออกก�าลังกายเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ ส่งสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายลด

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรค

ข้อเสื่อม เป็นต้น สาเหตุนี้มักพบในประเทศไทยร้อยละ60 เนื่องจากนี้ผู้สูงอายุควรออกก�าลังกายอย่างน้อย

วันละ 30-45 นาที เพราะช่วยในยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพจิตที่ดีและควรท�าเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 

การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุมีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ แบบแอโรบิก แบบช่วยการทรงตัว แบบเพิ่มความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อ และแบบยืนหยุ่น รวมทั้งการออกก�าลังกายแบบกลุ่ม ดังนั้นการออกก�าลังกายควรท�า

อย่างสม�่าเสมอและไม่หักโหรมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (อริสรา สุขวัจนี, 2555, น. 216-219)

ตั้งแต่สมัยโบราณมีการน�าท่าฤาษีดัดตนมาเป็นการบริหารบ�าบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย เช่น โดย

เฉพาะในจังหวัดสงขลามีผลงานจิตรกรรมฝาผนังของศาลาฤาษี หรือศาลาฤาษีดัดตน ณ วัดมัชฌิมาวาสวร

วิหารหรือวัดกลาง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวม

ถึงมีศาลาฤาษีดัดตนเป็นศาลาทรงไทย มีลักษณะเปิดโล่งก่อด้วยอิฐแดง มีเสาโค้งรอบตัวอาคาร ภายในศาลา

ฤาษีหน้าบันทั้ง 2 มีการจารึกเรื่องต�ารายา และจิตรกรรมฝาผนังรูปฤาษีดัดตน จ�านวน 40 ท่า แต่ละท่ามี

จารึกเป็นค�าโคลงสี่สุภาพ

ดังที่ กชกร สุขจันทร์, (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 พฤจิกายน พ.ศ. 2563) กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุ

เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายลดน้อยลงเนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหาบริเวณช่วงล่างหรือช่วงเข่า และท่าฤาษี

ดัดตนทั้ง 80 ท่าสามารถใช้ได้ทุกท่าเนื่องจากเหมาะสมกับกับผู้สูงอายุ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาชุด

การแสดงจากท่าฤาษีดัดตนเพื่อออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ เมื่อส�ารวจการน�า ท่าฤาษีดัดตนมาสร้างสรรค์

เป็นผลงาน การแสดงมีจ�านวนมาก อาทิ อสันโยคะของนาฏยรังสรรค์ มหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งมีการ

สร้างสรรค์เพื่อการประกวดนอกจากนี้มีการจัดท�าเป็นสื่อมัลติมีเดียและคลิปออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมการ

ออกก�าลังกายจ�านวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดสร้างสรรค์ชุดการแสดงจากท่าฤาษีดัดตนเพื่อการ

ออกก�าลังกายของผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลร�าแดง อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยจัดท�าชุด

ส�าหรับให้ผู้สูงอายุใช้บริหารร่างกาย และส�าหรับชุดการแสดงโชว์ ในวาระอื่นๆ โดยเลือกวิเคราะห์ทางท่าที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยปรึกษาจากหมดแพทย์แผนไทยในส่วนของการสร้างสรรค์ เพื่อเป็นชุดส�าหรับการ

โชว์ ผู้ศึกษาได้เพิ่มในส่วนของการแปรแถวและออกแบบชุดให้เรียบง่ายเพื่อความสะดวกในการแสดงของผู้

สูงอายุ

1 นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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แนวคิดหลักของการสร้างสรรค์

ผู้ศึกษาสนใจที่จะสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัยโดยน�าผลงานจิตรกรรมฝา

ผนังศาลาฤาษีดัดตน ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จัดท�าในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับการออกก�าลัง

กายโดยคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนจาก 80 ท่า เหลือ 16 ท่าเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละท่าจะมีสรรพคุณ

ในการแก้เมื่อยที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย ผู้ศึกษาจึงได้

ศึกษาหลักการออกก�าลังกายที่ถูกต้องควรปฏิบัติ 1) อบอุ่นร่างกาย (Worm up) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

ร่างกายมีการเตรียมตัวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออกก�าลังกายจริง 2)  การเลือกประเภทการออกก�าลังกาย

คือ แบบออกซิเจนหรือแบบความยืดหยุ่น  3)  การผ่อนคลาย (cool down) หลังการออกก�าลังกายผู้สูงอายุ

ไม่ควรหยุดนิ่งทันที ควรยืดกล้ามเนื้อหรือเคลื่อนไหวร่างกายช้า ๆ เบา ๆเพื่อให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลาย 

(อริสรา สุขวัจนี, 2555, น. 218-219) ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

1. การแสดงช่วงที่ 1 ท่าวอร์มอัพหรือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ใช้ท่าฤาษีดัดตนจ�านวน 8 ท่า ได้แก่ ท่า

แก้ลมทั่วสารพรางค์ ท่าแก้เกียจ ท่าแก้ลมในแขน ท่าแก้เข่าขัด ท่าแก้เส้นมหาสนุกนิ์ระงับ ท่าขัดแขน ท่าแก้

ไหล่ ท้อง อก และท่าเข่าขาตาย 

2. การแสดงช่วงที่ 2 ท่าออกก�าลังกายผสมผสานกับท่าฤาษีดัดตน ใช้ท่าฤาษีดัดตนจ�านวน 3 ท่า 

ได้แก่ ท่าแก้ตะโภกสลักเพชร ท่าแก้สลักทรวง และท่าแก้ลมในอกในเอว 

3. การแสดงช่วงที่ 3 ท่าคูลดาวน์ ใช้จ�านวน 5 ท่าได้แก่ท่าแก้ลมจันฑฆาฏเข่าขาหน้าอก ท่าแก้สัก

ไหล่ ท่าแก้แน่นหน้าอก ท่าแก้ลมซ่นเท้า และท่าเสียดอก 

ทั้งนี้เพื่อจัดเป็นการแสดงส�าหรับผู้สูงอายุใช้โชว์ในวาระต่างๆ ผู้ศึกษาได้เพิ่มการแปรแถวโดยอยู่ใน

ช่วงที่ 2 ประกอบไปด้วยแถว ได้แก่ แถวตรง แถวตัว M แถว 4 นอก2ใน แถววีคู่ และแถวบวก  นอกจากนี้

มีการออกแบบชุดการแสดงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชุดจะมีการเรียบง่ายใช้โทนสีน�้าตาลด�าที่ถือเป็น

สัญลักษณ์ของฤาษี โดยเลือกใช้เสื้อยืดและกางเกงสีด�าผ้าสไบสีเหลืองปักเลื่อมสีด�าเป้นดวงๆ ขนาดเล็กและ

ใหญ่เพื่อแทนสัญลักษณ์ของผ้าสบงของฤาษีและใส่กระโปรงสีน�้าตาลร้อยลูกปัดตราเชิงกระโปรง

กรณีศึกษา หรือแนวคิด หรือทฤษฎีที่น�ามาใช้

ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงการออกก�าลังกายจากท่าฤษีดัดตนในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยโดยยึด

แนวคิดการสร้างสรรค์ชุดการแสดงดอกไม้ 5 กลีบ ของจรรย์สมร ผลบุญ (2560) ในการสร้างสรรค์  และ

เขียนผลการวิจัยซึ่งแบ่งขั้นตอนการท�างานสร้างสรรค์ดังนี้ 

รูปที่ 1 แผนภูมิดอกไม้ 5 กลีบ  

ที่มา: จรรย์สมร  ผลบุญ (2560, น. 47)
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จากแผนภูมิ สามารถแบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ วิจัย 

เรื่องราวของการสร้างสรรค์ ขั้นที่ 2  ออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบของการแสดง  ขั้นที่ 3  ออกแบบ

และสร้างสรรค์วิธีการแสดง ขั้นที่ 4  ประเมินองค์ประกอบและวิธีการแสดง ขั้นที่ 5 การฝึกซ้อมการแสดง  

และการเผยแพร่ผลงาน 

ผู้ศึกษาได้ยึดแนวคิดแผนภูมิดอกไม้ 5 กลีบ ส�าหรับเป็นแนวทางในการเขียนรายงานวิจัยการ

สร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูงอายุ ชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

ในส่วนของวิธีการด�าเดินการศึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

1.1 กลุ่มผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ท่าร�าและประเมินคุณภาพของชุด
การแสดง  จ�านวน 5 ท่าน

1.2 กลุ่มผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  จ�านวน 1 ท่าน

1.3 กลุ่มนักวิชาการส�าหรับประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูง
อายุ ชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย จ�านวน 50 ท่าน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 แบบส�ารวจ เพื่อการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกก�าลังกายจากท่าฤาษีดัดตน
และการออกแบบชุดแต่งกายในการแสดง

2.2 แนวทางการสร้างสรรค์ชุดการแสดง

2.3 แบบประเมินคุณภาพและพึงพอใจการสร้างสรรค์ชุดการแสดง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบส�ารวจ การออกก�าลังกายจากท่าฤาษีดัดตนและการออกแบบชุดแต่งกายในการ
แสดงจากเอกสาร ต�ารา หนังสือ และวีดีโอการแสดง

3.2 แนวทางการสร้างสรรค์ เพื่อน�าเสนอแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบการแสดง 
ได้แก่ นักแสดง เครื่องแต่งกาย ดนตรี และรูปแบบการแสดง

กระบวนการออกแบบโครงร่างการสร้างสรรค์

ผู้ศึกษาได้ออกแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ 3 ด้าน 1) เครื่องแต่งกาย 2) เพลง 3) ท่าร�า ดังนี้

1. ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์รูปแบบการแต่งกายตามรูปแบบของการออกก�าลังกายผสมผสานกับ

นาฏศิลป์ไทย จะใช้ผู้แสดงผู้หญิงล้วนทั้งหมด 6 คน ซึ่งในการออกแบบเพื่อเป็นชุดการแสดง มีดังนี้ 1. 

กระบวนการคิดชุดแต่งกาย ประกอบด้วย 1) เสื้อยืดสีด�า 2) กางเกง 3) กระโปรง 4) ผ้าสไบ ด้วยภาพ

ประกอบที่ 2



1076

รูปที่ 2 การออกแบบชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

 ที่มา: ธิดารัตน์ เพชรหนู 2563

2. กระบวนการคิดเพลง

เพลงท่ีใช้ส�าหรับการแสดงผู้ศึกษาได้น�าเพลงประกอบการแสดงโนราคือเพลงบรรเลงตอนจบของ

เพลงพัดชาและเพลงหน้าทับนาดช้า ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและท่าทางของฤาษีดัดตนที่เน้นการออก

ก�าลังกายแบบเบาๆ เพลงประกอบจึงเลือกเครื่องดนตรีบรรเลงโดยใช้ปี่และเปียโนในการบรรเลงประสานกัน

3. กระบวนการสร้างสรรค์ท่าร�าและการแปรแถว

ท่าโครงร่างฤาษีดัดตนทั้งหมด 16 ท่า สรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของร่างกาย

ช่วงที่ 1 ท่าวอร์มอัพหรือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ล�าดับ ท่าจารึกฤาษี(เดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

1 สรรพคุณ แก้ลม

เสียดทั่วร่างกาย

2 สรรพคุณ แก้ลมเจ็บ

ศีรษะ ตามัว และแก้

เกียจ

3 สรรพคุณ แก้อาการ

ปวดแขนเคลื่อนไหว

ไม่สะดวก
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ล�าดับ ท่าจารึกฤาษี(เดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

4 สรรพคุณ แก้ตะคริว

มือตะคริวเท้า

5 สรรพคุณ แก้อาการ

ตึงเมื่อยเข่าและ

อาการขาชา

6 สรรพคุณ แก้ปวด

ไหล่

7 สรรพคุณ แก้เคล็ด

ขัดยอกไหล่ ท้อง 

และอก

8 สรรพคุณ แก้ความ

เมื่อยล้าช่วงเอว ขา
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ช่วงที่ 2 ท่าออกก�าลังกายผสมผสานกับท่าฤาษีดัดตน

ลำาดับ ท่าจารึกฤาษี(เดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

9 สรรพคุณ บรรเทา

อาการปวดเมื่อยและ

ชาบริเวณสะโพก

10 สรรพคุณ บรรเทา

อาการปวดเมื่อย

11 สรรพคุณ แก้ปวดอก 

ปวดเอว
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ช่วงที่ 3 ท่าคูลดาวน์

ลำาดับ ท่าจารึกฤาษี(เดิม) ถอดท่า สรรพคุณ

12 สรรพคุณ แก้อาการ

แน่นหน้าอก

13 สรรพคุณ แก้อาการ

ปวดเมื่อยขา

14 สรรพคุณ แก้อาการ

ปวดคอ ปวดไหล่

15. สรรพคุณ แก้ความ

ปวดเมื่อยช่วงขา

16 สรรพคุณ แก้อาการ

เมื่อยล้า
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กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์

ผู้ศึกษาได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) การผลิตชุดแต่งกาย 2) การผลิตเพลง 3) การผลิตท่าร�า

1.ชุดแต่งกาย ผลจากการออกแบบชุดผู้ศึกษาได้ท�าชุดที่ออกแบบให้ประเมินคุณภาพของชุดโดยดัง

ที่ กชกร สุขจันทร์, (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 พฤจิกายน พ.ศ. 2563) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเชี่ยวชาญทางการ

แพทย์ปรากฎผลประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากจ�าแนกได้ดังนี้

1.1 ชุดแต่งกายเหมาะสมกับการแสดง อยู่ในระดับคุณภาพดี

1.2 การออกแบบชุดมีความสอดคล้องกับท่าฤาษีดัดตน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

1.3 ชุดแต่งกายสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

นอกจากนี้ ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบและตัดเย็บ คือ ผ้าสไบควรมี

ขนาดที่ไม่ยาวเกินสะโพกด้วยมีท่านั่ง และลุกยืนจะท�าให้ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว อาจารย์ 

โอภาส อิสโม ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงเนื้อผ้าที่น�ามาใช้ควรมีความบางไม่หนาเพื่อความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้

สูงอายุไม่แบกรับน�้าหนักมากเกินไปทั้งนี้การตกแต่งไม่ควรที่ใช้ลูกปัดที่หนักเกิน ใช้สีทึบในการสร้างจุดเด่น

กับสไบ ทั้งนี้ ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ ได้แนะน�าเรื่องกระโปรงควรมีการร้อยลูกปัดขนาดเล็ก ให้มีความสั้น-

ยาว ลดหลั่นกันเพื่อให้กระโปรงมีการทิ้งตัว

จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ศึกษาได้น�ามารับชุดการแสดงระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

รูปที่ 3 การออกแบบชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

 ที่มา: ธิดารัตน์ เพชรหนู 2563
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รายละเอียดชุดการแสดงจ�าแนกได้ดังนี้

รายการ ภาพประกอบ

เสื้อยืดคอกลม จะใช้เป็นสีดำาเรียบไม่มีลวดลาย

กางเกงเลกกิ้งยืดหยุ่นสีดำา

สไบพาดไหล่ ผ้าจะมีสีเหลือง ปักด้วยเลื่อมสีดำา มี

ลูกปัดสีดำาอยู่ตรงกลาง มีมีรูปทรงเป็นดอกไม้ 6 

แฉก และขนาบข้างด้วยดอกไม้สี่กลีบเล็ก ชายสไบ

จะร้อยลูกปัดสั้นยาวสลับกัน
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รายการ ภาพประกอบ

กระโปรงสีน้ำาตาลส้ม ชายกระโปรงจะร้อยลูกปัด

สลับสั้นยาว

2. ท่าร�า

 จากภาพโครงร่างงานสร้างสรรค์ ทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวผู้ศึกษาได้น�าโครงร่างให้ผู้รู้ประเมินซึ่งผู้

เชี่ยวชาญทางการแพทย์และกลุ่มผู้รู้ทางด้านนาฏศิลป์ชี้แนะเรื่องการแต่งกาย เพลง ท่าร�า ผลสรุปดังนี้

ช่วงที่ 1 ท่าฤาษีที่คัดเลือกมาใช้มีความเหมาะสม จะมีท่านั่งเป็นท่ายืดเยียดร่างกาย

ช่วงที่ 2 ท่าฤาษีที่เลือกมามีความเหมาะสม แต่ต้องนับจังหวะให้ช้าลงและเพิ่มการเคลื่อนไหวโดย

ก้าวไปด้านหน้า 4 จังหวะ ถอยหลัง 4 จังหวะ

ช่วงที่ 3 ควรตัดท่าที่ยืดขาเดียว และเพิ่มท่ายืน 2 ขา

นอกจากนี้ ผศ.ดร. จรรย์สมร ผลบุญและอาจารย์ โอภาส อิสโม ได้แนะน�าให้ช่วงที่ 2 ควรเพิ่มท่า

ด้านข้างโดยใช้การแปรทิศทั้ง 4 ทิศจากเดิมที่ท�าซ�้าทิศหน้า 8 ครั้งให้ปรับเป็น ทิศหน้า 2 ครั้ง ขวา 2 ครั้ง 

ซ้าย 2 ครั้ง หลัง 2 ครั้ง

ผู้ศึกษาจึงได้น�าการแนะน�ามาปรับแก้ ดังตัวอย่างภาพประกอบท่าร�า ดังนี้

ช่วงที่ 1 การวอร์มอัพหรือการยืดเยียดร่างกาย ส่วนใหญ่ใช้ท่านั่ง แถวจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่าที่

ใช้เป้นท่าจากโครงร่างทั้งหมด

  

 

รูปที่ 4-8 ท่าออกก�าลังกายชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

 ที่มา: ธิดารัตน์ เพชรหนู 2563
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ช่วงที่ 2 การออกก�าลังกาย จะใช้ท่าก้าวหน้าขึ้น 3 ก้าว แล้วแตะก้าวลงหลังท�าทั้งหมด 4 ทิศ

  

  

รูปที่ 9-12 ท่าออกก�าลังกายชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

ที่มา: ธิดารัตน์ เพชรหนู 2563

ช่องที่ 3 คูลดาวน์ จะใช้ท่ายืนเน้นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อจะมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย

  

  

รูปที่ 13-16 ท่าออกก�าลังกายชุดระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

ที่มา: ธิดารัตน์ เพชรหนู 2563
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บทสรุป ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

บทสรุป

ผลการสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบ�าฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัยผู้ศึกษาน�าผลงานจิตรกรรมฝาผนังศาลา

ฤาษีดัดตน ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จัดท�าในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับการออกก�าลังกายโดยคัด

เลือกท่าฤาษีดัดตนจาก 80 ท่า เหลือ 16 ท่าเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละท่าจะมีสรรพคุณในการแก้

เมื่อยที่แตกต่างกัน สรุปผลการศึกษาดังนี้
1. รูปแบบการแสดง แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วงและเรียงท่าการแสดงดังนี้

1.1 การแสดงช่วงที่ 1  ท่าวอร์มอัพหรือท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ใช้ท่าฤาษีดัดตนจ�านวน 8 ท่า 
ได้แก่  ท่าแก้ลมทั่วสารพรางค์ ท่าแก้เกียจ ท่าแก้ลมในแขน ท่าแก้เข่าขัด ท่าแก้เส้นมหาสนุกนิ์ระงับ ท่าขัด
แขน ท่าแก้ไหล่ ท้อง อก และท่าเข่าขาตาย 

1.2 การแสดงช่วงที่ 2 ท่าออกก�าลังกายผสมผสานกับท่าฤาษีดัดตน ใช้ท่าฤาษีดัดตนจ�านวน 3 
ท่า ได้แก่ ท่าแก้ตะโภกสลักเพชร ท่าแก้สลักทรวง และท่าแก้ลมในอกในเอว 

1.3 การแสดงช่วงที่ 3 ท่าคูลดาวน์ ใช้จ�านวน 5 ท่าได้แก่ท่าแก้ลมจันฑฆาฏเข่าขาหน้าอก ท่า
แก้สักไหล่ ท่าแก้แน่นหน้าอก ท่าแก้ลมซ่นเท้า และท่าเสียดอก 

2. การแปรแถวเพื่อจัดเป็นการแสดงส�าหรับผู้สูงอายุใช้โชว์ในวาระต่างๆ ผู้ศึกษาได้ออกแบบแถว
ในช่วงที่ 2 ประกอบไปด้วยแถวตรง แถวตัว M แถว 4 นอก2ใน แถววีคู่ และแถวบวก 

3. องค์ประกอบการแสดง ได้แก่ 1) ผู้แสดง 2) เครื่องแต่งกาย 3) เพลง 

3.1 ผู้แสดง ใช้ผู้หญิงล้วน จ�านวน 6 คน

3.2 เครื่องแต่งกาย การออกแบบชุดการแสดงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชุดจะมีการเรียบง่าย
ใช้โทนสีน�้าตาลด�าที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของฤาษี โดยเลือกใช้เสื้อยืดและกางเกงสีด�าผ้าสไบสีเหลืองปักเลื่อมสี
ด�าเป็นดวงๆ ขนาดเล็กและใหญ่เพื่อแทนสัญลักษณ์ของผ้าสบงของฤาษีและใส่กระโปรงสีน�้าตาลร้อยลูกปัด

3.3 เพลง ผู้ศึกษาได้น�าเพลงประกอบการแสดงโนราคือเพลงบรรเลงตอนจบของเพลงพัดชา
และเพลงหน้าทับนาดช้า ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและท่าทางของฤาษีดัดตนที่เน้นการออกก�าลังกาย
แบบเบาๆ เพลงประกอบจึงเลือกเครื่องดนตรีบรรเลงโดยใช้ปี่และเปียโนในการบรรเลงประสานกัน

ข้อเสนอแนะ

1. นักออกแบบการแสดงหรือการออกก�าลังกายควรน�าท่าฤาษีดัดตน ในส่วนต่างๆของร่างกายเป็น

ท่าออกก�าลังกายของกลุ่มวัยต่างๆ

2. ปัจจุบันมีกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุโชว์การแสดงในสังคม นักศึกษาด้านนาฏศิลป์

ควรสร้างสรรค์ชุดการแสดงส�าหรับผู้สูงวัย

ปัญหาและอุปสรรค

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ท�าให้ผู้ศึกษาไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดชุดการแสดงที่

สร้างสรรค์ไว้ได้  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดให้ผู้สูงวัยกลุ่มชมรมร�าแดง จึงต้องเลื่อนไป
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