
การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

935 

ความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงินสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของธุรกจิ 
THE RELIABILITY OF FINANCIAL REPORTS TO THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE ENTITY 
 

กานต์พลู ทคิ า 
E-mail: karnploo.tik@spulive.net 

นักศึกษา คณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ 

E-mail:Titaporn.si@spu.ac.th 
อาจารย์ประจ า คณะบัญชี มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
 รายงานทางการเงินเป็นแหล่งให้ขอ้มูลส าคัญส าหรับผูใ้ช้ทั้ งภายในและภายนอกกิจการน าไปใช้
วิเคราะห์เหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจจากอดีตสู่อนาคต  การรายงานทางการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือจะสามารถลดอตัรา
ความเส่ียงของการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจผิดพลาด และน าไปสู่การพฒันาการด าเนินงาน หรือการลงทุนในกิจการ
ท่ีย ัง่ยืนไดบ้ทความน้ีจึงไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงินและการพฒันาให้
งบการเงินมีความน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 
ค าส าคญั: รายงานทางการเงิน, ความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงิน, ความยัง่ยนื 
 

ABSTRACT 
 The reports of financial is the source provides important information for both internal and external users 
to use for analyze the events of the economy from the past to the future of the entity. The reliability of financial 
reports will be able to reduce the risk of a decision to economic failure and leading to the development of the 
performance or investment that sustainable. This article is presenting the involved factors that caused effects on 
the reliability of financial reports. Such endeavor will provide useful insight to the improve reliability of financial 
reporting. 
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บทน า 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้นปัจจุบนันั้นจะตอ้งมีการพฒันาและไม่ลดความสามารถในการพฒันาไปในอนาคต
ดงันั้นการน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของกิจการตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชน้ั้นจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย รายงานทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ มีความเท่ียงธรรม ผูจ้ดัท าตลอดผูบ้ริหารจนถึงผูจ้ดัท าควรมี
หลกัธรรมมาภิบาล หรือมีการจดัการอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและน าเสนอ แมปั้จจยัหลายดา้นท่ีไดเ้กิดข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2ส่วนคือปัจจยัพ้ืนฐาน และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ท่ีไดส่้งผลถึงความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงิน และส่งผลต่อผูใ้ชโ้ดยตรง ท่ีจะสามารถใชใ้นการ
พฒันากิจการใหไ้ปสู่ความมัน่คงในอนาคตไดห้รือการลงทุนท่ีส่งผลดีในปัจจุบนัและไม่ยิง่หยอ่นในอนาคต 
 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
               การรายงานทางการเงินมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชว้เิคราะห์ความสามารถการใหเ้กิดกระแส
เงินสด และ ประเมินระยะเวลาท่ีแน่นอนของกระแสเงินสดท่ีเขา้สู่กิจการ โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบดว้ย  
               1) ข้อมูลเชิงคุณภาพของกิจการ ขอ้มูลดังกล่าวจะช่วยให้ผูใ้ช้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือ
อุปสรรคท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั และ 
               2) ข้อมูลเชิงปริมาณในงบการเงินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานทางการเงิน เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีบอกถึง
กิจกรรมทางธุรกิจ 3 ดา้นหลกัๆ อนัไดแ้ก่ 1. กิจกรรมการด าเนินงาน 2. กิจกรรมการลงทุน และ 3. กิจกรรมการ
จดัหาเงินทุน งบการเงินท่ีน ามาวเิคราะห์ประกอบดว้ย 3 งบหลกั คือ 1.งบแสดงฐานะการเงิน บอกขอ้มูลการลงทุน 
และ แหล่งท่ีมาของเงินทุนกิจการ 2. งบก าไรขาดทุน บอกการด าเนินงานของกิจการ 3. งบกระแสเงินสด บอกถึง
สภาพคล่องของกิจการ แสดงถึงแหล่งท่ีมา และ ใชไ้ปของเงินสด นอกจากงบการเงินหลกัๆแลว้ยงัตอ้งใช ้1. 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม ให้ขอ้มูลนอกเหนือจากท่ีแสดงในงบการเงิน และ 2. 
รายงานผูส้อบบญัชี ช่วยให้ผูใ้ชข้อ้มูลเช่ือถือรายงานทางการเงิน วา่กิจการไดน้ าเสนอขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปอยา่งไร (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558)  
                  จากกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี
ระหวา่งประเทศมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความแตกต่างของเกณฑก์ารรับรู้ เกณฑก์ารวดัมูลค่าของทรัพยสิ์น หน้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน โดยหาทางท่ีจะท าให้กฎระเบียบ
มาตรฐานการบญัชีและกระบวนการเก่ียวกบัการจดัท าและน าเสนองบการเงินมีความสอดคลอ้งกนั ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้รายงานทางการเงินในระดบัสากลได ้ มุ่งเน้นการน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจ (Relevance) และเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของส่ิงท่ีตอ้งการ
น าเสนอ (Faithful Representation) เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผูใ้ช้รายงานทางการเงิน ใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือการพยากรณ์ (Predictive value) ผลการด าเนินงานของกิจการใน
อนาคต  
                 1) ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) คือ ขอ้มูลทางการเงินสามารถท าให้เกิดการตดัสินใจ
แตกต่างไป ถา้ขอ้มูลนั้นลกัษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน 1. มีคุณค่าทางการพยากรณ์ (Predictive Value) หมายถึง ผูใ้ช้
สามารถใชข้อ้มูลรายงานทางการเงินนั้นพยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคต โดยขอ้มูลนั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีผลลพัธ์ตามการ
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พยากรณ์ของผูใ้ช ้2. คุณค่าทางการยืนยนั (Confirmatory Value) หมายถึง ขอ้มูลนั้นให้ขอ้มูลสามารถประเมินค่า
ในอดีต หรือทั้ ง  2 ลักษณะ  ทั้ งคุณค่าทางการพยากรณ์และคุณค่าทางการยืนย ันของข้อมูลทางการเงินมี
ความสัมพนัธ์กนั คือ ขอ้มูลท่ีมีคุณค่าทางการพยากรณ์มกัมีคุณค่าทางการยืนยนัดว้ย เช่น ขอ้มูลรายไดส้ าหรับปี
ปัจจุบนัซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรับพยากรณ์รายไดใ้นปีต่อไป สามารถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลรายไดส้าหรับปี
ปัจจุบนัจากการพยากรณ์ท่ีท าตั้งแต่ปีก่อนๆได ้ผลของการเปรียบเทียบดงักล่าวสามารถช่วยผูใ้ชน้ าไปแกไ้ข หรือ
ปรับปรุงกระบวนการพยากรณ์ท่ีใชใ้นอดีตเพ่ือใชก้บักิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัหรืออนาคตได ้
                 2) เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ (Faithful Representation) ความเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม คือ รายงานทางการเงินเป็นตวัแทนปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของขอ้ความ และ ตวัเลข ท่ีเป็น
ตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีน าเสนอ การเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมอยา่งสมบูรณ์ ภาพท่ีแสดงควรมีลกัษณะ
เชิงคุณภาพพ้ืนฐาน 3 ลกัษณะ คือ 1. ความครบถว้น (Completeness) จะรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ช ้
เพ่ือให้เขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีภาพนั้นแสดง รวมถึงการให้ความหมายและค าอธิบายท่ีจ าเป็นไดค้รบถว้น 2. ความ
เป็นกลาง (Neutrality) คือภาพท่ีปราศจากอคติในการเลือกหรือน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน แสดงภาพท่ีเป็นกลาง
เป็นภาพท่ีไม่มีความล าเอียง ไม่มีการให้ความส าคญั ไม่มีการเนน้หรือไม่มีการยกเลิกการเนน้หรือปราศจากการ
ตกแต่งในลกัษณะต่างๆอยา่งมีวตัถุประสงคต์่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทางการ
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจโดยนิยามแลว้ สามารถท าให้ผูใ้ช้มีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไป และ 3.ความ
ปราศจากข้อผิดพลาด  (Free from error) หมายถึง ข้อมูลท่ีน าเสนอไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเวน้การให้
ความหมายของเหตุการณ์ท่ีปรากฏปรากฏการณ์ และไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการเลือกหรือประยุกต์
กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลท่ีน าเสนอ โดยไม่ไดห้มายความว่า ขอ้มูลท่ีน าเสนอนั้นถูกตอ้งสมบูรณ์ทุก
ลกัษณะแต่ขอ้มูลนั้นสามารถเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมไดห้ากมีการอธิบายอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง  
                ประโยชน์ของขอ้มูลทางการเงินจะเพ่ิมข้ึนถา้ขอ้มูลนั้นมีลกัษณะคุณภาพเสริมท่ี 1. เปรียบเทียบได้ 
(Comparability) หมายความว่า มีข้อมูลท่ีคลา้ยกันเก่ียวกับกิจการอ่ืนและสามารถเปรียบเทียบได้กับขอ้มูลท่ี
คลา้ยกนัเก่ียวกบักิจการเดียวกนัส าหรับรอบระยะเวลาอ่ืนหรือ ณ วนัท่ีหน่ึง หรือ ตอ้งสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
อย่างน้อย 2 รายการ วิธีหรือกระบวนการท่ีใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินนั้นต้องมี “ความสม ่าเสมอ” 
หมายความวา่มีการใชว้ธีิเดียวกนักบัรายการเดียวกนัในทุกๆรอบระยะเวลาบญัชี  ส่ิงท่ีเหมือนกนัตอ้งดูเหมือนกนั
และส่ิงท่ีแตกต่างกันตอ้งดูแตกต่างกัน 2. พิสูจน์ยืนยนัได้ว่ามีอยู่จริง (Verifiability) อาจเป็นทั้ งทางตรงหรือ
ทางออ้ม ความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ทางตรง หมายความความว่า การพิสูจน์จ านวนหรือการเป็นตวัแทนด้วย
การสังเกตโดยตรง เช่นการตรวจนับเงินสดย่อย การพิสูจน์ทางออ้มหมายความว่า การตรวจสอบปัจจยัน าเขา้
แบบจ าลอง สูตร หรือการใชเ้ทคนิคค านวณผลลพัธ์อีกคร้ังดว้ยระเบียบวิธีท่ีเหมือนกนั เช่น การพิสูจน์มูลค่าตาม
บญัชีของสินคา้คงเหลือดว้ยการตรวจสอบปัจจยัน าเขา้ 3. ความทนัเวลา (Timeliness) หมายความวา่ การมีขอ้มูลท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจพร้อมให้ผูใ้ชส้ามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจไดท้นัเวลา และ 4. ความสามารถ
เขา้ใจได ้(Understandability) คือ การจดัประเภท การก าหนดลกัษณะ และการน าเสนอขอ้มูลอยา่งชดัเจน กระชบั
ท าใหข้อ้มูลนั้นสามารถเขา้ใจไดไ้ม่ซบัซอ้น  
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              รายงานของผู้สอบบัญชี  
        การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จะเพ่ิมความน่าเช่ือถือในรายงานทางการเงินและกระทบ
ต่อผลการพยากรณ์ หรือเพ่ือการตดัสินใจในวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการสู่การพฒันา หรือการลงทุนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื การ
แสดงความเห็นและรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้มี 4 ประเภท คือ (สภาวิชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2559) 
                 1. รายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข หมายถึง ผูส้อบบญัชีเห็นวา่งบการเงินนั้นจดัท าข้ึนใน
สาระส าคญัเป็นไปตามแม่บทการการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
                 2. รายงานที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หมายถึง ผูส้อบบัญชีได้รับขอ้มูลหลกัฐานท่ีเหมาะสม
เพียงพอและสรุปไดว้่าอาจน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ หรือมีหลายรายการท่ีแสดงเป็นเท็จ แต่ไม่ส่งกระทบต่องบ
การเงินของกิจการ 
                 3. รายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ผูส้อบบญัชีจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเม่ือมีการ
จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั หรือผูส้อบบญัชีไม่สามารถหาหลกัฐานไดเ้พียงพอต่อการ
แสดงความคิดเห็น หรือมีความไม่แน่นอนอ่ืนในอนาคตท่ีอาจกระทบต่องบการเงินของกิจการ (กรณีเป็นงบ
การเงินรายไตรมาส ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเห็นต่องบการเงินวา่ไม่สรุปผลการสอบทานต่องบการเงินได)้ 
                 4. รายงานที่แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เม่ือผูส้อบบญัชีไดรั้บขอ้มูลและหลกัฐานเพียงพอ
ต่อการสรุปรายการหรือผลรวมรายการท่ีเปิดเผยขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคญั ส่งผลกระทบถึงงบการเงิน    
 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื  
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือการตอบสนองความตอ้งการของคนในปัจจุบนัและส่งผลเชิงบวกต่อคนในอนาคต 

(David Pearce, Edward Barbier, and Anil Markandya, 1990) 
 
                  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

(1) วารุณี ชัยประเสริฐ (2547) ศึกษาประโยชน์และการเลือกใช้หมายเหตุประกอบงบการเงินของ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ศึกษาจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นกลุ่มของ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
และบริษทัหลกัทรัพย ์(โบรกเกอร์) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 15 บริษทั บริษทัละ 8 คน รวมทั้งส้ิน
เป็นจ านวน 120 คน พบวา่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ลือกใชข้อ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยจะเลือกใช้
ไม่เหมือนกนัทุกบริษทัท่ีท าการวิเคราะห์ และไดใ้ห้ระดบัความส าคญัของ ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็น
อนัดบัแรก อนัดบัท่ีสองคือขนาดของบริษทั (วดัจากเงินลงทุน) จ านวนหน้ีสิน จ านวนรายรับ และสดัส่วนก าไรต่อ
หุ้นตามล าดบั ส่วนระดบัความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์มีต่อประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไม่แตกต่างกนัมาก โดย ระดบัมากท่ีสุด ไปถึง นอ้ย 5 ล าดบัดงัน้ี 1)การเปล่ียนแปลงทางบญัชี 2)รายการ
พิเศษ 3)วิธีการรับรู้ราย 4)ได ้เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน ท่ี 5) ดิน อาคาร อุปกรณ์ และให้ความส าคญัในเร่ือง
ก าไร(ขาดทุน)เป็นอนัอบัสุดทา้ย 
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(2) ปาลวี เชาวพ์านิช (2549) ผลกระทบความรู้ความสามารถของนกับญัชี และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือในการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศึกษาจากนกับญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 476 คน พบวา่ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับการพฒันาความรู้
ความสามารถของนกับญัชี ส่งเสริมและปลูกฝังจรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพ และนกับญัชีควรมีการฝึกฝน
ทกัษะ ประสบการณ์ดา้นวิชาชีพบญัชีใหเ้กิดความช านาญและสามารถน าไปปฏิบติังานไดเ้ยี่ยงนกับญัชีมืออาชีพ 
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความน่าเช่ือถือของการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินโดยรวม  

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยค์วรตระหนกัและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
มีความสมัพนัธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกกบัความน่าเช่ือถือของการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน 

(3)  นภวรรณ ภูครองหิน (2553) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการปฏิบติัทางการบญัชีท่ีตอ่คุณภาพ
รายงานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่นกับญัชีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นเก่ียวกบั 

การมีประสิทธิภาพการปฏิบติัทางการบญัชีในระดบัมากในดา้นหลกัการเปิดเผยขอ้มูล ดา้นหลกัฐานอนั
เท่ียงธรรม ดา้นความสม ่าเสมอโดยรวม จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์และผลกระทบพบวา่ 1) ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัทางการบญัชีดา้นหลกัการจบัคู่ รายได ้และ ค่าใชจ่้าย มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงิน ดา้นเขา้ใจได ้ 2) ประสิทธิภาพการปฏิบติัทางการบญัชีดา้นหลกัความสม ่าเสมอมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงิน ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้น
การเปรียบเทียบกนัได ้3) ประสิทธิภาพการปฏิบติัทางการบญัชีดา้นหลกัการมีนยัส าคญัมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือได ้และ
เปรียบเทียบกนัได ้4) ประสิทธิภาพการปฏิบติัทางการบญัชีดา้นหลกัความระมดัระวงัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 5) ประสิทธิภาพการปฏิบติัทางการบญัชีดา้น
หลกัการเปิดเผยขอ้มูลมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเขา้ใจได ้6) ประสิทธิภาพ
การปฏิบติัทางการบญัชีดา้นหลกัการประมาณมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินดา้น
ความเช่ือถือได ้

(4) วรรษมน ทองรักษ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือของงบการเงินของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในมุมมองนักวิเคราะห์สินเช่ือ ศึกษาจากเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ SME 
BANK ส านกังานใหญ่ ณ เดือน มกราคม 2555 จ านวน 258 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินของธุรกิจSMEsในมุมมองนกัวเิคราะห์สินเช่ือพบวา่ 

 1) กิจการท่ีใหค้วามส าคญัดา้นเอกสารหลกัฐานซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการจดัท าบญัชีและงบการเงิน 
โดยจดัท าอยา่งมีระบบ ก าหนดนโยบายบญัชีท่ีชดัเจนและจดัท าอยา่งถูกตอ้งส่งผลใหร้ะดบัความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินเพ่ิมข้ึน 

 2) การท่ีมีองคก์รวิชาชีพบญัชีคอยก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกิจการ
น่าจะส่งเสริมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานมากข้ึนส่งผลใหร้ะดบัความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินมากข้ึน 
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3) แมกิ้จการ SMEs จะมีการท าบญัชี 2ชุด (ผูท้  าบญัชีอาจขาดความเป็นอิสระ) เม่ืองบการเงินถูก
จดัท าโดยบุคคลภายนอกกิจการส่งผลใหง้บการเงินมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึน 

(5) อุไรพร ดิเรกศรี (2554) ศึกษาผลกระทบของนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีท่ีมีต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศึกษาจากหัวหน้า
บริหารงานทัว่ไปของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 289 คน 
พบวา่หัวหนา้บริหารงานทัว่ไปของโรงพยาบาล มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ี
ดีโดยรวม ด้านการส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ด้านการสนับสนุนระบบการ
ควบคุมภายใน และดา้นการสร้างการยอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยูใ่นระดบัมาก และมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั
การมีคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือ
ได ้และ ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้อยูใ่นระดบัมาก จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ พบวา่ นโยบายการก ากบัดูแล
องคก์รท่ีดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 

(6) ศุภทัรา เช้ือชาญ (2556) ศึกษาผลกระทบของความรู้ความสามารถและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
นกับญัชีท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือในรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐในสงักดักระทรวงสาธารณสุขในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญัในการจดัให้มีการฝึกอบรมดา้นการจดัท า
บญัชีอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันานกับญัชีให้มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
ผูบ้ริหารสามารถน ารายงานทางการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(7) เอ้ืองฟ้า คูณแสง (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในมุมมองของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 273 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครจ านวน 211 
ราย และ ปริมณฑล จ านวน 62 ราย พบว่า คุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นความเช่ือถือไดแ้ละความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียระดบัมาก
ท่ีสุด ด้านการเปรียบเทียบกันได้และด้านความเขา้ใจได้มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผูป้ระกอบการมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นมาตรฐานการบญัชี และ
ดา้นผูท้  าบญัชีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

(8) ณัฐวติุ ตนัติเศรษฐ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลใน
การตดัสินใจของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษาจากผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีหรือ
หรือผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ความเป็นมืออาชีพของ
พนกังานบญัชี และความสามารถของระบบสาระสนเทศทางการบญัชีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อคุณภาพของงบ
การเงิน ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความทนัต่อเวลา และการเปรียบเทียบกนัไดมี้ความสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิผลในการตดัสินใจ 

(9) Chiang (2005 อา้งถึง ศุภทัรา เช้ือชาญ, 2556, หน้า 63) ศึกษาบริษทัจดทะเบียนไตห้วนัในปี 2554 
ศึกษาถึงความโปร่งใสในการให้ขอ้มูลจากบริษทัถึงบุคคลต่างๆตาม Signaling Theory ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีบอกถึง
สัญญาณให้ผูล้งทุนรู้จากการกระท าของบริษทั Spence (1973) พบวา่หากมีปัญหาในการรับรู้ข่าวสารหรือปกปิด
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บิดเบือนขอ้มูล (Information Asymmetry) เกิดข้ึนระหวา่งฝ่ายจดัการและนกัลงทุน ซ่ึงท าให้นกัลงทุนไม่สามารถ
เขา้ใจสถานการณ์ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัสามารถจดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารให้แก่นกั
ลงทุนเพ่ือก าจดัปัญหาดงักล่าวได ้และงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ในระหว่างความโปร่งใสในเร่ืองการให้
ขอ้มูลข่าวสารกบัการก ากบัดูแลกิจการในโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการเปิดเผยขอ้มูลในช่องทางต่างๆ 
พบวา่ความโปร่งใสของกิจการมีความส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกิจการ 

(10) Hillier  (2006 ) ศึกษาปัญหาและประเด็นส าคญัท่ีเกิดข้ึนในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใน
มุมมองเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาหน่ึง  พบวา่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจขอ้สังเกตจะเห็นไดว้่า จะมี
เร่ืองการฉ้อโกง  และการทุจริตดดัแปลงเอกสารหลกัฐานทางบญัชี ในบริษทัขนาดใหญ่เกิดข้ึนมากมายในสงัคม
ปัจจุบัน  การควบคุมภายในของกิจการ  จึงใช้หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านการจดัสรรงบประมาณหรือ
จดัสรรทรัพยากรของบริษทั เสนอรายงานการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน และพฒันาทางตลาดทุน
หรือตลาดเงิน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินท่ีมีคุณภาพ ในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  มีปัญหาเกิดข้ึนหล 
ได้แก่  1.ความซับซ้อนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีวตักรรมการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้กลยุทธ์จูงใจ
หลากหลายดา้น หรือมีส่ิงจูงใจท าให้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง ส าหรับบริษทัท่ีมีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีมีประสิทธิภาพท าใหบ้ริษทัปราศจากจากปัญหาทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

(11) Karthik Ramanna Ewa Sletten (2010) ศึกษา “Network Effects in Countries’ Adoption of IFRS” 
พบว่าผลประโยชน์จากเครือข่ายมีผลกระทบต่อการน ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IFRSมาใช้ โดย
ประเทศท่ีมีอ านาจการต่อรองระหวา่งประเทศสูงแนวโนม้การน าIFRSมาใชน้อ้ย ตรงกนัขา้มประเทศท่ีมีอ านาจ
การต่อรองต ่าจะมีแนวโนม้การน าIFRSมาถือปฏิบติั เน่ืองดว้ยประเทศท่ีมีการต่อรองต ่าตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในตลาดทุนท่ีอ่อนแอ 
 

บทสรุป 
 ความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
สรุปเป็นตารางดงัน้ี 
 

ลกัษณะข้อมูล ลกัษณะเชิงคุณภาพพืน้ฐาน 
(Fundament quality) 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 
(Enhancing qualities) 

1. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
(Relevance)  

- คุณค่าทางการพยากรณ์ (Predictive 
Value) 
- คุณค่าทางการยนืยนั (Confirmatory 
Value) 
- มีสาระส าคญั (Materiality) 

- เปรียบเทียบกนัได ้(Comparability) 
- พิสูจน์ยนืยนัไดว้า่มีอยูจ่ริง 
(Verifiability) 

2. เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของส่ิง
ท่ีตอ้งการน าเสนอ(Faithful 
Representation) 

- มีความครบถว้น(Completeness) 
- มีความเป็นกลาง (Neutrality) 
- ปราศจากการผิดพลาด (Free from 
error) 

- ทนัเวลา (Timeliness) 
-ความสามารถเขา้ใจได ้
(Understandability) 
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                ความน่าเช่ือถือรายงานทางการเงินท่ีส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งให้ขอ้มูลการรายงานทาง
การเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ จึงจะช่วยผูใ้ช้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3-5 ปี (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) หากกิจการใดไดใ้ห้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีการจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงินก็มีความน่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึนตามล าดบั การให้ขอ้มูลการรายงานทางการเงินท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ช้ทั้ งภายในและภายนอกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพมา
ประกอบการวิเคราะห์จะช่วยลดการสูญเสียของตน้ทุน บรรเทาภาวะความเส่ียง ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีสูญเสียไปหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บของผูใ้ชต้ามวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันา การแกไ้ข หรือความยัง่ยืนในกิจกรรมนั้นข้ึนอยูก่บั
วิจารณญาณ ทกัษะ และความเขา้ใจของผูใ้ชแ้ต่ละคนในการทั้งในขอ้มูลเชิงปริมาณของรายงานทางการเงิน หรือ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพของกิจการ ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินภายนอกขอ้มูลการรายงานจะเป็นประโยชน์ยิง่ข้ึน ควรศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานของกิจการซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านภาวะอุตสาหกรรมเช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินงาน ขนาดองคก์ร โครงสร้างเงินทุน สดัส่วนคณะกรรมการอิสระ 
ประเภทของรายงานผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีของกิจการ หรือประเภทธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง ปัจจยัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกิจการท่ีสนใจ เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่ก่อนการตดัสินใจ ทั้งน้ีการ
วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานแมจ้ะใช้ระยะเวลานานแต่สามารถช่วยให้การวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือและส่งผลถึง
สภาวะการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และ ส่งผลต่อการลงทุน หรือความคงอยู่ของกิจการ ไปสู่วางแผนการ
ด าเนินงานการพฒันา และ การลงทุนท่ีย ัง่ยนื 
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บทคัดย่อ 
 การตรวจสอบงบการเงินวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับความเช่ือมั่นให้แก่ผูใ้ช้ท่ีมีต่องบการเงินว่า             
งบการเงินท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์หรือศึกษานั้นไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีการตรวจสอบ
ยงัมีขอ้จ ากดัและความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงขอ้มูล
นั้ นอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดโดยสามารถพิจารณาได้จากเจตนาในการกระท า ตามมาตรฐาน              
การสอบบญัชีจดัประเภทของการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงโดยเจตนาท่ีผูส้อบตอ้งค านึงถึง 2 ประเภท คือ  
(1) การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีทุจริต และ (2) การใชสิ้นทรัพยใ์นทางท่ีไม่เหมาะสม ในหลกัทางปฏิบติัไม่ง่าย
ท่ีจะสามารถตรวจพบเน่ืองดว้ยการทุจริตนั้นอาจเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย มีการด าเนินงานท่ีซบัซอ้นรวมถึงมี
การระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการด าเนินการเพ่ือปิดบงั การตกแต่งบญัชีเป็นอีกหน่ึงวิธีของกลลวงท่ีสามารถท า
ให้ผูใ้ชง้บการเงินเกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัของงบการเงิน เน่ืองจากผูล้งทุนบางท่านให้ความสนใจต่อ
ตวัเลขก าไรท่ีปรากฏในงบการเงินมากกว่าการศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณภาพของก าไรนั้น จึงเป็นช่องทางให้มีการ
ตกแต่งตวัเลขเพ่ือใหผู้ล้งทุนเกิดความสนใจ และสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ตนเอง 

 
ค าส าคญั:การทุจริต, การตรวจสอบบญัชี, การตกแต่งบญัชี 
 

ABSTRACT 
 Purposes of financial statement check aims to raise user’s trustworthiness toward the financial statement 
itself. The sample financial statement  of the study has been checked and certified by auditor. The audit process, 
nevertheless, found some limited factors and risks could not be able to obtain informations that go against facts 
which is the major part of the study. Those information could be made according to the corruption or any possible 
errors that could finally be proved via the provider’s intention.Audit Regulations and Standards clarify the 
presentation of the informations go against facts into two (2) categories ; (1) the making of fake financial report 
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and (2) the misuse of assets. The two category are difficult to discover due to the suspected corruption related to 
various divisions and personnels, also the complicated and highly cared work process of the corruption.The 
creative accounting becomes a tactic that leads user to misunderstand the major part of the financial statement. 
Since some of investors pay more attention to the profits appear in the financial statement than to analyze 
information for better profit quality to be, this weakness opens to the window dressing trick to call for investor’s 
attention then raise their own wealthiness. 
 
KEYWORDS : Corruption, Audit, Creative Accounting 
 

บทน า 
 นกัลงทุนหรือบุคคลทัว่ไปเม่ือตอ้งการทราบสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ อนัดบัแรกท่ีบุคคลส่วนใหญ่ให้
ความสนใจคืองบการเงิน ดงันั้นตวัเลขท่ีปรากฏในงบการเงินจึงมีความส าคญัต่อผูใ้ชง้บเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
เป็นขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์หรือพยากรณ์ความเป็นไปได ้รวมถึงช่วยในการตดัสินใจลงทุนให้แก่ผูล้งทุนอีกดว้ย 
ผูใ้ชง้บการเงินจึงตอ้งมัน่ใจวา่ตวัเลขในงบการเงินนั้นจะสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานท่ี
ถูกตอ้ง เน่ืองจากในอดีตท่ีผา่นมาเคยมีการลม้ละลายของธุรกิจยกัษใ์หญ่ในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนธุรกิจอ่ืนๆ จน
เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในระดบัประเทศ สาเหตุหน่ึงเกิดจากความไม่โปร่งใสของรายงานทางการเงิน 
ปกปิดขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั บิดเบือนขอ้มูลทางการเงิน ตกแต่งตวัเลขทางบญัชีน ามาซ่ึงความเขา้ใจผิดแก่
ผูใ้ชง้บการเงิน 
 จากเหตุการณ์การล้มละลายของธุรกิจดังกล่าวจึงเกิดแรงผลักดันก่อให้เกิดแนวคิดและการให้
ความส าคญัของการควบคุมภายใน รวมถึงไดมี้การร่างกฎหมายฉบบัหน่ึงท่ีเรียกวา่ Sarbanes-Oxley หรือ SOX ซ่ึง
เป็นกฎหมายบงัคบัใชก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา เพ่ือป้องกนัการฉ้อฉลและการ
ทุจริตตกแต่งบญัชีของบริษทัท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงเรียกความเช่ือมัน่คืนจากนกัลงทุน โดยเพ่ิมขอบเขตความ
รับผิดชอบในเร่ืองการควบคุมภายในและการรับรองความถูกต้องของการรายงานข้อมูลทางการเ งิน                   
(ภทัรพงศ์  เจริญกิจจารุกร, 2556) คือตอ้งลงลายมือช่ือยืนยนัในหนงัสือรับรองความถูกตอ้งของงบการเงิน โดย
เน้ือหาในหนังสือรับรองนั้นจะตอ้งระบุว่างบการเงินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผูบ้ริหารไดจ้ดัท าข้ึนตามกฎ 
ขอ้บงัคบั และยืนยนัวา่งบการเงินแสดงผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งตามควร  
(ภาพร   เอกอรรถพร, 2545) 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ของ
บริษทัท่ีจะยื่นค าขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาทั้งในเชิงตวัเลขและคุณภาพ  และก าหนดให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนรวมถึงการสนบัสนุนให้
บริษทัท่ีจดทะเบียนมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือลดโอกาสการทุจริตและสร้างความโปร่งใส รวมถึงงบการเงิน
ตอ้งผ่านการรับรองจากผูส้อบบญัชี เพ่ือเพ่ิมระดบัความเช่ือมัน่ของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่องบการเงินวา่งบการเงิน
ไดจ้ดัท าข้ึนถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต หรือขอ้ผิดพลาด อยา่งไรก็ตามการแสดงความคิดเห็น
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ของผูส้อบบญัชีเป็นการแสดงความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงสุด เน่ืองจากยงัมี
ขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรูปแบบการตกแต่งบญัชี และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการตกแต่งบญัชี 
โดยสรุป เพ่ือให้นักลงทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจถึงการตกแต่งบญัชี และใชค้วามระมดัระวงัในการใช้
ขอ้มลูของงบการเงินต่อไป 
 

การตกแต่งบัญชี 

การตกแต่งบญัชีนั้นมีมาตั้งแต่ในสมยัอดีต ซ่ึงมีการกล่าวเรียกว่า  การเกล่ียก าไร  ในเวลาต่อมาได้มี                   
ผูอ้ธิบายความหมายของค าวา่ การเกล่ียก าไร วา่เป็นส่วนหน่ึงของการตกแต่งบญัชี วา่เป็นการเกล่ียความผนัผวน
ของก าไรดว้ยความจงใจของผูบ้ริหารให้อยู่ในระดบัปกติส าหรับกิจการในขณะนั้น (Beidelman,1973) ดงันั้น    
การเกล่ียก าไรจึงเป็นความพยายามของผูบ้ริหารในการลดความผนัผวนของก าไรท่ีเกิดข้ึนอย่างผิดปกติไปจาก       
งวดก่อนให้ไปสู่ตวัเลขท่ียอมรับได ้ทั้งน้ีภายใตห้ลกัการบญัชีและความสมเหตุสมผล โดยมีทั้งการเกล่ียก าไร       
ท่ีรายงานในแต่ละงวดบญัชีเพ่ือสะทอ้นถึงการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง และการเกล่ียอตัราการเจริญเติบโตของก าไร      
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้ะทอ้นกระแสก าไรอยา่งสม ่าเสมอตลอดงวดบญัชีต่างๆ 

ต่อมาเป็นการบริหารก าไร ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการเกล่ียก าไรคือ เพื่อให้งบการเงินแสดงผลก าไรใน
ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารแต่ทั้งน้ีการบริหารก าไรก็แตกต่างจากการเกล่ียก าไร  (ปัญญา  สมัฤทธ์ิประดิษฐ,์ 
2546, หนา้ 5) โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  านิยายไว ้ เช่น  Mulford and Comiskey (1996) ไดก้ล่าววา่ การ
บริหารก าไร เป็นการปรับแต่งผลการด าเนินงานดว้ยความจงใจท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ของผลการด าเนินงาน  ให้
แปรเปล่ียนไปในทิศทางท่ีตอ้ง โดยแบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ (1) การเพ่ิมก าไรของงวดปัจจุบนัให้สูงข้ึน (2) การ
เปล่ียนแปลงทางการบญัชีไปตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (3) การก าหนดช่วงเวลาท่ีจะท าการตดัสินใจเก่ียวกบั
การด าเนินงาน (4) การลดก าไรของงวดปัจจุบนัลง  และ (5) การลา้งบาง มีลกัษณะคลา้ยกบัการลดก าไรของงวด
ปัจจุบนัลง ทั้งน้ีโดยการลา้งผลขาดทุนทั้งหมดไปในงวดปัจจุบนั เพ่ือสามารถแสดงก าไรในอนาคตต่อไป  ดงันั้น
การบริหารก าไร จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมก าไรเป็นส าคญั  (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 

ในปัจจุบนับุคคลส่วนใหญ่จะเรียกว่า การตกแต่งบญัชี โดยมีการวิวฒันาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
และเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงในอดีตนั้นเป็นความพยายามของผูบ้ริหารในการจดัการก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
ตอ้งการ  แต่ในปัจจุบนัการตกแต่งบญัชียงัเป็นผลจากการปราศจากมาตรฐานการบญัชีท่ีจะรองรับเหตุการณ์หรือ
รายการทางธุรกิจใหม่ ตลอดจนความคลุมเครือ และความยืดหยุ่นของกฎเกณฑ์ทางบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกับการ          
วดัมูลค่าของรายการหรือเหตุการณ์ทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีมีค่อนขา้งสูงรวมทั้งความ      
ไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัระหว่างแนวทางปฏิบติัทางบญัชีท่ีก าหนดข้ึนโดยหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเปิดโอกาสให้มีการ
เกล่ียผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการไปตามความปรารถนาของผูบ้ริหาร 

ค าวา่  การตกแต่งบญัชี นั้น ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  านิยามไว ้อาทิ 
 วรศกัด์ิ   ทุมมานนท ์(2543) กล่าววา่ (1) กระบวนการปรับแต่งตวัเลขทางบญัชีโดยอาศยัความไดเ้ปรียบ
ของช่องโหว่ของหลกัการบญัชีและทางเลือกต่างๆ ในการวดัมูลค่าและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อท่ีจะ
แปลงโฉมงบการเงินจากส่ิงท่ีควรไปสู่ส่ิงท่ีผูจ้ดัท าตอ้งการท่ีจะเห็นในรายงานการเงิน และ (2) กระบวนการสร้าง
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รายการทางธุรกิจข้ึนเพ่ือก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางการบญัชีท่ีตอ้งการแทนท่ีจะรายงานเหตุการณ์ทางธุรกิจดว้ยความ
เป็นกลางและยดึหลกัความสม ่าเสมอ 
 บรรยง  วทิยวรีศกัด์ิ (2546) ไดใ้หค้วามหมายวา่เป็นการตั้งใจกระท าบางท่านมองการตกแต่งบญัชีในเชิง
บวก หรือละเวน้ไม่กระท าทางบญัชี เพ่ือปกปิดหรือบิดเบือนสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของกิจการ 

Howard  M.Schilit(1993) ไดก้ล่าววา่ เป็นการกระท าต่างหรือการละเวน้ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือท่ีจะซ่อนเร้น
หรือบิดเบือนผลการปฏิบติังานทางการเงินท่ีแทจ้ริงหรือฐานะทางการเงินของกิจการ 

การทุจริตท่ีก่อให้เกิดในองค์กร ไม่ว่าจะรูปแบบใดส่วนใหญ่มกัเกิดข้ึนจากปัจจยัหลกัๆ 3 ปัจจยั ดงัน้ี     
(1)  โอกาส คือคนส่วนใหญ่มิไดมี้เจตนากระท าความผิด หากแต่มีช่องทางโอกาสท่ีสามารถจะกระท าความผิดนั้นๆ 
เช่น ระบบการควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการก ากบัดู (2) ส่ิงจูงใจ และความกดดนั เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
แรงผลกัดนัใหก้ระท าความผิดไดเ้ช่นกนั และ (3) ความมีเหตุมีผลเน่ืองจากคนท่ีกระท าความผิดมกัหาเหตุผลรองรับ
การกระท าของตนเองเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในความผิดท่ีตนไดก้ระท า (ฐิตาภรณ์  สินจรูญศกัด์ิ, 2556) 
 

รูปแบบการตกแต่งบัญชี 
  Howard  M.Schilit(1993) ได้เขียนต าราโดยใช้ช่ือว่า Financial Shenanigans หรือกลลวงทางเงิน ซ่ึง
กล่าวถึงรูปแบบการตกแต่งทางบญัชีท่ีแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 
  1. การรับรู้รายได้เร็วเกนิไป  
  ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  ไดก้ าหนดไวว้า่ รายได ้คือ การเพ่ิมข้ึนของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสรับหรือการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์หรือการลดลงของหน้ีสินซ่ึง
ส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพ่ิม ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ  รายไดต้อ้งรับรู้
เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะเขา้สู่กิจการ และกิจการ
สามารถวดัมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการดงักล่าวไปอยา่งน่าเช่ือ หากแต่ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการแสดง
ก าไรสูงในงบการเงิน จะใชว้ธีิส่งสินคา้ไปก่อนขั้นตอนท าสญัญาซ้ือขาย หรือกระบวนการแลกเปล่ียนจะเสร็จส้ิน
สมบูรณ์  หรือจัดส่งสินคา้เพียงบางส่วนแต่บันทึกยอดขายทั้ งจ านวนหรือการรับรู้รายได้ท่ียงัไม่มี       ความ
แน่นอน หรือปัญหาในการขายบางอยา่งยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 2. การบันทกึรายได้ลวงตา 
 เป็นการรับรู้รายการท่ีไม่ถือวา่เป็นรายไดต้ามท่ีมาตรฐานการบญัชีก าหนดไว ้อาทิ การรับรู้ก าไรจากการ
แลกเปล่ียนสินทรัพยช์นิดหรือประเภทเดียวกนั  การรับรู้เงินท่ีไดรั้บช าระเงินคืนจากผูข้ายส าหรับสินคา้ท่ีส่งคืน
เป็นรายได ้ การใชป้ระมาณการท่ีไม่เหมาะในงบการเงินระหว่างกาล  การพิมพใ์บส่งของล่วงหนา้ไว ้ทั้ งๆท่ียงั     
ไม่มีการจดัส่งของให้ลูกคา้  การชะลอออกใบลดหน้ีให้ลูกคา้ท่ีส่งคืนสินคา้ในงวดปัจจุบนัออกไปในงวดหนา้  
(วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 3.การเพิม่ก าไรด้วยรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงคร้ังเดยีว 
 อาจเกิดจากการขายสินทรัพยท่ี์ได้มีการบันทึกไวใ้นมูลค่าท่ีต ่ากว่าความเป็นจริง โดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ ต่อกิจการ เพ่ือปิดบงัผลขาดทุนจากการด าเนินงาน  การรวมรายไดอ่ื้นท่ีมิไดม้าจาก
การด าเนินงาน หรือรายไดท่ี้เขา้ข่ายรายการพิเศษไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากการด าเนินงานตามปกติ ซ่ึงโดย
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ตามหลกัการบญัชีนัน่กล่าววา่  รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการด าเนินปกติ จ าเป็นตอ้งแยกออกจากก าไรสุทธิเพ่ือให้
ผูถื้อหุน้ไดเ้ห็นชดัเจน  (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 4. การชะลอค่าใช้จ่ายของงวดปัจจุบันออกไปในงวดหน้า 
 ค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนของกิจการ หากค่าใชจ่้ายลดลงยอ่มมีก าไรเกิดข้ึน การยดืเวลาในการบนัทึกค่าใชจ่้าย
ออกไปในงวดหนา้ ส่งผลใหก้ าไรในงวดปัจจุบนัแสดงยอดท่ีเพ่ิมข้ึนการตั้งค่าใชจ่้ายบางประเภทเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ หรือเป็นรายการรอตดับัญชีอย่างไม่เหมาะสม  รวมถึงการตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีสินทรัพย์              
ไม่มีตวัตน และค่าเส่ือมราคาดว้ยระยะเวลาท่ียาวเกินไป  (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 5. การไม่บันทกึหรือเปิดเผยหนีสิ้นอย่างครบถ้วน 
 การไม่เปิดเผยภาระผูกพนัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั หรือภาระหน้ีสินอนัอาจเกิดข้ึนในอนาคต ผูบ้ริหารมกั          
ไม่ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีในงบการเงิน สาเหตุหน่ึงมาจากปกปิดความผิดพลาดในการบริหาร  การบนัทึก
เงินท่ีรับช าระล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนแทนท่ีจะบนัทึกเป็นรายไดล่้วงหนา้ หรืออาจสร้างรายการ
เพ่ือลา้งหน้ีสินออกจากบญัชี  (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 6. การชะลอรายได้ของงวดปัจจุบันออกไปในงวดอนาคต 
 วธีิน้ีจะตรงขา้มกบัวธีิการรับรู้รายไดเ้ร็วเกินไป เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ไดต้อ้งการผลประกอบการท่ีแสดง
ก าไรสูง จึงเลือกใช้วิธีการชะลอรายได้ของงวดปัจจุบันไปรับรู้ในงวดอนาคต โดยการบันทึกเงินท่ีได้รับใน           
งวดปัจจุบนัเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ แลว้โอนไปรับรู้รายไดใ้นงวดต่อๆ ไป ทั้งท่ีเขา้เง่ือนไขของการรับรู้รายไดแ้ลว้  
หรือการลงวนัท่ีส่งสินคา้ให้ล่าชา้ออกไปกวา่ท่ีเป็นจริง หรือด าเนินการส่งของไม่ตรงตามก าหนดเพ่ือให้สินคา้ท่ี
ขายในช่วงส้ินปีรับรู้เป็นรายไดใ้นปีถดัไป  (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 7. การขยบัค่าใช้จ่ายในอนาคตเป็นค่าใช้จ่ายของงวดปัจจุบัน 
 วิธีน้ีจะตรงขา้มกับวิธีการชะลอค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบันออกไปในงวดหน้า วิธีน้ีสามารถปฏิบัติได้ 2 
รูปแบบ คือ 1) การเร่ง เป็นการบกัทึกค่าใชจ่้ายลว้งหนา้ทนัที ทั้งท่ียงัไม่ไดรั้บบริการ และ 2) การรวบรัด เป็นการ
ร่นระยะเวลาในการตดัค่าเส่ือม  (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. ทฤษฏีตวัแทน 
ทฤษฏีน้ีมองในมุมท่ีวา่ “มนุษยทุ์กคนยอ่มมีแรงผลกัดนั” เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมี

ความพยายามในการสร้างมูลค่าสูดสุดให้กบักิจการเม่ือพิจารณาแลว้ว่าส่ิงนั้นเอ้ือผลประโยชน์แก่ตน แต่หาก
ผูบ้ริหารไม่ค านึงวา่การตดัสินใจนั้นจะก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์ หรือมัง่คัง่สูงสุดแก่ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือไม่ 
จะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกันระหว่างผูเ้ป็นเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้นกบัตวั
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการ มีนกัวชิาการบางท่านใหนิ้ยามของค าวา่ “ความเป็นตวัแทน” วา่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจาก
การยินยอมระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยท่ีฝ่ายหน่ึงเรียกว่า “ตวัแทน” ตกลงท่ีจะท าการใดๆ ในฐานะท่ีเป็น
ตวัแทนให้กบัอีกฝ่ายท่ีเรียกว่า “ตวัการ” ดงันั้นกิจการควรมีเคร่ืองมือในการควบคุมการปฏิบติังานเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานเพ่ือท่ีจะช่วยให้เกิดความแน่ใจว่าสัญญาท่ีท าข้ึนระหว่างผูบ้ริหาร           
ผูถื้อหุน้ และผูเ้ป็นเจา้หน้ีไดมี้การยดึถือปฏิบติัจริงตามสญัญา   (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543)  และมีการด าเนินงาน
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อยา่งโปร่งใส เพราะในอดีตเคยมีบริษทัต่างประเทศท่ีสร้างสรรคก์ลบญัชีท่ีซบัซอ้น เพ่ือแต่งตวัเลขในงบการเงิน
และป่ันราคาหุน้ในสูงข้ึน (ภาพร  เอกอรรถพร) 
 ดงันั้น งบการเงินจึงถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีน ามาควบคุมการปฏิบติังาน โดยสามารถน ามาใชใ้น
การประเมินการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นสัญญา หรือใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูบ้ริหารวา่
ไดบ้ริหารกิจการโดยค านึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุดของกิจการ 
 2. ผลประโยชน์ฝ่ายรัฐ 
 เป็นกระบวนการทางการเมืองระหวา่งบุคคลฝ่ายต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดการโอนถ่ายความมัง่คัง่ไปยงัตวัเอง 
ส่วนใหญ่มกัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐ เช่น การให้สัมปทาน หรือการควบคุมการก าหนดราคา
ขาย ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินท่ีสะทอ้นออกมาจึงมีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบและควบคุมภาคอุตสาหกรรม  
(วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 3. การวางแผนการรับผลตอบแทนของผู้บริหาร 
 โดยทั่วไปสัญญาท่ีกิจการจัดท าข้ึนระหว่างผู ้บริหารและผูถื้อหุ้นจะเก่ียวข้องโดยตรงกับผลการ
ปฏิบัติงานท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร รวมถึงผลตอบแทนท่ีผูบ้ริหารได้รับจากการ
บริหารงาน ด้วยเหตุน้ีงบการเงินจึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร โดยการ
เปรียบเทียบกบัก าไรท่ีใชเ้ป็นเกณฑอ์า้งอิงท่ีไดมี้การระบุไวใ้นสัญญาผลตอบแทนท่ีไดท้ าไวก้บัผูบ้ริหาร ดงันั้น
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของตน ผูบ้ริหารอาจจะมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่กิจการโดยการตกแต่งบญัชี  (วร
ศกัด์ิ  ทุมมานนท์, 2543)  หรือใชช่้องโห่วงของมาตรฐานมาช่วยสร้างสรรคท์ าให้ก าไรเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริหาร 
 ดงันั้นแนวทางในการลดการตกแต่งบญัชีในกรณีน้ี คือ การจ ากดัแนวทางปฏิบติัทางบญัชีท่ีผูบ้ริหารจะ
สามารถรับไปใช ้ นอกจากน้ีตอ้งระวงัวธีิการท าสญัญา และควรมีการติดตามการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 4. ข้อผูกมดัตามภาระหนีสิ้น 
 ส่วนใหญ่เง่ือนไขในสญัญากูเ้งินมกัก าหนดใหกิ้จการด ารงสภาพคล่อง ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
และตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีบ่งบอกว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ียไดเ้ม่ือครบก าหนดใน
ระดบัท่ีผูใ้ห้กูย้อมรับได ้เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการผิดนดัช าระหน้ี จึงตอ้งก าหนดกฎเกณฑไ์ว้
ในเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้  ดว้ยเหตุผลน้ีมีโอกาสท่ีกิจการจะปฏิบติัวิธีการทางบัญชีท่ีช่วยเพ่ิมก าไรและฐาน
สินทรัพยใ์นงวดปัจจุบนัมาใช ้โดยไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต (วรศกัด์ิ  ทุมมานนท,์ 2543) 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ลกัขณา   แซ่ล่ิม (2552) การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคแบบจ าลองของ Beneishปี 1999 เพื่อน ามาทดสอบ
กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือคน้หาสัญญาณเตือนภยัต่อการตกแต่งงบการเงิน 
และทดสอบความสามารถในการเตือนภยัล่วงหน้าของแบบจ าลองของBeneishปี 1999 ท่ีมีต่อการตกแต่งงบ
การเงินพบว่า ลกัษณะทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการตกแต่งงบการเงินนั้น ในภาพรวมเป็นไปตาม
แบบจ าลองสัญญาณเตือนภยัท่ีน ามาทดสอบถึงร้อยละ 77.10 โดยมีลกัษณะทางการเงินดังน้ี มีขนาดเล็ก คือมี
ขนาดของสินทรัพยร์วม ยอดขาย และมูลค่าตลาดนอ้ยกวา่บริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีความสามารถ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

950 

ในการท าก าไรนอ้ยกวา่บริษทัท่ีไม่มีการตกแต่งงบการเงิน แต่มีหน้ีสินและมีอตัราการเติบโตท่ีมากกวา่บริษทัท่ี ไม่
มีการตกแต่งงบการเงิน ส่วนดชันีสัญญาณเตือนภยัในภาพรวมเป็นไปตามแบบจ าลองสัญญาณเตือนภยัท่ีน ามา
ทดสอบเพียงร้อยละ 43.30มีเพียง 2 ดชันีเท่านั้นท่ีสามารถบ่งช้ีไดคื้อ ดชันีลูกหน้ีต่อยอดขายและดชันีอตัราการ
เติบโตของยอดขาย  
 เกรียงไกร   นามนยั (2552) ไดศึ้กษาวจิยัผลกระทบของคุณภาพก าไรท่ีมีต่อภาพลกัษณ์และการเจริญเติบโต
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยสรุปพบว่าคุณภาพก าไร มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์รและมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการเจริญเติบโตขององคก์ร
ในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และภาพลกัษณ์องคก์รมีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบัการเจริญเติบโตขององคก์รในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นผูบ้ริหาร
ฝ่ายบญัชีจึงควรน าขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพก าไรท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์
และการเจริญเติบโตขององคก์ร รวมทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมให้กิจการมีความมัน่คงและยัง่ยนื
ต่อไป 
 ศุภานัน   ครู่กระโทก(2553) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการตกแต่งบัญชี                
การวางแผนภาษี การหลบหลีกภาษีและการหลีกเล่ียงภาษีเพ่ือผลประโยชน์ทางภาษีของห้างหุ้นส่วนจ ากัดใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการตกแต่งบญัชีเพ่ือผลประโยชน์ทางภาษีท่ีพบมากคือ การเร่งรัดตดั
บญัชีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั และการลงวนัท่ีส่งสินคา้ล่าชา้กวา่ความเป็นจริง ส่วนรูปแบบ
การวางแผนภาษีเพ่ือผลประโยชน์ทางภาษีท่ีพบมากท่ีสุดคือ ใชสิ้ทธิทางภาษีท่ีกฎหมายยอมให้เป็นรายจ่าย การ
แตกหน่วยภาษีเพ่ือกระจายฐานภาษี และการน ารายจ่ายส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการมาบนัทึกเป็นรายจ่าย ดา้น
แนวทางในการลดการตกแต่งบญัชี การหลบหลีกภาษีและการหลีกเล่ียงภาษี พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเห็นดว้ย
มากท่ีสุด 2 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมการบริหารภาษี โดยการวางแผนภาษีอยา่งถูกกฎหมาย และพฒันาบุคลากร
ดา้นบญัชีให้มีจริยธรรมมากข้ึน ในส่วนของการเปรียบเทียบระดบัการพบของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีปัจจัย
บุคคลแตกต่างกนั จะมีระดบัการพบ รูปแบบการตกแต่งบญัชีเพ่ือผลประโยชน์ทางภาษีแตกต่างกนั ในปัจจยัเพศ 
อาย ุประสบการณ์ ประเภทธุรกิจ และระดบัความรู้ ส่วนการวางแผนภาษีเพ่ือประโยชน์ทางภาษี ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดบัการพบ คือ อาย ุประเภทธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

Klein (2002) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทักบัการจดัการก าไร โดยใชค้วามผิดปกติของรายการพึงรับพึงจ่ายเป็นตวัวดัการจดัการก าไร กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช ้คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา (NYSE) และ NASDAQ จ านวนทั้งส้ิน 692 บริษทั 
จากการจดัล าดบั โดย S&P ตั้งแต่ ปี 1992-1993ยกเวน้กลุ่ม ธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั และธุรกิจท่ีมีภูมิล าเนาอยู่
นอกประเทศ ผลการศึกษาพบวา่ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบท่ีลดลง
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของรายการพึงรับพึงจ่ายเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีผลการทดสอบสรุปวา่ โครงสร้างของ
คณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระมากกวา่จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมกิจการทั้งดา้นบญัชีและการเงินมากข้ึน 

Xie, Davidson III, and DaDalt (2003) ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมีต่อการก ากบัดูแลกิจการและการจดัการก าไร โดยศึกษาองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร โดยการใชต้วัแบบ Teoh et al. (1998) และ Jones 
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(1991) เป็นตวัแทนในการจดัการก าไร และใชข้อ้มูลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา
จ านวนทั้ งส้ิน 282 บริษทัท่ีได้รับการจัดอนัดับโดย S&P 500 ในปี 1992, 1994 และ 1996  ผลการศึกษาพบว่า
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ดา้นบญัชี/การเงิน จะส่งผลให้บริษทัมีการจดัการ
ก าไรท่ีลดลง และความถ่ีหรือจ านวนคร้ังในการเขา้ประชุมของทั้ งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัระดบัการเปล่ียนแปลงรายการพึงรับพึงจ่าย โดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
สรุปไดว้า่กิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถลด
การจดัการก าไรท่ีอาจเกิดข้ึนจากฝ่ายบริหารของบริษทัได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูท่ี้สนใจในการลงทุน ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
ช่วยในการตวัสินใจในการลงทุน ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ท่ีนักลงทุนควรให้ความส าคญั         
การตกแต่งบญัชี บิดเบือนตวัเลขในงบการเงิน ความไม่โปร่งใสในการบริหารของผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบโดยตรง และเป็นสาเหตุท่ีท าใหห้ลายบริษทัตอ้งลม้ละลายในอดีต ดงันั้นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูท่ี้สนใจ
ในการลงทุนสามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจ และระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลใน       
งบการเงิน   
 

บทสรุป 
 การท่ีงบการเงินผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชี สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูใ้ชง้บท่ีมีต่องบ
การเงิน ถึงแมว้า่การตรวจสอบอาจมีขอ้จ ากดับางประการในการปฏิบติัการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหรือการทุจริต 
รวมถึงการตกแต่งบญัชีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจผิดอนัเป็นสาระส าคญัต่อผูใ้ชง้บการเงิน ทั้งน้ีผูใ้ชง้บสามารถสังเกต
ได้จากสัญญาณเตือนภยัท่ีสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของงบการเงิน อย่างไรก็ตามถึงจะมีการควบคุม
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีภายนอกแล้ว หรือแม้แต่ผูต้รวจสอบภายในก็ตาม แต่ถ้าผูป้ฏิบัติงานยงัค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ยอ่มท าให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือปิดบงัขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัอีก ดงันั้นควร
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บทคัดย่อ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR ) เป็นประเด็นส าคญัท่ีทัว่โลกก าลงั
ให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจดว้ยเล็งเห็นว่า การด าเนินกิจการขององคก์รธุรกิจส่งผลกระทบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกลายเป็น “เร่ืองจ าเป็น” ท่ีทุกผ่ายให้
ความส าคญัไม่ใช่เพียงเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพ่ือหวงัผลทางการตลาด หรือเพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหาทาง
ธุรกิจให้ไดรั้บการยอมรับจากสังคมแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบนัก าลงัทวีความส าคญัและกลายเป็น 
“แนวคิดและวิธีการบริหารจดัการธุรกิจ” เพ่ือพฒันาการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงพฒันาห่วงโซ่มูลค่า ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน แนวคิดดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวงัท่ีน าเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการในการบริหารจดัการ
องคก์รต่อไป ดว้ยเล็งเห็นวา่การบริหารกิจการให้เติบโตควรมีสมดุลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและ
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัจดทะเบียนท่ีตอ้งมีความพร้อมในการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินกิจการ 
สู่สาธารณะอีกดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไดเ้ป็นประเด็นท่ีส าคญัในการท่ีจะน ามาเปิดเผย
ขอ้มูลทางบญัชีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึงก็จะมีการให้ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมเป็นส่ิงจูงใจใหอ้งคก์รต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและมีการไดรั้บรางวลัดีความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ดีเด่น ซ่ึงเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนและกระตุน้ใหบ้ริษทัจดทะเบียนและองคก์รทั้งหลายเห็นความส าคญัของการน า
หลักการและแนวปฎิบิติท่ีดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสามารถจัดท ารายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์รอยา่งย ัน่ยนืต่อไป 
 
ค าส าคญั: การเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีความรับผิดชอบต่อสงัคม, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 
 Corporate Social Responsibility: CSR is increasingly important for business success abroad. As CSR is 
“The Must” that every sections focus on, the effect it has unavoidably on social and environment are not only for 
good corporate image, commercialization or being accepted by others, but also becomes more widespread, 
adapted to a “Business Management Concept and Measurement” to improve business efficiency, reduce risk, lead 
to increasing in competition capability and value chain development which has significant impact on business 
sustainability. Concept of CSR is aimed at encouraging organization to have an integrated management system. 
Growth organization is a balanced performance in areas of economics, social, environment and Good 
Governance. Listed companies must also be aware of information disclosure required from public in particular. 
Several kinds of motivation are used as awards depending on level of disclosure of information related to it, to 
encourage organizations to realize the importance of the concept of CSR which plays key role in efficiency 
organization, as well as to make standard CSR information reports which is a part of sustainable development 
organization. 
 
KEYWORDS:  Disclosure of accounting social responsibility ,  sustainable development 
   

 บทน า 
 ท่ามกลางกระแสของการด าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงส่งผลให้องคธุ์รกิจต่างๆ มุ่งเนน้เพียงการ
แสวงหาก าไรสูงสุดโดยไม่ค านึงถึงผลเสียต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตามมา เช่น การปล่อยควนัพิษจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้ชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บมลภาวะทางอากาศ การ
ปล่อยน ้ าเสียลงสู่แม่น ้ าล าคลองโดยไม่มีการบ าบดัส่งผลให้สัตวน์ ้ าตาย ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มน ้ าไดรั้บผลกระทบ 
ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นตน้ ( เบญจวรรณ แซ่ล้ี ,2555) ถึงแมว้า่ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นทุกบริษทัจะ
ยอมรับวา่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่ิงส าคญัและเป็นเร่ืองจ าเป็น แต่ขอ้มูลเก่ียวกบั (CSR : Corporate Social 
Responsibility) บางอยา่งก็ไม่ไดรั้บการเปิดเผย และจะเปิดเผยเฉพาะท่ีจ าเป็นหรือถูกบงัคบัดว้ยขอ้กฎหมายเท่านั้น 
ท าใหย้งัเกิดช่องวา่งเก่ียวกบัความโปร่งใสและความน่าเช่ือถือขององคก์ร (ณิชวรรณ วชิยัดิษฐ , 2555) ดว้ยสาเหตุ
ดงักล่าวน้ี ท าให้เกิดแรงผลกัดนัจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมทั้ง
องคก์รธุรกิจต่างๆ ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมและท าการเปิดเผยขอ้มูลมากข้ึน ในทุกหน่วยงาน
ตอ้งบริหารกิจการให้เติบโตในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นและพนักงาน รวมทั้งเน้น
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความสมัครใจท่ีจะท ามากกว่าหน้าท่ีนั้นเพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมใหแ้ก่ตนเอง ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมรวมถึงการสร้างความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร  
   ในการท่ีบริษทัด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสูงนั้น ถือวา่เป็นการเพ่ิมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ให้กบัธุรกิจและท าใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบเม่ือน าตวัเลขทางการเงินไปเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมน้อยกว่า (Vance , 1975) บริษทัให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยค านึงถึงความแตกต่างและความ
ครอบคลุมตามลกัษณะและประเภทขององคก์ร ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัเป็นไดท้ั้งปัจเจกหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงเป็น
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ส่วนหน่ึงขององคก์ร เช่น พนกังาน หรือเจา้ขององคก์รท่ีมีความสนใจต่อการด าเนินงานขององคก์รหรือไดรั้บผล
จากการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงผลการด าเนินงานกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัเลือกมารายงานควรค านึงถึง
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากการตดัสินใจ โดยปราศจากอิทธิพลหรือความโนน้เอียง
ในการน าเสนอขอ้มูลเฉพาะกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นมิตรหรือท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือสนบัสนุนองคก์ร  ในประเทศไทย
ปัจจุบนันั้นไดใ้หส้ านกังานคณะกรรมการกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดด้ าเนินงานท่ีมีเป้าหมายดา้นธุรกิจ
ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเรียกวา่ เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” (พ.ศ.2555) ซ่ึงประกอบดว้ย 8 แนวปฏิบติั 
ไดแ้ก่  1) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 2) การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ปฎิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 5) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 6) การดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) นวตักรรมและการเผยแพร่วตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8) การจดัท า
รายงานบญัชีดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 2545)  ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดมี้การจดัมอบรางวลั CSR Awards หรือรางวลัดีเด่นส าหรับรายงานบญัชีความรับผิดต่อสังคมเป็น
ประจ าทุกปี บนเวที SET Awards ซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นรางวลัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่นั้นจะไดรั้บรางวลัดีเด่น ซ่ึงแตกต่างกบับริษทัท่ีมี
ขนาดเลก็คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(MAI) ไม่ไดรั้บรางวลั แต่อยา่งใด ซ่ึงเป็นบทสะทอ้นใหเ้ห็น
วา่ในโลกของการขบัเคล่ือนความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยยงัคงมีช่องวา่งท่ียงัห่างระหวา่งองคก์รขนาดใหญ่
และขนาดเลก็ซ่ึงอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ท่ีตอ้งการเติมเตม็ (วณิชวรรณ วชิยัดิษฐ ,2555) ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ เผยทิศทาง CSR ปี 
2557 เนน้บทบาทความเป็นพลเมืองของภาคธุรกิจ หรือ Corporate Citizenship เพื่อการปฎิรูปสังคมดว้ยแนวทาง 
การเขา้ใจ เขา้ถึง และร่วมพฒันาสงัคม พร้อมน าแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมระหวา่งธุรกิจกบัสงัคม หรือ Creating 
Shared value (CSV) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบใหม่โดยน าความเช่ียวชาญของธุรกิจมาเป็น
เคร่ืองมอในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมซ่ึงไดมี้การจดัอบรม สมัมนาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสม
ต่อศกัยภาพและลกัษณะการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและความยัง่ยืนของกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนทุกแห่งและเพ่ือสามารถผนวกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้ไปในทุกกระบวนการธุรกิจจนสามารถ
พฒันาเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถขององค์กรได้ในท่ีสุด  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 
14/2557)  
   ประเด็นเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของบริษัทซ่ึงประกอบด้วย ขนาดของบริษทั 
โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างความเป็นเจา้ของ โครงสร้างคณะกรรมการอิสระ ประเภทของผูส้อบบญัชี เป็นตน้  
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัและการเปรียบเทียบความ
แตกต่างกนั  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็น
ขอ้มูล ซ่ึงสามารถเติมเต็มให้เกิดความเขา้ใจท่ีสมบูรณ์พร้อมกบัพฒันาแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
ในบริบทของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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การวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทเชิงคุณภาพ  ( ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ) 
   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ขอ้มูลท่ีใชใ้น 
การวิเคราะห์ไดแ้ก่ อตัราการขยายตวัในอดีตและเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ส่วนแบ่งตลาด โครงสร้างเงินทุน 
โครงการขยายโรงงงานในอนาคต การขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดเ้ตรียมการไว ้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคลากรในบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจ ผูว้ิเคราะห์สามารถดูตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
ท่ีส าคญัๆ บางประการดงัน้ี คือ  
   1.  ขนาดของบริษทั ผูว้เิคราะห์ควรจะพิจารณาขนาดของแต่ละบริษทั ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ยอ่มจะมีความ
ไดเ้ปรียบธุรกิจขนาดเลก็ทั้งในดา้นเงินทุน ดา้นเทคนิค การจา้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ และไดเ้ปรียบใน
ดา้นสภาพการแข่งขนัในตลาด เป็นตน้    
   2.  อตัราการขยายตวัในอดีต ในการประมาณการผลก าไรของบริษทัในอนาคตเพ่ือค านวณหามูลค่า
หลกัทรัพยข์องบริษทันั้น ผูว้ิเคราะห์อาจใชอ้ตัราการขยายตวัในอดีตเป็นบรรทดัฐานซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้อตัรา
การขยายตวัในอนาคตจะเท่ากบัอตัราการขยายตวัในอดีต 
    3.  ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์เป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อุปสงคใ์นสินคา้จะมีเสถียรภาพมากซ่ึง
จะส่งผลให้ก าไรของบริษทัท่ีผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้นั้นจะมีเสถียรภาพมากกวา่บริษทัท่ีผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน 
 4.  ช่ือยีห่อ้ผลิตภณัฑ ์เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับบุคคลทัว่ไป โอกาสในการท าก าไร
ของธุรกิจก็สูงข้ึนไปดว้ย  
 5.  โครงสร้างของเงินทุน จะแตกต่างกนัไปตามนโยบายของแต่ละบริษทั ธุรกิจท่ีมีโครงสร้างของเงินทุน
ประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นส่วนใหญ่ ย่อมจะมีความเส่ียงทางการเงินต ่ากว่าธุรกิจท่ีมีเงินทุนส่วนใหญ่มาจากหน้ีสิ 
 6.  การกระจายของผลิตภัณฑ์ ธุรกิจท่ีผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้และบริการหลายชนิดและมีช่ือยี่ห้อ
ผลิตภณัฑห์ลายช่ือยอ่มจะสามารถมีส่วนแบ่งในตลาดไดม้ากกวา่ธุรกิจท่ีมีการกระจายของผลิตภณัฑน์อ้ย 
   7.  ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะผูบ้ริหารนบัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของธุรกิจมีความสามารถในการบริหาร
และเสริมสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทั้งมีประสบการณ์และความช านาญในการประกอบธุรกิจ 
   8.  ความสามารถทางดา้นการคิดคน้และเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  บริษทัท่ีมีความสามารถคิดคน้ผลิตภณัฑ์
ใหม่จะเป็นผูท่ี้ริเร่ิมและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่นั้นในตลาด หากสินคา้นั้นเป็นท่ียอมรับในช่วงแรก บริษทัก็จะ
สามารถท าก าไรไดสู้งโดยปราศจากคู่แข่ง และยงัสามารถพฒันาสินคา้นั้นใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน  
   9.  พนักงาน เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทัการด าเนินงานของบริษทัจะราบร่ืนไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพก็ยอ่มตอ้งอาศยับุคลากรภายในบริษทั  
 

การวเิคราะห์บริษัทเชิงปริมาณ     
    (Elsayed, 2006)  การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะวิเคราะห์จากงบการเงินของธุรกิจท่ีผ่านมาและในปัจจุบนั
เป็นส าคญั เพ่ือจะน ามาก าหนดตวัแปรต่างๆ อาทิ ก าไรและเงินปันผลในอนาคต ราคาของหลกัทรัพยใ์นอนาคต 
เป็นตน้ซ่ึงประเด็นหลกัของการวิเคราะห์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินและ 
การประเมินราคาหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์โดยใช้งบการเงินของบริษทัจะยงัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้ก็ต่อเม่ือ 
ผูว้ิเคราะห์ไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะโครงสร้างและขอ้จ ากดัในการใชง้บการเงินนั้นๆ ซ่ึงผูใ้ชค้วรตีความผลลพัธ์ท่ีได้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

958 

จากการค านวณดว้ยการเอาขอ้มูลต่างๆ ในงบการเงินมาค านวณหาสดัส่วนและอตัราส่วนเปรียบเทียบกนัในแต่ละ
ช่วงเวลาและเปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ตีความเพ่ือหาค าตอบต่างๆ ท่ีตอ้งการและ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคม] 

 1. ความหมายและความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นแนวคิดขององค์กร
ในการด าเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินการท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายองคก์รนั้นอาจเป็น
การตั้งเง่ือนไขใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัหมายถึง ลูกคา้ คู่คา้ ผูล้งทุน รัฐบาลและองคก์ารพฒันาชุมชนร่วมกนัดูแล
รับผิดชอบสังคมดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเดิมธุรกิจมกัแสดงว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยการคืน
ประโยชน์ใหก้บัสงัคมในรูปแบบการบริจาคเพ่ือสาธารณะกศุล (สถาบันพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื,2556 ; ออนไลน์) 
    2. แนวคิดด้านความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร   องคก์รหรือบริษทัต่างๆ ไดย้ึดแนวปฏิบติัในการ
ด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยด าเนินการเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ิม
มากข้ึนและไดว้างกรอบงานท่ีจะจดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  เพื่อเป็นรายงานประจ าปี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ค านึงถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่ธุรกิจและเพ่ือการพฒันาร่วมกนัอย่างเก้ือกูลกนัและกนัระหว่างธุรกิจและสังคมเพ่ือความยัง่ยืนต่อไป  องค์กรท่ี
พฒันาอย่างย ัง่ยืนจะตอ้งมีลกัษณะท่ีส าคญัในส่วนของการบริหารภายในท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นผูน้ าดา้น
ความยัง่ยนืระดบัสากล (พชัรี สาสะกลุ ,2554)  คุณสมบติัส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่  
   1. การมีพนัธสญัญาในการมุ่งสร้างคุณค่าดา้นความยัง่ยนื เป็นการแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าของ
องคก์รตามแนวทางความยัง่ยืนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงพนัธสัญญาอาจปรากฏอยูใ่นวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายหรือ
ค่านิยมท่ีสอดแทรกอยูใ่นโครงสร้างและกระบวนขององคก์รการบริหารจดัการอยา่งแทจ้ริง  
  2. ความโปร่งใสและการส่ือสาร เป็นความสามารถในพนัธสัญญาให้ผูมี้ส่วนได้เสียทราบว่ามีการ
ด าเนินการ มีความส าเร็จหรือตอ้งเปล่ียนแปลง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในกระบวนการและวิธีการ
เหล่านั้นเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเห็นการพฒันาในทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม    
   3. สินคา้และบริการท่ีย ัง่ยืน เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสังคมสะท้อนว่าองค์กรมีการพฒันากระบวนการ
ภายในท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจนสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความยัง่ยืนให้กบั
องคก์รและสงัคมได ้  
   4. การบูรณาการแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ขา้ไปในแก่นของการด าเนินธุรกิจ เป็นการ
พิจารณาความยัง่ยนืทั้งกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการท าลายท้ิง   
   5. นวตักรรม/การวจิยัและพฒันา เป็นความพยายามท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการบริหารจดัการ
และวธีิปฏิบติัต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   
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มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility : ISO 26000)    
   มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีวตัถุประสงคข์ององคก์รในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม คือ
การน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยองคก์รควรให้ความส าคญักบัหลกัการทั้ง 7 ประการน้ี ( สถาบนัไทยพฒัน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์,2559)  
  1.1  หลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้  ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ควรมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้มในส่ิงท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากองคก์ร โดยองคก์รควรยอมรับการตรวจสอบและพร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น  
   1.2 หลกัการความโปร่งใส ผูป้ระกอบการควรมีความโปร่งใสในการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรม
ขององคก์รท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ควรเปิดเผยนโยบายการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ถูกตอ้งและครบถว้น 
   1.3 หลกัการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม  อยูบ่นพ้ืนฐานของความซ่ือสตัยค์วามยติุธรรมโดยค านึงถึงคน สตัว์
และส่ิงแวดลอ้ม ในการมุ่งเนน้ไปท่ีผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาโครงสร้าง
ธรรมมาภิบาล ท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 
   1.4  หลกัการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เคารพต่อผลประโยชน์และความตอ้งการของผูมี้
ส่วนได้เสียส านึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย ค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 1.5 หลกัการเคารพต่อหลกันิติธรรม  ควรยอมรับในการปฏิบติัตามหลกันิติธรรมโดยผูป้ระกอบการควร
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมขององคก์รและอยู่
ภายใตก้รอบของกฎหมายกบักฎขอ้บงัคบัท่ีออกดว้ยอ านาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบและระเบียบปฏิบัติ  
 1.6 หลกัการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล  เคารพและยึดมัน่ต่อแนวปฏิบติัสากลหลีกเล่ียงการร่วมกบั
องค์กรอ่ืนในการด าเนินกิจกรรมท่ีผิดต่อแนวปฏิบัติสากลและในสถานการณ์ท่ีขัดกับแนวปฏิบัติสากล  
   1.7 หลกัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน องคก์รควรจดัการใหเ้กิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งถูกตอ้งและ
หลีกเล่ียงสถานการณ์การท่ีไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในสถานการณ์ท่ีกฎหมายในประเทศหรือการด าเนินงานไม่ไดมี้
การปกป้องสิทธิมนุษยชนอยา่งเหมาะสมใหย้ดึถือหลกัการเคารพต่อแนวปฏิบติัสากล 
 

การเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคมตามแบบรายงานประจ าปี 56-1 (Haron, Ismail and Yahya, 
2007)   

 1. วตัถุประสงคข์องการจดัท าแบบรายงานประจ าปี   
   1.1 การเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบรายงานประจ าปี จดัท าข้ึนเพ่ือให้บริษทั 
จดทะเบียนท่ีตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัในรายงานประจ าปีไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง 
ในการรายงานขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมร่วมกบัขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ของบริษทั  
   1.2 ขอบเขตของขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่ีแนะน าให้รายงานตามกรอบการ
รายงาน       

 1.3 รูปแบบการรายงานส าหรับบริษทัท่ีจดัท ารายงานตามกรอบการรายงานมีจุดมุ่งหมายท่ีใหบ้ริษทั
สามารถปรับปรุงและพฒันาการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมใหดี้ยิง่ข้ึนในรอบปีต่อไปดว้ยการรายงานเน้ือหา



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

960 

ภายใตห้ัวขอ้ท่ีก าหนดตามบรรทดัฐานเดียวกนัและความสามารถในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัปีก่อน
หนา้ของบริษทัและกบับริษทัอ่ืนๆ  

 

หลกัในการเปิดเผยข้อมูลความรับผดิชอบต่อสังคม  
  ข้อมูลด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีบริษทัเปิดเผยตามกรอบการรายงานนั้นครอบคลุมใน 10 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
( กนกกาญจน์  มาละวรรณา , 2555)   
   1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เป็นส่วนขยายเพ่ิมเติมของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ิมเติมจากการไดรั้บการ
ดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
    2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม เป็นการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมของบริษทัท่ีมีต่อองคก์รอ่ืน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ผูส่้งมอบ ผูรั้บเหมา ลูกคา้ คู่แข่งขนั เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดผลในทางท่ีดี
หรือในทางบวก โดยใชภ้าวะผูน้ าผลกัดนัใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสังคมในขอบเขตท่ีบริษทัสามารถด าเนินการ  
 3. การต่อตา้นการทุจริต  งานเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมท่ีถูกยกข้ึน
มาใหเ้ป็นหวัขอ้หลกั เน่ืองจากความรุนแรงของปัญหาไดข้ยายวงกวา้งจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  เป็นการเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าแนกเป็นสองหมวดใหญ่ คือ หมวดสิทธิ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม   เป็นเร่ืองของนโยบายและขอ้ปฏิบัติท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานไดท่ี้
ด าเนินการภายในองคก์ร โดยองคก์รหรือในนามขององคก์ร  

6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  เป็นความรับผิดชอบในตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัผลิตจ าหน่าย
หรือให้บริการแก่ผูบ้ริโภค ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดท่ีเป็นธรรม การคุม้ครองสุขภาพและความ
ปลอดภยั การบริโภคท่ีย ัง่ยนื การคุม้ครองขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค  

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ตามกรอบการรายงานเป็นเร่ืองท่ีถูกผนวกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยชุมชนและสังคมท่ีบริษทัเขา้ร่วมพฒันา ซ่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการด าเนินงาน
เน่ืองเพราะองคก์รตอ้งการเขา้ร่วมพฒันาในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียและมีผลประโยชน์ร่วมกบัชุมชน  

8. การจัดการส่ิงแวดลอ้ม  ของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ตดัสินใจและการด าเนินงานขององคก์รทั้งในแง่ของการใชท้รัพยากร ถ่ินท่ีตั้งของสถานประกอบการ มลภาวะ
และของเสีย รวมถึงผลกระทบจากการด าเนินงานต่อแหล่งท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติของพืชและส่ิงมีชีวติต่างๆ 

9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นการน าความรู้ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมาพฒันาปรับใชแ้ละคิดคน้ให้เกิดนวตักรรม
ทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างประโยชน์ ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ทั้งต่อธุรกิจและสงัคมไปพร้อมๆ กนั  

10. การจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนื เป็นช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานท่ีมากกวา่รายงานทาง
การเงิน ครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เป็นผูใ้ชข้อ้มูล  
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
   ปทุมพร  หิรัญสาลี (2557)  ได้ศึกษาการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการใน 56-1 : 
กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอบเขต รูปแบบ และ
ปริมาณของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในส่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อม
ทดสอบความแตกต่างของปริมาณและศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุดคือ กลุ่มทรัพยากร ต ่าท่ีสุดคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งปัจจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างคือ ลกัษณะการถือครองหุ้นประเทศผูก่้อตั้งกิจการ และลกัษณะของ
กิจการ ทางดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีเพียงปัจจยัเดียวคือ ชนิด
ของผูต้รวจสอบบญัชี กนกกาญจน์  มาละวรรณา (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นขนาดของบริษทั อายขุอง
บริษทั โครงสร้างการเป็นเจา้ของ โครงสร้างกรรมการอิสระ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการท าก าไร 
ประเภทส านักงานสอบบญัชี และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ผลการสรุปพบว่า บริษทัจดทะเบียน
ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 39.57 มีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมอยูใ่นระดบัร้อยละ 70-79 โดย
บริษทัมกัจะมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และการร่วม
พฒันาชุมชนและสงัคม โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ ไดแ้ก่ ขนาดของ
บริษทั โครงสร้างการเป็นเจา้ของ และการรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 
  ณิชวรรณ วิชยัดิษฐ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ของบริษทั ผลสรุปพบวา่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดบัต ่า โดยมีการเปิดเผยในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมากท่ีสุดปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ขนาดของบริษทั และประเภทอุตสาหกรรม โดยขนาดของบริษทัมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษทัท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมแตกต่างกนัมีระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส่วนปัจจยัอ่ืนซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถในการท าก าไร โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างของผูถื้อหุ้นต่างชาติ 
และอายกิุจการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคม 
   พชัรี สาสะกุล (2554)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของบริษทัต่อการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะต่างๆ ของบริษทักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมในรายงาน
ประจ าปี  ผลสรุปพบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับน้อยมาก คุณลักษณะท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กับระดับการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับน้อยมาก คุณลักษณะท่ีพบว่ามีความสัมพนัธ์กับระดับการเปิดเผยขอ้มูลความ
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รับผิดชอบต่อสังคมจาการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขนาดของบริษทัและประเภทผูส้อบบญัชี โดยทั้งสองคุณลกัษณะมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับระดับการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี จากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของระดบักาเปิดเผยขอ้มูลในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมพบวา่ บริษทัในแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผย
ขอ้มูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยพบว่า กลุ่มทรัพยากร มีการเปิดเผยขอ้มูลในระดับท่ีสูงกว่าประเภท
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญั  
     Haron, Ismail and Yahya (2007)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบริษทัในประเทศมาเลเซียโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหาสาระท าแบบประเมินผล (Checklist) ลงบน
กระดาษท าการ บันทึกจ านวนของระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม ผลสรุปพบว่าขนาดของ
บริษทัและโครงสร้างเงินทุนมีอิทธิพลต่อระดบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือสงัคม โดยท่ีขนาดของบริษทัมีความสมัพนัธ์
ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะท่ีโครงสร้างเงินทุนมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญักบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Baliaoui and Karpik (1989)  ในส่วนของประเภทอุตสาหกรรมนั้น จากการศึกษาไม่พบความ
แตกต่างระหวา่งความสัมพนัธ์ของบริษทัประเภท High Profile และ Low Profile ท่ีมีระดบัของการเปิดเผยขอ้มูล
ความรับผิดชอบต่อสงัคมแต่อยา่งใด  
   Elsayed (2006) ศีกษาการทดสอบผลกระทบของทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละขนาดของบริษทัท่ีมีตอ่การก าหนด
เป้าหมายทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  ผลการศึกษาพบว่าขนาดของบริษทัมีผลต่อผลการด าเนินงาน
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และขนาดของบริษทั
และทรัพยากรท่ีอยูมี่ผลต่อกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทัท่ีตอบสนองต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ในส่วนของแปรควบคุมนั้ น พบว่า มีเพียงอายุของกิจการซ่ึงมีผลต่อการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทัท่ีตอบสนอง
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ในทิศทางลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผลกระทบของอุตสาหกรรมก็มีผลต่อการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทัท่ีตอบสนอง
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั 
 

บทสรุป  
   ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นการท าให้ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มมีสมดุลอยู่รวมกันได้
อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงการท่ีองคก์รใหค้วามส าคญัและด าเนินการในเร่ืองของการเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนั้น องค์กรตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ในการบริหารกิจการให้มีผลก าไรและเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชนรวมถึงสามารถขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคมและชุมชนท่ีองค์กรด าเนินอยู่ในระยะยาว  
โดยท่ีการบญัชีสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นการบญัชีท่ีให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้มเป็นวิวฒันาการทางการบญัชีแขนงหน่ึงท่ีนกับญัชีสมยัใหม่ไดพ้ฒันาข้ึน
มาเพ่ือรายงานเก่ียวกบัตน้ทุนและผลประโยชน์อนัเกิดจากกิจกรรมขององคก์รท่ีส่งผลกระทบต่อสาธารณชนทั้งท่ี
เป็นขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน ซ่ึงการบญัชีสงัคมและส่ิงแวดลอ้มมีมาตรฐานก าหนดระบบ
ท่ีชดัเจน เหมาะสมจะมีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยในการปรับปรุงระบบบญัชีได ้ซ่ึงองคก์รสามารถบริหารจดัท าและ
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น าเสนอต่อสาธารณชนได้จะท าให้ผูบ้ริหาร ผูมี้ส่วนได้เสียตลอดจนผูถื้อหุ้นสามารถวางแผน วิเคราะห์และ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนประกอบกับองค์กรสามารถสะท้อนถึงจิตส านึกท่ีมีต่อการเปิดเผยขอ้มูลความ
รับผิดชอบต่อสงัคมซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
   ผูอ่้านจะได้รับประโยชน์ในการท่ีน าขอ้มูลท่ีได้รับไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการจัดท า
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมทางการบญัชีและสามารถส่ือสารในการด าเนินกิจกรรมไปยงัผู ้
มีส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งครบถว้นพร้อมกบัเป็นแนวทางในการจดัท ารายงานและการพฒันากรอบหรือตวัช้ีวดัในการ
วดัคุณภาพของการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้มีความ
ครอบคลุม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยท่ีส าคญัเป็นการกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นักลงทุน  
ผูท่ี้สนใจ หรือสาธารณชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความส าคญัของการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ิมข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง อนัดบัความน่าเช่ือถือ, ขนาดของหุน้กู,้ หุน้กูท่ี้
ผู ้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด กับต้นทุนของหน้ีสิน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1186 ตัวอย่างท่ีมีค่า
ผลตอบแทนของหุน้กู ้กลุ่มตวัอยา่งมาจากหุน้กูท้ั้งหมด 56 หุน้กูใ้นตลาดตราสารหน้ี ( Bond Electronic Exchange: 
BEX)  ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยท าการศึกษาขอ้มูลในงบการเงินระหวา่งปีพ.ศ.2551-พ.ศ.2557 
เป็นรายไตรมาส ครบทุกช่วงเวลา รวมระยะเวลา 7 ปี การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุยภูมิ โดยปัจจยัท่ีน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ, ขนาดของหุน้กู,้ หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนคืนก่อนครบก าหนด, ตน้ทุนของหน้ีสิน ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ผลจากการศึกษาพบวา่ อนัดบัความน่าเช่ือถือมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสิน   

 
ค าส าคญั: อนัดบัความน่าเช่ือถือ, ขนาดของหุน้กู,้ หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนก าหนด, ตน้ทุนของหน้ีสิน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the relationship between the bond credit rating (IGRADE), issue 
size ( ISIZE) , callable bond(CALL) , and cost of debt.  The total of 1186 representative observations are derived 
from a set of 56 bonds with reportable yield, issued in Bond Electronic Exchange:  BEX, with financial data 
collected quarterly covering a time period of 7 years (2008-2014) .  Both Descriptive statistics and multiple 
regression analysis were used to analyze data. At the 95% confidence interval, the findings indicate that the cost 
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of debt has a significant relationship with credit rating, callable bonds, and issue size.  Credit rating  have a 
negative correlation with the cost of debt  
 
KEYWORDS: credit rating, bond issue size, callable bond, cost of debt. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ปัจจุบนัตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง  การระดมทุนจากการออกตรา

สารหน้ีเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน บริษทัเอกชนมีการออกขายหุน้กู ้เพ่ือเป็นช่องทางระดมทุนเพ่ิม 
นอกจากการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2559)  กล่าววา่  ตราสารหน้ีเป็น
การระดมทุนระยะยาวในประเทศท่ีจะเป็นรากฐาน ในการเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงินให้แก่การด าเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน เน่ืองจากสามารถกระจายแหล่งระดมเงินทุนใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน โดยผา่นตลาดทุน
ในรูปการขายหุน้สามญั และการออกขายหุน้กู ้ใหแ้ก่นกัลงทุนภายในและต่างประเทศ  บริษทัสามารถวางกลยทุธ์
ด้านการจัดการบริหารตน้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมท่ีพ่ึงพิงเงินทุนจากสถาบันการเงิน ในรูปเงินกู้
โดยตรงเท่านั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการผนัผวนเป็นระยะการซ้ือขายหลกัทรัพยย์อ่ม
เกิดความเส่ียงตลอดเวลา ตราสารหน้ีท่ีออกจ าหน่ายในตลาดตราสารหน้ี ( Bond Electronic Exchange: BEX)  ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในตราสารหน้ี  ความเส่ียงในตราสารหน้ีมีหลาย
ประเภท โดยความเส่ียงหลกัมี 3 ประเภท ดงัน้ี  1)ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงราคาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ียในตลาด (Interest rate risk) เน่ืองจากสภาวะอตัราดอกเบ้ียในตลาดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึง
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนท่ีจะปรับไปในทิศทางเดียวกนั แต่จะแปรผกผนักบัราคาหุน้กู ้2)ความเส่ียงจากการผิด
นดัช าระหน้ี (credit risk หรือ default risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีทั้งดอกเบ้ียและ
เงินตน้ไดต้ามท่ีก าหนดไว ้โดยมีสาเหตุจากปัญหาภายในของบริษทั และ/หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือปัจจยัอ่ืนๆ 
3)ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง (liquidity risk) การซ้ือขายตราสารหน้ีในประเทศไทย  ส่วนใหญ่มีสภาพ
คล่องนอ้ย ปริมาณการซ้ือขายไม่สูงมากนกั และอตัราการเปล่ียนมือ ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า มีเพียงพนัธบตัรรัฐบาล
บางรุ่นท่ีมีปริมาณการซ้ือขายจ านวนสูงมาก ดงันั้น ในกรณีท่ีนกัลงทุนท่ีซ้ือหุ้นกูใ้นตลาดแรกแลว้ และตอ้งการ
ขายหุ้นกูเ้ม่ือยามจ าเป็น อาจประสบกบัปัญหาความไม่มีสภาพคล่องของหุ้นกู ้และอาจขายไดใ้นราคาท่ีต ่ามาก
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559)  นกัลงทุนท่ีตดัสินใจลงทุนการในหุ้นกูย้อ่มมีความเส่ียงสูง ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(2557)  กล่าวว่า  ระดับความเส่ียงจะสัมพนัธ์กับระดบั
ผลตอบแทน หุน้กูท่ี้มีความเส่ียงสูงมกัใหผ้ลตอบแทนท่ีสูง(high risk, high expected return)  ในทางกลบักนั หุน้กู้
ท่ีให้ผลตอบแทนต ่ามกัมีความเส่ียงต ่า ผูล้งทุนจึงควรเลือกลงทุนในหุ้นกูท่ี้เหมาะสมกบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
และระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์2559) 

หุน้กูห้รือตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีออกจ าหน่ายตามกฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. หุน้กูท่ี้ออกเสนอขาย
ตอ้งได้รับการจดัอนัดับเครดิต หรือจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ(crediting rating)  จากบริษทัจัดอนัดับเครดิตใน
ประเทศ สถาบนัการจดัอนัดบัเครดิตในประเทศไทยมี 2 บริษทัคือ บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั และบริษทั ฟิทช์ เรท
ติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(2559)  กล่าววา่อนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นเคร่ืองมือวดั
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ความเส่ียงดา้นเครดิตของหุ้นกูน้ี้  อนัดบัเครดิตเป็นค่าอา้งอิง ท่ีแสดงวา่ผูอ้อกหุ้นกู ้มีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถ
ช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ตามก าหนด โดยหุ้นกูท่ี้มีอนัดบัเครดิตดีหรือสูง หมายความวา่มีความเส่ียงท่ีจะไม่ช าระ
เงินตามก าหนดในระดบัต ่าและมีความมัน่คงทางการเงินในระดบัสูง และหุ้นกูท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่า มี
ความหมายในทางตรงขา้ม มีความเส่ียงท่ีจะช าระเงินตามก าหนดไม่ได ้ในระดบัสูง เน่ืองจากความมัน่คงทาง
การเงินอยูใ่นระดบัต ่า  นอกจากนั้นตน้ทุนของหน้ีสิน (cost of debt)  เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ี  
จากการกูย้มืเงินระยะยาว  หรือการออกหุน้กู ้ การท่ีหุน้กูมี้ความเส่ียงสูงยอ่มส่งผลใหต้น้ทุนของหน้ีสินสูงข้ึนดว้ย
เช่นกนั 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการวิจยัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ  ขนาดของหุน้กู ้ตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนคืนก่อนครบก าหนด กบัตน้ทุนของหน้ีสิน: 
กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ขนาดของหุน้กู ้หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกไถ่
ถอนคืนก่อนก าหนด กบัตน้ทุนของหน้ีสิน   

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ทบทวนต าราวชิาการ  วารสาร  บทความ  เวป็ไซด ์ 
ฐานขอ้มูล  และผลงานวจิยัในอดีตทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
 แนวคดิต้นทุนของหนีสิ้น (cost of debt)  เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ี  จากการกูย้มืเงิน
ระยะยาว  หรือการออกหุ้นกู้  จากงานวิจัยของ Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); 
Yang (2006).  ไดมี้การวดัค่าของตน้ทุนของหน้ีสิน โดยใชค้่าของผลตอบแทนหุน้กู(้yield)  ค  านวณไดด้งัน้ี 
            
            
 
 ตน้ทุนของหน้ีสินตามแนวคิดของ Geile (2007)  คือผลต่างระหว่างผลตอบแทนของหุ้นกู้เทียบกับ
ผลตอบแทนของพนัธบตัรหรือตัว๋เงินคลงัท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดเท่ากนั  ค  านวณไดด้งัน้ี 
 

            
 
            
 ผลตอบแทนของหุ้นกู้(yield)ตามความหมายน้ีเป็นผลตอบแทนของหุ้นกู้ในปีถัดไปจากปีแรกท่ี
ออกจ าหน่ายหุน้กูห้กัดว้ยผลตอบแทนของพนัธบตัรหรือตัว๋เงินคลงั  (treasury bill) ท่ีมีอายคุรบก าหนดเท่ากนักบั
หุน้กู ้
  อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ (IGRADE) จากงานวิจัยของวนิดา จริยาวรเมท (2543) พบว่าอตัรา
ดอกเบ้ียของตราสารหน้ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางผกผนักบัอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ี และสอดคลอ้งกบั

ผลตอบแทนหุ้นกู้ (yield )  = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดในอนาคต/ราคาของหุ้นกู้   (1) 
 

ผลตอบแทนของหุ้นกู้ (yield)= ผลตอบแทนของหุ้นกู้ เมื่อแรกจ าหน่ายในปี t+1 – ผลตอบแทนของ    
พนัธบัตรหรือตัว๋เงนิคลงั  (treasury bill ) ทีม่อีายุครบก าหนดเท่ากนั                         (2)                    
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

งานวิจัยของอนุชา อมาตยกุล (2558) พบว่าอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยเทียบกับอนัดับความ
น่าเช่ือถือ AAA ทุกระดบัความน่าเช่ือมีทิศทางความสมัพนัธ์ผกผนักบัส่วนต่างของอตัราผลตอบแทนของตราสาร
หน้ีอย่างมีนัยส าคัญ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Geile(2007) พบว่า  ตัวบ่งช้ีว ัดอันดับความน่าเช่ือถือมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสิน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Anderson et al(2004); Jiang(2005); 
Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007); Mansi et al(2012); and Shen et al(2013).  

ขนาดของหุ้นกู้ (ISIZE)  จากงานวิจัยของ  Geile(2007) ศึกษาขนาดของหุ้นกู้กับอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรพบวา่  ขนาดของหุน้กูย้ิ่งมีค่าสูงจะมีค่าตน้ทุนของหน้ีสินสูง เพราะหุ้นกูน้ั้นมีความเส่ียงสูง  สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ  Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); and Yang (2006).  
 ตราสารหนีท้ีผู้่ออกมสิีทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด(CALL) จากงานวจิยัของ Geile(2007) ศึกษาความสมัพนัธ์
หุ้นกูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดกบัตน้ทุนของหน้ีสินพบวา่  หุ้นกูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดจะมี
ต้นทุนของหน้ีสินท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของ  Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and 
Fortin(2004); Yang (2006)  

งานวจิยัก่อนหนา้มีการบนัทึกถึงความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขนาดของ
หุน้กู ้ หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดและตน้ทุนของหน้ีสิน  Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman 
and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007). ในท่ีน้ีผู ้วิจัยได้น าแนวคิดต้นทุนของหน้ีสินของGeile (2007)                  
มาเป็นแนวทางในการศึกษางานวจิยัคร้ังน้ี 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(IGRADE) 

ขนาดของหุ้นกู้ 
(ISIZE) 

ต้นทุนของหนีสิ้น 
(YIELD) 

หุ้นกู้ทีผู้่ออกมสิีทธิไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  (CALL) 
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สมมตฐิาน 
               H1:  อนัดบัความน่าเช่ือถือมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสิน 
               H2:  ขนาดของหุน้กูมี้ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัตน้ทุนของหน้ีสิน 
               H3:  หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสิน 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ (quantitative method)  ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(secondary data) โดยเป็นการวจิยัเหตุผลเชิงนิรนยั(deductive seasoning) เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ืออธิบายเหตุผลและทดสอบทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้  ทั้งในส่วนของตวัแปรอิสระ (independent 
variable) และตวัแปรตาม (dependent variable) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการ

ออกจ าหน่ายตราสารหน้ีภาคเอกชน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2557  เป็นรายไตรมาส  จ านวน 56 หุ้นกู ้9  บริษทั  
และงบการเงิน ทั้ง  7 ปีของแต่ละหุน้กู ้ ตวัอยา่งทั้งหมด 1568 ตวัอยา่ง ซ่ึงมีเพียง 1186 ตวัอยา่งท่ีมีค่าผลตอบแทน
หุ้นกู(้ yield) โดยมีหุ้นกูบ้างหุ้นกูอ้อกจ าหน่ายในช่วงเวลาระหวา่งปี พ.ศ.  2551 – 2557  จึงท าให้หุ้นกูบ้างส่วนมี
ค่าผลตอบแทนหุน้กู(้ yield)ไม่ครบจ านวน  7  ปี และไม่รวมบริษทัท่ีมีขอ้มูลงบการเงินไม่ครบตั้งแต่ปี 2551-2557 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอสิระ  (independent variable)  ประกอบดว้ย 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้(crediting rating: IGRADE) ผูว้จิยัไดใ้ชต้วัแปรตามผลการวจิยัในอดีต

ท่ีเช่ือถือไดพ้บว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสิน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007); Mansi et al(2012)  

ขนาดของหุ้นกู้ (bond issue size: ISIZE)  ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัแปรตามผลการวิจยัในอดีตท่ีเช่ือถือไดพ้บวา่
ขนาดของของหุ้นกู้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับตน้ทุนของหน้ีสิน  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  Jiang (2005);  
Geile(2007); and Mansi et al, (2012).   

หุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด(callable bond:  CALL)  ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัแปรตามผลการวิจยัใน
อดีตท่ีเช่ือถือได้พบว่าหุ้นกู้ท่ีผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับต้นทุนของหน้ีสิน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile 
(2007); and Shen et al(2013).  

ตัวแปรตาม  (dependent variable)   ได้แก่   ต้นทุนของหนี้สิน(cost of debt)  คือผลต่างระหว่าง
ผลตอบแทนของหุน้กูเ้ทียบกบัผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัหรือพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดเท่ากนั   

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็น แบบบนัทึกขอ้มูล โดยผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลของหุน้กูข้องบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ระหวา่งปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2557 เป็นรายไตรมาส โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ  
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ตารางที ่1  การวดัค่าของตวัแปร 
ตวัแปรทีส่นใจ

ศึกษา 
สัญลกัษณ์ การวดัค่า สัญลกัษณ์ที่

คาดหวงั 
ตน้ทุนของหน้ีสิน YIELD ผลตอบแทนของหุน้กูเ้ม่ือแรกจ าหน่ายในปี t+1 – 

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั  (treasury bill) หรือ
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายคุรบก าหนดเท่ากนั 

 

ขนาดของหุน้กู ้ ISIZE เงินท่ีไดรั้บเม่ือแรกออกหุน้กูใ้นช่วงเวลา( first 
bond issue proceeds) / สินทรัพยร์วมของผูอ้อกหุน้
กูใ้นช่วงเวลา t 

+ 

อนัดบัความ
น่าเช่ือถือของ           
หุน้กู ้

IGRADE ถา้ผูอ้อกหุน้กู ้มีเครดิตเรทติ้ง  BBB มีค่าเท่ากบั 1,  
A-ค่าเท่ากบั 2,   ,A ค่าเท่ากบั 3, ,A+ค่าเท่ากบั4,  
AA- ค่าเท่ากบั 5,   AAค่าเท่ากบั6,  AA+ค่าเท่ากบั7, 
AAAค่าเท่ากบั8  หากเครดิตเรทติง้นอ้ยกวา่ BBB 
ใหมี้ค่าเท่ากบั 0 

- 

หุน้กูท่ี้ผูอ้อกมี
สิทธิไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

CALL จ านวนปีจนกวา่จะสามารถเรียกหุน้กูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนก าหนดของหุน้กู ้/ ระยะเวลาครบ
ก าหนดช าระของหุน้กู ้

- 

  
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหุ้นกู้ท่ีออกจ าหน่ายในตลาดตราสารหน้ี ( Bond Electronic Exchange: 
BEX)  ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (Annual Report) ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557 เป็นรายไตรมาส รวมทั้งส้ิน 7 ปี  
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลมาประมวลผลค านวณหาค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ือหาค่าเฉล่ีย 
(mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต ่าสุด (minimum) และสถิติเชิง
อนุมานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาคญัท่ี 0.05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลค านวณหาค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต ่าสุด (minimum) ผลการวจิยัสามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 
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ตารางที ่2  ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
Variable Observations min max Mean Std. deviation 
YIELD 1186 -1.5 2.55 0.791 0.729 
IGRADE 1186 1 8 6.067 2.254 
ISIZE 1186 0 1 0.040 0.197 
CALL 1186 0.09 1 0.833 0.286 

 
               ตารางท่ี  2  แสดงสถิติเชิงพรรณนาส าหรับตวัแปร  ตน้ทุนของหน้ีสินคือค่าเฉล่ียของผลต่างระหว่าง
ผลตอบแทนของหุ้นกูก้บัผลตอบแทนของพนัธบตัรหรือตัว๋เงินคลงัท่ีมีอายคุรบก าหนดเท่ากนั(yield)  มีค่าต ่าสุด -
1.5  เปอร์เซ็นต์  ค่าสูงสุด 2.55 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉล่ีย  0.791  เปอร์เซ็นต์  อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้
(IGRADE)มีมีค่าต ่าสุด 1 ค่าสูงสุด 8 และค่าเฉล่ีย  6.067  แสดงวา่หุ้นกูมี้อนัดบัความน่าเช่ือถือโดยเฉล่ียท่ี AA ถึง 
AA+  ขนาดของหุน้กู ้(ISIZE) แสดงถึงเงินท่ีไดรั้บเม่ือแรกออกหุน้กู(้ first bond issue proceeds) ต่อสินทรัพยร์วม
ของผูอ้อกหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกนัมีค่าเฉล่ียท่ี  4 เปอร์เซ็นต์ หุ้นกูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด( CALL)  
แสดงถึงจ านวนปีท่ีผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดต่อระยะเวลาครบก าหนดช าระของหุ้นกู้ มีค่าเฉล่ีย  83.3  
เปอร์เซ็นต ์
  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรตน้ ตวัแปรตามและทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันัยสาคญัท่ี  0.05 และผลการค านวณจากการแกไ้ขปัญหา 
Autocorrelation โดยการเพ่ิม AR(1) ไดส้มการดงัน้ี 

 
 
 
 
 

ค่าสถิติของการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและทดสอบสมมติฐาน แสดงไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่3  ค่าสถิติของการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและทดสอบสมมติฐาน 
ตวัแปร

Variable 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์Coefficient 

 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของค่าสัมประสิทธ์ิStd. 

Error 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 

t-test 

ระดบั
นัยส าคญั* 

Prob.   
Constant 4.755 0.983 4.838 0.0001 
IGRADE -0.199* 0.022 -9.265 0.0001 

ISIZE 0.293 0.828 0.353 0.7239 
CALL -0.059 0.073 -0.807 0.4199 

n = 1186, R² = 0.915, F = 929.616, Sig. = 0.0000, Durbin Watson =1.966 * มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

YIELD =  4.755 - 0.199IGRADE +0.293ISIZE - 0.059CALL 
                 (4.838)      (-9.265)*            (4.838)             (-4.838) 
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ตารางท่ี 3  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดว้่า การวิเคราะห์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เม่ือทดสอบ
ความมีนยัส าคญั (Overall Significance) ของแบบจ าลองไดค้่า   F-statistic จากการค านวณเท่ากบั 929.616 และค่า 
Sig. ของ F-statistic เท่ากับ 0.0001 น้อยกว่า 0.05  แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวในแบบจ าลองมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ ตน้ทุนของหน้ีสิน จากสมการพบวา่มีค่า R² เท่ากบั 0.915 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ
อยา่งนอ้ย 1 ตวั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ ตน้ทุนของหน้ีสิน(Yield) ไดร้้อยละ 91.50   

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาจากการทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (ค่า Sig. ของ T-test) ในสมการ พบวา่ค่า Sig. ของค่า Constant มีค่าเท่ากบั 0.0001 
ขณะท่ีค่า Sig. ทางดา้นการทดสอบค่าความผิดพลาด พบวา่การทดสอบความเป็นอสิระของค่าความคลาดเคลือ่น
(Autocorrelation)โดยการทดสอบเดอร์บิน-วตัสัน (Durbin Watson) มีค่าเท่ากับ 1.966 แสดงให้เห็นว่าไม่เกิด
ปัญหาAutocorrelation หรือตวัคลาดเคล่ือนในแต่ละช่วงเวลามีความสัมพนัธ์กันทั้ งทางบวกและทางลบ การ
ตรวจสอบความผดิปกตขิองข้อมูล (Outlier) จากค่า Cook’s distance ของ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ อยูร่ะหวา่ง 
0 –0.0532  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 1 ไม่มีความผิดปกติของขอ้มูล ตัวแปรตามและค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแปรที่มี
การแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) งานวิจยัน้ีมีตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ทั้งหมด 1136 ตวัอยา่ง ถือวา่ตวั
แปรตามและค่าความคลาดเคล่ือนเป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  ตามทฤษฎีแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง 
(Central Limit Theorem)ซ่ึงระบุวา่ เม่ือมีการเก็บตวัอยา่งในจ านวนท่ีมากพอ การกระจายของค่าตวัอยา่งดงักล่าว
จะมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกบัการกระจายแบบธรรมชาติ(Normal Distribution) ปัญหาตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) จากค่าสถิติ Tolerance ของตวัแปรมีค่าไม่ใกลศู้นย ์0 และ มีค่า Variance 
Inflation Factor มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวั ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีระดบัความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity (IGRADE: Tolerance=0.305,VIF=3.274), (ISIZE: Tolerance=0.294,VIF=3.401), (CALL: 
Tolerance=0.407,VIF=2.458) 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงซอ้น ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ณ  
ระดับนัยส าคญัทางสถิติ(p-value)  0.05  ได้แก่สมมติฐาน    H1 อนัดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้(IGRADE) มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัส่วนต่างอตัราผลตอบแทนของหุ้นกู ้และปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ณ  ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ(p-value)  0.05  ไดแ้ก่สมมติฐาน    H2:  ขนาดของหุน้กูมี้ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัตน้ทุนของหน้ีสิน H3:  
หุ้นกู้ท่ีผูอ้อกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับตน้ทุนของหน้ีสิน โดยสามารถอธิบายค่า
สมัประสิทธ์ิของตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัไดด้งัน้ี 

   H1 อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู(้IGRADE) มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสินกู ้  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.199 และมีเคร่ืองหมายน าหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ คือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ตน้ทุนของหน้ีสิน โดยเม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้ อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 จะ
ส่งผลให้ตน้ทุนของหน้ีสิน ลดลงร้อยละ 0.199  และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว(้coeff = -0.199, t-stat = -
9.265, significant  P-value  0.0001<0.05) 
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6. อภิปรายผล  
 ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ขนาดของหุน้กู ้หุน้กูท่ี้ผูอ้อก
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดกับตน้ทุนของหน้ีสิน  ผลจากการศึกษาพบว่า    อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัตน้ทุนของหน้ีสิน แสดงว่าหุ้นกูท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีดีจะมีผลท าให้ตน้ทุนของ
หน้ีสินท่ีลดลง  ทางกลบักนัหุ้นกูท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีต ่าผูล้งทุนท่ีตอ้งการซ้ือหุ้นกูจึ้งมีความเส่ียงสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา จริยาวรเมท (2543) พบวา่อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ผกผนักบัอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุชา อมาตยกุล (2558) พบวา่อนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) โดยเทียบกับอันดับความน่าเช่ือถือ AAA ทุกระดับความน่าเช่ือมีทิศทาง
ความสัมพนัธ์ผกผนักบัส่วนต่างของอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีอยา่งมีนยัส าคญั ผลวิจยัท่ีไดส้อดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ  Anderson et al(2004); Jiang(2005); Pittman and Fortin(2004); Yang (2006); Geile (2007); Mansi 
et al(2012); and Shen et al(2013). 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 การศึกษาคร้ังน้ีนกัลงทุน  หน่วยงานก ากบัดูแล  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการตดัสินใจลดความเส่ียงให้ในการซ้ือขายตราสารหน้ี   และเป็นแนวทาง
ในการพฒันาปรับปรุงวิธีการตราสารหน้ีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จาก
ผลการวจิยั 
 อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้(IGRADE) มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่ออตัราผลตอบแทนหุ้นกู ้ หุ้นกูท่ี้มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีดีจะมีผลท าใหต้น้ทุนของหน้ีสินท่ีลดลง  การท่ีกิจการมีอนัดบัเครดิตท่ีสูงยอ่มไดรั้บความ
น่าเช่ือถือจากนกัลงทุนในการท่ีจะไดรั้บคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดช าระการลงทุนในหุ้นกูน้ั้นจึงมี
ผลตอบแทนท่ีไม่สูงมาก  ผูล้งทุนก็มียงัความตอ้งการซ้ือหุน้กูน้ั้น ทางกลบักนัหุน้กูท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีต ่าผู ้
ลงทุนท่ีตอ้งการซ้ือหุ้นกูจึ้งมีความเส่ียงสูงข้ึน หุ้นกูท่ี้ออกเสนอขายตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต หรือจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ จากบริษทัจดัอนัดบัเครดิตในประเทศ ตามกฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั
ให้แก่นักลงทุน โดยเป็นเคร่ืองมือวดั ความเส่ียงดา้นเครดิตของหุ้นกูน้ี้  อนัดบัเครดิตตั้งแต่ BBB ข้ึนไปจนถึง 
AAA ถือวา่หุ้นกูด้งักล่าวอยูใ่นระดบัน่าลงทุน (Investment grade) ส่วนอนัดบัเครดิตท่ีต ่ากวา่ BBB ลงไป มกัเป็น
หุน้กูใ้นระดบัท่ีลงทุนเพ่ือเก็งก าไร (Speculative)  ดงันั้นนกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงควรตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูท่ี้
มีอนัดบัเครดิตท่ีสูงกวา่ BBB ข้ึนไปซ่ึงอาจมีผลตอบแทนหุน้กูต้  ่า ส่วนนกัลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสูงควรเลือก
ลงทุนในหุ้นกูอ้นัดบัเครดิตท่ีต ่ากวา่ BBB ลงไป ท่ีมีผลตอบแทนหุ้นกูสู้งแต่จะมีความเส่ียงท่ีสูงตามไปดว้ย และ
ตน้ทุนของหน้ีสินของผูอ้อกจ าหน่ายหุน้กูสู้งตามไปดว้ย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
การวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจัยท่านอ่ืนอาจท าการศึกษาโดยใช้ตวัแปรอ่ืนๆเช่น งบกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงาน ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการท าก าไร ขนาดของสินทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือศึกษาวา่ตวั
แปรในงบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนของหน้ีสิน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีเก่ียวกบัคุณภาพของงบการเงินภาครัฐซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคญั เน่ืองจากเป็น
การแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการทางการเงินของภาครัฐซ่ึงเป็นเงินท่ีจดัเก็บภาษีอากรจาก
ประชาชนการจดัท างบการเงินตอ้งมีคุณภาพทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการเปรียบเทียบได ้รวมถึงตอ้งมีการควบคุมการใชจ่้ายเงินให้มีความเหมาะสมและ 
มีการป้องกันความผิดพลาดจึงตอ้งมีการจดัวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
แนวทางปฏิบติั ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ
และการส่ือสาร และการติดตามและประเมินผลเม่ืองบการเงินภาครัฐมีคุณภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน  
ท่ีมีประสิทธิผล จะส่งผลให้การแสดงความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู ้ตรวจสอบ 
การรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพยสิ์นเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข แต่หากการแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินเป็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ได้แก่ การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข การแสดงความเห็นว่างบ
การเงินไม่ถูกตอ้งหรือการไม่แสดงความเห็นรวมถึงการมีขอ้สังเกตเพ่ิมเติมจากการตรวจสอบ ในกรณีต่างๆ นั้น
เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กบัผูใ้ชง้บการเงินไม่วา่จะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือประชาชนให้ทราบวา่
ขอ้มูลในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด และการบริหารจดัการทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
ค าส าคญั: การบญัชีภาครัฐ การตรวจสอบงบการเงิน การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี 
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ABSTRACT 
This academic articles are about The quality of the financial statement of public sector is necessary and 

important because it demonstrates the effectiveness of the financial management of public money which is a 
collected tax from the people. The preparation of financial statements requires four aspects: understandability, 
relevance for decision making, reliability, and benchmarking also including the need to control spending and 
provide appropriate prevention of faults. In order to gain the aspects of preparation of the financial statement the 
standard system of internal control is required. The standard system of internal control comprises of a controlled 
environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring and evaluation. 
When the financial statement of public sector has quality and has an effective internal control system the opinion 
of the Office of the Auditor General of Thailand as an auditor responsible for auditing retention and spending of 
money and property is unqualified opinion. However, if an opinion on the financial statements is changed to 
qualified opinion, adverse opinion, or disclaimer opinion including the significant matter from the auditing in 
such cases, it is a warning to users of financial statements, whether as a legislature, the executive or the public 
that how much the reliability financial statement has and the financial management of government agencies is 
effective or not. 
 
KEYWORDS : The Government Accounting, Financial statement Audit, The opinion of the auditor 
 

บทน า 
           บทบาทและหนา้ท่ีของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) คือ การก าหนดกฎ ระเบียบและมาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการใชจ่้ายเงินแผน่ดินใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี เป็นไป
โดยประหยดั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความรัดกมุ และคุม้ค่า เช่น ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
วา่ดว้ยวินยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 เป็นตน้  ซ่ึงการตรวจสอบของ สตง. มีหลายดา้น ไดแ้ก่ การ
ตรวจสอบบญัชีหรืองบการเงิน การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการ
จดัเก็บรายได ้และการตรวจสอบสืบสวน 
 วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบการเงินภาครัฐมีขอบเขตท่ีกวา้งกวา่การแสดงความเห็นวา่งบการเงิน
ไดจ้ดัท าข้ึนมีสาระส าคญัตามแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ และอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
หรือภาระผูกพนัส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเกิดจากกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัและมติคณะรัฐมนตรีขอ้ก าหนด
ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติของฝ่ายนิติบญัญติัท าใหก้ารตรวจสอบการเงินภาครัฐมีวตัถุประสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนรวมถึง
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและการรายงาน เช่นการรายงานว่าผู ้ตรวจสอบพบการไม่ปฏิบัติ 
ตามอ านาจหน้าท่ี โดยครอบคลุมถึงระเบียบ วิธีการงบประมาณและภาระรับผิดชอบในหน้าท่ีและ /หรือ 
การรายงานเก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีการก าหนดวตัถุประสงค ์
ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีไวแ้ต่สาธารณชนอาจคาดหวงัให้ผูต้รวจสอบรายงานเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี 
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ท่ีตรวจพบในระหวา่งการตรวจสอบหรือรายงานเก่ียวกบัประสิทธิผลของการควบคุมภายในเม่ือการตรวจสอบ
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรายงานของผู ้สอบบัญชีในรูปแบบเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เ กิด 
ความน่าเช่ือถือทั้งในภาครัฐและประชาคมโลกซ่ึงส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐจะมีฝ่ายนิติบญัญติัและหน่วยงาน
ก ากบัดูแลเป็นหน่วยงานหลกัท่ีใชง้บการเงินเน่ืองจากฝ่ายนิติบญัญติัเป็นตวัแทนของประชาชนดงันั้นจึงอาจกล่าว
ไดว้า่ประชาชนเป็นผูใ้ชง้บการเงินท่ีส าคญัท่ีสุด 
 บทความวิชาการน้ีเป็นการน าเสนอเก่ียวกบัลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินภาครัฐ และมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งถือปฏิบติั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัท่ีมีผลต่อการแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินในลกัษณะต่างๆ ของผูส้อบบญัชี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงแนวทางในการพิจารณา 
การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงนิส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
หลกัการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 ซ่ึงก าหนดข้ึนโดยหลกัเกณฑ์พ้ืนฐาน 

จากมาตรฐานการบญัชีภาครัฐระหว่างประเทศ (International Public Sector Accounting Standards หรือ IPSAS) 
ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑพ้ื์นฐานเดียวกนักบัการก าหนดมาตรฐานการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดระบบบญัชีและจดัท างบการเงิน เพ่ือวตัถุประสงค์ทัว่ไป
ตามเกณฑค์งคา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกนั โดยหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจะตอ้งเสนอรายงานและจดัท างบการเงินเพ่ือจดัท ารายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม 
ไดแ้ก่ หน่วยงานทั้งหมดท่ีอยูใ่นความควบคุมของรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยใชเ้งินทั้งหมดหรือ
เงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ โดยงบการเงินท่ีจดัท าข้ึนจะตอ้งเป็นงบการเงินท่ีรวมเงินทุกประเภทและรวมทุก
หน่วยงานย่อยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานภาครัฐนั้น ซ่ึงมีรูปแบบของงบการเงินตามแนวปฏิบติัทาง
บญัชี และมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั, 
2546) 
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงนิ 
ลกัษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติท่ีท าให้ขอ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน 

ประกอบดว้ย  
1. ความเข้าใจได้ 
ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชข้อ้มูลดงักล่าว ขอ้มูลท่ีซับซ้อน 

แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเวน้ท่ีจะแสดงในงบการเงินจึงตอ้งมีขอ้สมมติว่าผูใ้ชง้บ
การเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกบักิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบญัชี 

2. ความเกีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต้องเ ก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู ้ใช้งบการเ งินข้อมูลจะเก่ียวข้องกับ 

การตดัสินใจไดเ้ม่ือขอ้มูลนั้นช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคตรวมทั้ง
ช่วยยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ่านมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูล
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และความมีนัยส าคญัของขอ้มูลนั้น โดยให้พิจารณาว่า หากละเวน้ไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยผิดพลาดจะมีผลท าให ้
งบการเงินผิดไปจากความเป็นจริงและมีผลกระทบต่อการตดัสินใจและการวเิคราะห์ของผูใ้ชง้บการเงิน  

3. ความเช่ือถือได้ 
ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเช่ือถือไดต้อ้งมีความครบถว้นภายใตข้อ้จ ากดัของความมีนยัส าคญัและตน้ทุนใน

การจดัท าการไม่แสดงรายการบางรายการอาจท าใหข้อ้มูลมีความผิดพลาดหรือจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิด 
4. การเปรียบเทยีบกนัได้ 
ผู ้ใช้งบการเ งินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเ งินของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน 

เพ่ือและตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างหน่วยงานเพ่ือประเมินฐานะการเงินผลการด าเนินงาน 
และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้นการวดัมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและ
เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้จัดท าจากผลการตรวจสอบและประสบการณ์การตรวจสอบของส านักงาน 
การตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ดงัน้ี (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2544) 

1. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบทีแ่ทรกอยู่ในการปฏิบัตงิานตามปกต ิ
การควบคุมภายในเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าอย่างเป็นขั้นตอนมิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท าแต่เป็น

กระบวนการท่ีต่อเน่ืองและแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารจึงควรน า 
การควบคุมภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน 

2. การควบคุมภายในเกดิขึน้ได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ 
บุคลากรทุกระดบัของหน่วยรับตรวจเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึน 

ในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยการก าหนด
วตัถุประสงค์การวางกลไกการควบคุมและการก าหนดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ งการติดตามผลการควบคุมภายใน 
ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดข้ึน 

3. การควบคุมภายในให้ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลตุามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนด 
แม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไวดี้เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให ้

การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น การใชดุ้ลยพินิจผิดพลาด การปฏิบติัผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้นอกจากน้ีจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกันว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
ควบคุมภายในจะคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่  

การปฏิบติังานและการใชท้รัพยากรของหน่วยรับตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงรวมถึง
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การดูแลรักษาทรัพยสิ์นการป้องกนัหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการร่ัวไหลการส้ินเปลืองหรือการทุจริต 
ในหน่วยรับตรวจ 

2.เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives) ได้แก่  
การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีใชภ้ายในและภายนอกหน่วยรับตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 

3. เพือ่ให้เกดิการปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง (Compliance Objectives) ไดแ้ก่
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ี เ ก่ียวข้องกับการด า เ นินงานของ 
หน่วยรับตรวจรวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบายและวธีิการปฏิบติังานท่ีหน่วยรับตรวจไดก้ าหนดข้ึน 
 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มี 5 ประการ คือ 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม” หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมข้ึนใน 

หน่วยรับตรวจหรือท าให้การควบคุมท่ีมีอยู่ไดผ้ลดีข้ึนหรือในทางตรงขา้มสภาพแวดลอ้มอาจท าให้การควบคุม 
ยอ่หยอ่นลงได ้

ผูก้  ากบัดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจตอ้งสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิดทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเกิดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานในความ
รับผิดชอบ และตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายในรวมทั้ งด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี 

2. การประเมนิความเส่ียง 
 “การประเมินความเส่ียง” หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยรับตรวจรวมทั้งการก าหนดแนวทางท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการควบคุม
ความเส่ียงหรือการบริหารความเส่ียง 

ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเส่ียงทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยรับตรวจอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

3.กจิกรรมการควบคุม 
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบายและวธีิการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดใหบุ้คลากรปฏิบติัเพ่ือ

ลดหรือควบคุมความเส่ียงและไดรั้บการสนองตอบโดยมีการปฏิบติัตาม 
ฝ่ายบริหารตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกนัหรือลดความ

เสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหส้ามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารทางการเงินและขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานไม่วา่

เป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและส่ือสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทนัเวลา 
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5. การตดิตามประเมนิผล 
“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงแยกเป็นการประเมินการควบคุมดว้ย
ตนเอง (Control Self Assessment ) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผูป้ฏิบติังานภายในส่วนงานนั้นๆ และ
การประเมินการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ (Independent Assessment ) เช่น การประเมินโดยผูต้รวจสอบภายใน การ
ประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูต้รวจสอบภายนอก เป็นตน้ 

ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบติังานและการประเมินผลเป็นราย
คร้ังอย่างต่อเน่ืองและสม ่ าเสมอเพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเ้พียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบติัจริง ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและ
ทนัเวลา และการควบคุมภายในไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
รายงานการตรวจสอบงบการเงนิของหน่วยงานภาครัฐ 

 รูปแบบการแสดงความเห็นในการรายงานการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีการจดัท า
เป็นรายงานของผูส้อบบัญชีเหมือนกับภาคเอกชน  โดยการแสดงความเห็นในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงตาม 
ผลการตรวจสอบ ดงัน้ี (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2557) 
 1. การแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขเม่ือผูต้รวจสอบเห็นวา่งบการเงินท่ีตรวจสอบมีความถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและมีการเปิดเผยขอ้มูลและรายการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
 2. การแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2.1 การแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขผูต้รวจสอบจะแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ในกรณีต่างๆ 
ดงัน้ี 

  2.1.1 ผู ้ตรวจสอบได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่า 
แต่ละรายการหรือผลรวมหลายรายการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัแต่ไม่แผ่กระจายไปยงั
งบการเงิน หรือ 

  2.1.2 ผูต้รวจสอบไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็น
หลักฐานสนับสนุนการแสดงความเห็น แต่ผูต้รวจสอบสรุปว่ามีความเป็นไปได้ท่ีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถา้มี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญัแต่ไม่แผก่ระจายไปยงังบการเงิน 

 2.2 การแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งเม่ือผูต้รวจสอบได้รับหลักฐานการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอให้สรุปได้ว่าแต่ละรายการหรือผลรวมหลายรายการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัและแผก่ระจายไปยงังบการเงิน 

 2.3 การไม่แสดงความเห็นในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
  2.3.1 เม่ือผูต้รวจสอบไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือ 

เป็นหลกัฐานสนบัสนุนการแสดงความเห็นและผูต้รวจสอบสรุปว่ามีความเป็นไปไดท่ี้การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงซ่ึงตรวจไม่พบ (ถา้มี) จะส่งผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญัและแผก่ระจายไปยงังบการเงิน หรือ 
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  2.3.2 เม่ือผูต้รวจสอบสรุปวา่ ถึงแมจ้ะไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ
ส าหรับความไม่แน่นอนแต่ละสถานการณ์ (ในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนหลายสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนได้ยาก)  
ก็เป็นไปไม่ไดท่ี้จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน เน่ืองจากความไม่แน่นอนต่างๆ อาจมีความสัมพนัธ์กนั และ 
มีความเป็นไปไดท่ี้จะสะสมผลกระทบต่องบการเงินเพ่ิมมากข้ึน 

 
แนวทางพจิารณาการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี 
1. สถานการณ์หรือปัจจยัทีม่ผีลต่อการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ 

 1.1 การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  คือ ความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน 
การจดัประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยของรายการท่ีแสดงในงบการเงินกบัจ านวนเงิน การจดั
ประเภทรายการ การแสดงรายการหรือการเปิดเผยของรายการท่ีถูกก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐท่ีถือปฏิบติั ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีเลือกใช ้ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การบญัชีภาครัฐท่ีถือปฏิบติั หรืองบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดแ้สดงรายการและ
เหตุการณ์อนัเป็นสาระส าคญัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร หรือความเหมาะสมหรือความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน อาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีงบการเงินไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐท่ีถือปฏิบติั หรืองบการเงินไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือใหแ้สดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร เป็นตน้ 
 1.2 ลกัษณะของการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมหรือเพียงพอ รวมถึงการถูก
จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการตรวจสอบหรือเวลาการปฏิบติังาน
ของผูส้อบบัญชี เช่น ผูส้อบบัญชีไม่สามารถเขา้สังเกตการณ์การตรวจนับสินคา้คงเหลือได้ หรือผูส้อบบญัชี
พิจารณาวา่วธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอ ถา้การควบคุมของหน่วยงานไม่มีประสิทธิผล 
หรือการถูกจ ากดัขอบเขตโดยผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารไม่อนุญาตใหผู้ส้อบบญัชีส่งหนงัสือยืนยนัยอดคงเหลือของ
บญัชีแก่บุคคลภายนอก เป็นตน้ 

2. การพจิารณาความมสีาระส าคญั 
 โดยทัว่ไปการพิจารณาเร่ืองความมีสาระส าคญัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุลยพินิจของผูท่ี้พิจารณาวา่
เร่ืองหรือเหตุการณ์นั้นมีเน้ือหาและความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบวา่
มีผลกระทบอยา่งไรกบัเร่ืองหรือเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมด ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี
ต่องบการเงิน การพิจารณาความมีสาระส าคญัมีแนวทาง ดงัน้ี 
 1) เป็นการพิจารณาโดยการใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูใ้ช้งบการเงินโดยทั่วไปโดยพิจารณาปัจจยัท่ีผูใ้ช ้
งบการเงินโดยทัว่ไปใหค้วามส าคญัหรือสนใจ 
 2) เป็นการพิจารณารายการใดรายการหน่ึงเปรียบเทียบกับยอดรวมท่ีส าคญัของงบการเงินเพ่ือ 
ดูอตัราส่วนท่ีเกิดข้ึนกบัอตัราส่วนท่ีผูส้อบบญัชียอมรับได ้ 

 3) ในบางสถานการณ์ระดบัความมีสาระส าคญัของขอ้ผิดพลาดท่ีเกิด อาจไม่ส าคญัเท่ากบัความ
เช่ือถือไดแ้ละเหตุผลท่ีผูส้อบบญัชียอมรับรายการนั้น เช่น การไม่ไดบ้นัทึกรายการรายไดจ้ านวน 5 แสนบาท คิด
เป็น 0.5% ของก าไรสุทธิ ในกรณีน้ีหากพิจารณาในส่วนจ านวนเงินหรืออตัราส่วนอาจไม่มีสาระส าคญั แต่หาก



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

982 

พิจาณาในส่วนของความเช่ือถือไดข้องรายการ อาจท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งขาดความเช่ือถือเก่ียวกบัยอดรายไดท่ี้ปรากฏ 
ในงบการเงิน เน่ืองจากไม่มัน่ใจวา่ยงัจะมีรายการท่ีไม่ไดบ้นัทึกอีกหรือไม่ 

3. การพจิารณาการแผ่กระจาย 
การแผ่กระจาย หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัพิจารณามีผลกระทบต่องบการเงินในวงกวา้ง

และอาจมีลกัษณะไม่จ ากัดอยู่ท่ีเฉพาะบัญชีหรือรายการใดรายการหน่ึงในงบการเงิน  หรือหากจ ากัดแค่บาง
องคป์ระกอบของงบการเงิน องคป์ระกอบนั้นตอ้งมีสดัส่วนท่ีส าคญัอยา่งมากต่องบการเงิน หรือหากเป็นเร่ืองของ
การเปิดเผยขอ้มูล ตอ้งเป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในงบการเงินของผูใ้ชง้บการเงิน ซ่ึงจะไม่ถูกคน้พบ
เน่ืองจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ ผลกระทบท่ีแผ่กระจายไปยงังบการเงิน
อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี 

แบบของการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีเก่ียวข้องกับความมีสาระส าคัญและการแผ่กระจาย 
ของผลกระทบของเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีมีต่องบการเงิน ซ่ึงมิไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์ไวแ้น่ชดัเก่ียวกับการ
พิจารณาเร่ืองความมีสาระส าคญัวา่เป็นอยา่งไร แต่อาจพิจารณาระดบัความมีสาระส าคญัได ้3 ระดบั คือ 

1. ไม่มีสาระส าคัญ  เป็นกรณีท่ีพบสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีผิดปกติแต่ไม่มีความส าคัญหรือ
ผลกระทบต่องบการเงินไม่แผก่ระจายจนถึงขั้นท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งเตือนผูใ้ชง้บการเงิน 

2. มีสาระส าคัญแต่ไม่แผ่กระจาย  เป็นกรณีท่ีพบสถานการณ์หรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีมีสาระส าคญั 
แต่ผลกระทบต่องบการเงินไม่แผ่กระจาย ซ่ึงผูส้อบบัญชีต้องแสดงความเห็นในเชิงเง่ือนไขเพ่ือเตือนผูใ้ช ้
งบการเงินใหร้ะมดัระวงัการใชข้อ้มูลของรายการดงักล่าว 

3. มีสาระส าคัญและแผ่กระจาย  เป็นกรณีท่ีพบสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั
และผลกระทบต่องบการเงินแผ่กระจายจนท าให้ผูส้อบบญัชีตอ้งรายงานความไม่ถูกตอ้งของงบการเงินหรือ 
ความไม่เช่ือมัน่อยา่งมากจนอาจเกิดความเสียหายหากมีการใชข้อ้มูลดงักล่าว 

 
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงนิ 

 ผู ้ตรวจสอบจะต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของผูส้อบบัญชีเพ่ือส่ือสารข้อบกพร่องท่ี 
ตรวจพบและเห็นวา่มีความส าคญัเพียงพอท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและผูบ้ริหารของ
หน่วยรับตรวจ การพิจารณาการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจจะเป็นการพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซ่ึงมี
กระบวนการดงัน้ี (ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2557) 

1. พิจารณาจากการปฏิบติังานตรวจสอบวา่ไดพ้บขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่ 
2. พิจารณาวา่ขอ้บกพร่องแต่ละขอ้หรือขอ้บกพร่องหลายขอ้รวมกนัก่อใหเ้กิดขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั

หรือไม่ 
3. ผูต้รวจสอบตอ้งส่ือสารอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบในระหว่าง

การตรวจสอบไปยงัผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลของหน่วยรับตรวจใหท้นัเวลา 
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4. ผูต้รวจสอบตอ้งส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารในระดบัท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมให้ทนัเวลาเก่ียวกบั
ขอ้บกพร่องท่ีพบดงัน้ี 
 4.1 ส่ือสารให้ผูบ้ริหารทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน
ท่ีมีนัยส าคัญท่ีได้แจ้งแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลหน่วยรับตรวจ เวน้แต่ ผูต้รวจสอบอยู่ในสถานการณ์ 
ท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บกพร่องน้ี เช่น ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีนยัส าคญั 
ท่ีพบอาจก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัในความซ่ือสตัยแ์ละความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารหน่วยรับตรวจ 
 4 .2  ข้อบกพร่อง อ่ืน ท่ีไ ม่ มีนัยส าคัญแต่ผู ้ตรวจสอบใช้ ดุลย พินิจ พิจารณาแล้ว เ ห็นว่า 
มีความส าคญัเพียงพอท่ีจะไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบอาจใชก้ารส่ือสารทางวาจากบัผูบ้ริหารก็ได ้
 4.3 ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัท่ีผูต้รวจสอบส่ือสารให้ผูบ้ริหารทราบแลว้ในคร้ังก่อน แต่ผูบ้ริหาร
เลือกท่ีจะไม่แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น หากผูต้รวจสอบใชดุ้ลยพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นขอ้บกพร่องท่ียงัมีนยัส าคญัใน
งวดปัจจุบนัท่ีจ าเป็นตอ้งส่ือสารใหผู้บ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลทราบ หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร หรือผู ้
ตรวจสอบไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีท าใหค้วามเขา้ใจในขอ้บกพร่องของผูต้รวจสอบเปล่ียนไปจากเดิม 
 5. ผูต้รวจสอบตอ้งส่ือสารเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญั อย่างน้อยควรมี
ค าอธิบายรายละเอียดของขอ้บกพร่องและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งขอ้เสนอแนะ 

การตรวจสอบภาครัฐอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบหรือความคาดหวงัของสาธารณชนอาจเป็นเหตุให้
ตอ้งอธิบายสถานการณ์เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งในวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
วนิดา  ชุติมากุล (2555) วิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัท าบญัชีในระบบการบริหารการเงินการ

คลงัภาครัฐแบบระบบอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบญัชี : กรณีศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ผลการศึกษา พบว่า  ประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชีในระบบ GFMIS อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเพศ อาย ุจ านวนรายวชิาบญัชีท่ีไดศึ้กษา รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาความรู้ของหน่วยงาน การเขา้ร่วมสมัมนา/
ประชุมด้านบัญชีท่ีหน่วยงานจัดให้ ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ
ปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีในระบบ GFMIS มีผลกระทบกบัการจดัท าบญัชีในระบบ GFMIS ใหมี้ประสิทธิภาพ
อย่างมีนัยส าคญั และมีขอ้เสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีในระบบ GFMIS ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ิมอุปกรณ์ต่อพ่วง จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
การจัดการอบรมความรู้ดา้นการจดัท าบญัชี การบันทึกบัญชีอย่างโปร่งใส และการใช้ระบบ GFMIS เพ่ือช่วยลด
ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลแระลดความซ ้ าซอ้น จะส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

Arua and Wallace (2003) ศึกษาเก่ียวกบัระบบการตรวจสอบภายในของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พบวา่การประเมินการตรวจสอบภายในนั้น ยงัมีขอ้จ ากดัและหลกัฐานของ Questorแสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ ส่วน คือ การวางแผนการตรวจสอบของ                
ผูต้รวจสอบภายนอก  การยกระดับของผูบ้ริหารในการตรวจสอบภายในเพื่อการประเมินผลและการพฒันา
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน  และคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบดว้ยผูต้รวจสอบภายนอกและ             
ผูต้รวจสอบภายในมีบทบาทท่ีส าคญัมากท่ีจะร่วมมือกนัปฏิบติังานโดยใชม้าตรฐานของ Questor 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

984 

Kevin (2009) วจิยัเก่ียวกบัความเช่ียวชาญทางบญัชีของคณะกรรมการตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงของ
คุณภาพรายงานทางการเงิน จากตวัอย่างคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1,590 คน ระหว่างปี 2003 และ 2005 
โดยรวมไม่พบหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทาง
บญัชีกบัการเปล่ียนแปลงในคุณภาพรายงานทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม พบวา่ บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีดีและมีการ
แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชีจะมีคุณภาพของรายงานทางการเงินมากกว่าบริษทัท่ีไม่มีการก ากบัดูแลท่ีดีและไม่มี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชี โดยดูจากรายไดท่ี้มีจ านวนลดลงมากกว่า นอกจากน้ี มีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัท่ีมี
การก ากบัดูแลท่ีดีและมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชี จะช่วยเพ่ิมคุณภาพของรายงานทางการเงิน ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า 
ความเช่ียวชาญดา้นบญัชีมีส่วนช่วยในการก ากบัดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบทางการเงิน  

 

สรุป 
งบการเ งินของภาครัฐต้องจัดท า ข้ึนอย่างมี คุณภาพตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือได ้และ
ดา้นการเปรียบเทียบได้เพ่ือให้ขอ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน รวมถึงมีการจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในโดยใชม้าตรฐานการควบคุมภายในแนวทางปฏิบติั ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มการควบคุม การ
ประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและประเมินผล เม่ือ 
งบการเงินภาครัฐมีคุณภาพ และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล ความเห็นต่องบการเงินของส านักงาน 
การตรวจเงินแผน่ดินจะเป็นลกัษณะการแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่หากความเห็นต่องบการเงินเป็นแบบ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กบัผูใ้ชง้บการเงินไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร 
หรือประชาชนใหท้ราบวา่ขอ้มูลในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด และการบริหารจดัการทางการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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Kevin T. Rich (2009). Audit Committee Accounting expertise and changes in Financial Reporting quality. 
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บทคัดย่อ 
การบญัชีส่ิงแวดลอ้มให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม โดยผ่านการ    
เสนอรายงานขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินไดข้อ้มูล        
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเช่ือถือได้ ตลอดจนการเปิดเผยเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
แสดงถึงความเอาใจใส่และตระหนักในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลนั้ นมี
ความส าคญัและจ าเป็นเพ่ิมมากข้ึน เพราะการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มกระทบต่อสถานภาพของงบการเงิน เป็น
เร่ืองท่ีผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียตระหนกัและให้ความสนใจ โดยเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยใน
การประเมินสภาพทางการเงินและความเส่ียงของธุรกิจ  ดังนั้ นธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมีระบบการ
บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเส่ียงทางการเงิน เพ่ิมการสร้าง
ช่ือเสียงให้ธุรกิจตลอดจนสามารถเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั และส่งเสริมให้ธุรกิจด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
ค าส าคญั: การบญัชีส่ิงแวดลอ้ม, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

ABSTRACT 
Environmental Accounting data leads to making business administration decisions on Environmental 

Management, which represents a combined approach that provides for Environmental and Social Responsibility 
through quantity and quality environmental reporting. That helps financial system on keeping accuracy 
information and disclosure of environment activity of organization with environmental awareness. 
Environmental Accounting data is very broad. The effects of environmental performance on financial 
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performance is what investors focus on. The disclosure of Environmental Information allows enterprise to 
evaluate financial performance and security risk of organization. Therefore, an efficiency and optimal 
Environmental Responsibility providing can help to reduce  a financial risks, make a strong reputation and a 
golden opportunity to create a competitive strength. The responsible behavior leads to sustainable development 
organization. 

 
KEYWORDS: Environmental Accounting, Sustainable Development 
 

บทน า  
เน่ืองจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหา             

ด้านความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ท าให้เกิดความตระหนักและให้
ความส าคัญกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความพยายามท่ีจะใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาช่วย             
เพ่ือป้องกนัและบรรเทาปัญหาท่ีส่งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้เกิดเป็น 
แนวปฏิบติัร่วมกนัในเร่ืองการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในลกัษณะของความ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการ มีการก าหนดเป็นกฎระเบียบและกติกาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน         
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (พรทิพย ์จยัศิลป์, 2556: 30)  

ในลักษณะของความร่วมมือด้านการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม        
ท่ีมีการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  เช่น ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การก าหนดใหธุ้รกิจท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์ตอ้งมีการจัดท าเป็นรายงานท่ีแสดงถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดการ      
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผูท่ี้มีส่วนได้เสียอีกด้วย ท าให้เกิดการกระตุน้ให้ธุรกิจตอ้งเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมเก่ียวกับ      
นโยบายด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม และต้องแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการออกแบบการผลิตท่ี
สอดคลอ้งกนั เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  และความ
คาดหวงัรวมทั้งแรงกดดนัทางสงัคมท าใหธุ้รกิจตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริหารงานของธุรกิจท่ี      ตอ้ง
ใส่ใจและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Jamil, et al., 2015: 619; บษุกร ค าโฮม, 2557: 94)  

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะขอน ามากล่าวถึง          
คือ  การบัญชีส่ิงแวดล้อม ในมุมมองของการบัญชีบริหาร  ท่ีสามารถช่วยลดและกระตุ ้นการแก้ปัญหา               
ด้านส่ิงแวดล้อมได้โดยมีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนของธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง     
ประเทศไทย แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จของการประยุกตใ์ชก้ารบญัชีส่ิงแวดลอ้มและความ
ยัง่ยืนของธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการบริหารของฝ่ายบริหารโดยใช้ข้อมูลท่ีได้มาพิจารณา    
ก าหนดนโยบาย  (Rout, 2010: 46-48)   การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้เห็นถึงการมีจิตส านึกท่ีค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะมีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหท้ราบถึงความส าคญัของบญัชีส่ิงแวดลอ้มดา้นบญัชีบริหารเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ  
 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development) 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชน โดยเร่ิมมีข้ึนเม่ือประมาณ 30 ปี 

ภายหลังการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ีกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน          
โดยการรายงานดังกล่าวเรียกว่ารายงาน บรันดท์แลนด์ (Brundtland Report) มีเน้ือหาระบุให้มนุษย์ค  านึง              
ถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และเสนอให้ด าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ           
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไม่ให้เกิดระบบนิเวศท่ีเสียสมดุล เป็นการอนุรักษ์และป้องกัน      
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จึงมีลักษณะการพัฒนาแบบบูรณาการในด้านส่ิงแวดล้อม               
ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้ งด้านบวกและลบ ดังนั้ นเรา             
จึงควรท่ีตระหนักในการปฏิบัติตนและสร้างความเขา้ใจถึงสภาพการเปล่ียนแปลงไป ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล      
ต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตประกอบด้วย  การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์   การเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างประชากร  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภค   ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   แนวโน้มการวางระเบียบกฎเกณฑ์และการเรียกร้องเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ระหว่างชาติ          
(เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ: 2550:ออนไลน์) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงมีส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนประกอบทั้ งสามน้ีจะเช่ือมโยงสัมพนัธ์กัน วตัถุประสงค์ของการพฒันา        
ท่ีย ัง่ยืนตามแนวคิดของ Edward Barbier คือ การบรรลุเป้าหมายทั้ งสามองค์ประกอบน้ีให้ไดดี้ท่ีสุด และโดยท่ี
สังคมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีสูงสุดในทุกส่วนประกอบได้ จึงจ าเป็นต้องยอมลดเป้าหมายในบาง
องค์ประกอบ เพ่ือให้เป้าหมายในองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมข้ึน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ว่าจะให้องค์ประกอบใดมีล าดับความส าคญัท่ีสูงกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ถา้ให้ล าดับ
ความส าคญัทางดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนัดบัแรก ก็อาจตอ้งชดเชยดว้ยการให้เป้าหมายทางดา้น
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มลดลง(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช: 2557 ออนไลน์) 

ส่วนประกอบของความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจนั้น สังคมตอ้งสร้างความเจริญเติบโตท่ีท าให้เกิดกระแส
รายไดท่ี้เหมาะสม ในขณะท่ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งสต็อกของทุนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป้าหมายพ้ืนฐาน 3 ประการของ
ระบบเศรษฐกิจ คือ การเพ่ิมข้ึนในการผลิตสินคา้และบริการ การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
หรือการลดปัญหาความยากจน ท าใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรมเพ่ิมข้ึน  

ในส่วนประกอบทางด้านสังคมของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะตอ้งวางอยู่บนรากฐานของ 2 หลกั คือ 
หลกัการความยติุธรรม และหลกัการความเท่าเทียมกนั เพ่ือให้เกิดการพฒันาในระยะยาว การเขา้ถึงทรัพยากร    
และโอกาสของคนในสังคมจะต้องมีความเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น อาหาร 
สาธารณสุข การศึกษา ท่ีอยู่อาศยัและโอกาสในการพฒันาตนเอง ความเป็นธรรมในสังคมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียม      
กนัของประชาชนทุกคน ในดา้นการศึกษาและการมีส่วนในการเสริมสร้างผลิตภาพให้แก่สังคม ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
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ท าให้เป้าหมายทางสังคมทั้ งดา้นของความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเท่าเทียม     
กนัระหวา่งเพศ และการมีส่วนร่วมของประชาชนประสบความส าเร็จ การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  

การพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการของปัจจุบนัและเพื่อสนองตอบในอนาคต   
การแนะน าแนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีคุณภาพเพื่อชีวิตท่ีดีของประชากรตามแนวทางฟ้ืนฟูความเจริญกา้วหน้า      
ทั้ งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  พฒันาให้มีความสมดุลและเหมาะสม ค านึงถึงความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ เพ่ือน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน  รวมทั้ งการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร  การปรับปรุงเทคโนโลยี      
และจัดการความเส่ียงต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมข้อควรพิจารณาด้านส่ิงแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจไวใ้น
กระบวนการตดัสินใจ (สรฤทธ  จนัสุข:2559: ออนไลน์ )   

 

การบัญชีส่ิงแวดล้อม (Environmental Accounting)  
ความส าคญัของการจดัท าบัญชีส่ิงแวดล้อมด้านบญัชีบริหาร  
การบญัชีส่ิงแวดลอ้มเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการเขา้มามีบทบาทและมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหา     ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นการบญัชีแนวคิดและทางเลือกใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกับญัชีเป็นความพยายาม       ท่ีน า
แนวคิดดา้นการดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมาประยกุตก์บัหลกัการบญัชี  (ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร,2552:21) ผลมา
จากมลภาวะท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อวิเคราะห์และจดัท ารายงานขอ้มูลสารสนเทศ เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถระบุให้เห็นถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ประเมินผลดา้นต่างๆ       เพื่อ
สะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเนน้หนักท่ีขอ้มูลผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร,2555:100)  อาจเป็นการรายงานขอ้มูล ทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ ขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงินถือเป็นขอ้มูลเชิงเศรษฐกิจเป็นขอ้มูลท่ีไดช่้วยในการตดัสินใจผูบ้ริหาร ใน
การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจรวมถึงการน า เสนอขอ้มูลต่อบุคคลทัว่ไป   ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลต่อสังคมเก่ียวกบัผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มและผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจความ
รับผิดชอบทางสงัคมเพ่ือเสนอต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก   

 
บทบาทของการบัญชีส่ิงแวดล้อมด้านบัญชีบริหาร  
เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลรวมถึงการจดัท ารายงานขอ้มูล และสารสนเทศ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบั  การบริหารส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อผูบ้ริหารทุกระดบัของธุรกิจ ซ่ึงฝ่ายบริหารจะสามารถน ารายละเอียดดงักล่าว    
ไปใชป้ระโยชน์ ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ กระบวนการผลิตมีการค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม   การ
ประเมินผลการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมตน้ทุนการปฏิบติังาน การปันส่วนตน้ทุน  การก าหนดราคา
ขายผลิตภณัฑ ์ การวเิคราะห์วฎัจกัรผลิตภณัฑ ์ การตดัสินใจโครงการลงทุน   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การก าจดัของเสีย  
การบริหารจัดการเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่  การวางแผนกลยุทธ์ด้านส่ิงแวด   ล้อม  การประเมินต้นทุนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม (ดวงมณี โกมารทตั, 2541: 3-6,180-193)  ท าใหผู้บ้ริหารน าขอ้มูลท่ีไดม้าช่วยในการตดัสินใจ
ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ และตอบสนองต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจ ท่ีให้ความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม               
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การตระหนักถึงภาวะมลพิษ  มีจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมุ่งเน้นการบัญชีคุณภาพ            
(ทิพยาภรณ์  ปัตถา และคณะ, 2556: 60) สร้างช่ือเสียง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความเขม้แข็งของธุรกิจใน
ระยะยาว ประกอบดว้ย นวตักรรม คุณภาพการบริหารการจดัการคุณค่าของการลงทุนระยะยาว ความสามารถ     
ในการดึงดูดพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีฉลาดและเก่ง คุณภาพของผลิตภณัฑ์และการบริการ ความเขม้แข็งทาง
การเงิน การใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งชาญฉลาดและความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (รุ่งรัตน์  ชยัส าเร็จ, 2556: 
446-447) 

 
การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีส่ิงแวดล้อม  

 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบญัชีและการรายงาน(ISAR) ไดมี้เกณฑ์ในการจดัท า
รายงานส่ิงแวดลอ้มค านึงถึงการน าเอาหลกัในการพิจารณาในระยะยาวโดยเนน้ดา้นสังคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นในการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว ได้ให ้           
แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชีส่ิงแวดล้อม ด้านการรับรู้ต้นทุนส่ิงแวดล้อม การรับรู้หน้ีสินส่ิงแวดล้อม การรับรู้
ค่าชดเชย การวดัมูลค่าหน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลแสดงไวใ้นงบการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หรือรายงานโดยแยกต่างหากเป็นการเฉพาะจากงบการเงินการแสดงถึงให้เห็นทศันะความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
เป็นวตัถุประสงคอ์นัชอบธรรมของธุรกิจ เป็นขอ้มูลนอกเหนือจากขอ้มูลในงบการเงินตามปกติ การเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอาจน าเสนอและเปิดเผยโดยการท่ีมีผลบงัคบัทางกฎหมาย หรือโดยความสมคัรใจของกิจการ  

การเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการน าเสนอรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นการรายงานต่อฝ่าย
บริหารภายในธุรกิจท่ีช่วยสนับสนุนผูบ้ริหารในการวางแผนการควบคุมการประเมินผล การตดัสินใจ และการ
รายงานต่อบุคคลภายนอกถึงสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการร่ัวไหล การปนเป้ือน  แผนงานในการก าจดั
มลภาวะหรือของเสียตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลทราบ และตอ้งรายงานให้สาธารณชน
ทราบ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้ก าหนดรายงานข้อมูลเก่ียวกับของเสีย 
แผนงานป้องกนั การก าจดัของเสียและตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีจะกระทบต่อรายจ่ายลงทุน หรือก าไร และฐานะการแข่งขันของกิจการ ยงัก าหนดให้มีการเปิดเผยถึง      
ประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

การเปิดเผยขอ้มูลช่วยให้ทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกิจในเร่ืองแนวทางการบัญชี กระบวนการ
เสนอรายงานขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตามมาตรฐานการบัญชีหรือ
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแล โดยการแสดงการแสดงรูปแบบการจัดรายการค าอธิบายศัพท์ท่ีใช้ในการค านวณ      
และรายเอียดประกอบการ เพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได้การเปิดเผยขอ้มูล         
มีลกัษณะ คือ ขอ้ก าหนดตามกฎระเบียบขอ้บังคบัของภาครัฐ และความสมคัรใจ มากหรือน้อยข้ึนยู่กับขอ้มูล         
มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินและข้ึนอยูก่บัตน้ทุนการเปิดเผยซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

990 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปิดเผยข้อมูล  
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Camfferman และ Cooke,2002 และอลิศรา ผลาวรรณ์, 2547  คือ  
1. ปัจจยัเก่ียวกบัโครงสร้างของธุรกิจ เช่น ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างการเป็นเจา้ของ 

โครงสร้างกรรมการอสิระ มีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูล การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิด การ
ยอมรับจากสาธารณชน (Trotman และ Bradley, 1981) สอดคล้องกับการศึกษาของ (Eng และ Mak, 2003; 
Brammer และ Pavelin, 2006; Liu และ Anbumazhi, 2009, พฤกษา พึ่งจิตต ์ประไพ ,2551) 

2. ปัจจัยเก่ียวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ เช่น อายุของธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร               
(ณิชวรรณ วชิยัดิษฐ์ และคณะ, 2555; Hanitta and Cooke, 2005)   

3. ปัจจยัเก่ียวกบัการตลาดของธุรกิจ เช่น ประเภทส านกังานสอบบญัชี การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
ลกัษณะของการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( พยอม กบิลพฒัน์ ,2556; Alsaeed ,2006) 
 

ความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม     
การเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมเป็นเพ่ิมมาตรรักษาส่ิงแวดล้อมรวมทั้ งลดและป้องกันบรรเทา

ผลกระทบจากมลภาวะ ซ่ึงส่งผลให้เกิดแนวโน้มท่ีธุรกิจจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อสังคมเก่ียวกับนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มวตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม (ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพนัธ์, 2542: 280)  แสดงถึงความเอาใจใส่และ
ตระหนักในปัญหาควบคู่ไปกับการท าธุรกิจ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีผูล้งทุนตระหนักและให้ความสนใจ         
และรายงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัเพ่ิมมากข้ึน ความเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย กระทบต่อสถานภาพ
ของงบการเงินของผูล้งทุน เจา้หน้ี  รัฐบาล และสาธารณชน ช่วยในการประเมินสภาพทางการเงิน และความเส่ียง
ของกิจการต่อผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้นธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีระบบการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  ช่วยลดความเส่ียงทางการเงินในอนาคต จากค่าใชจ่้ายและผลเสียหาย
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดผลประโยชน์กบัทุกฝ่าย ควรมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ธุรกิจ เพ่ือการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจดา้นตน้ทุน ควรตระหนกั
วา่ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองจ าเป็น แมไ้ม่มีกฎหมายบงัคบั การบริหารงานโดยไม่พิจารณาถึงการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม อาจท าให้เกิดก าไรในระยะสั้น แต่อาจท าใหเ้กิดปัญหาและท าให้กิจการขาดความยัง่ยนื โดยแนวการ
ปฏิบติัมีผลกระทบต่อบญัชีบริหาร ฝ่ายบริหารตอ้งพิจารณาให้ชดัเจนถึงตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรวม
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินคา้ เพ่ือใช้ในตดัสินใจผลิตและขายสินคา้ตลอดอายขุองโครงการ ฝ่ายบริหารควร
พิจารณาวา่ตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของฝ่ายบริหารเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากปัญหาและ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน มีผลอยา่งมากต่อความมัน่คงของธุรกิจ หากขาดการวางแผนและขาดการ
จดัการเพ่ือเตรียมรับมือกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน หน้าท่ีส าคญัของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือการ
สอบทานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดไดด้งัน้ี 

1. การก าหนดนโยบายหรือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาวธีิปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นแนวอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม     
2. ประเมินวงจรชีวิตของสินคา้ เพื่อพิจารณาผลกระทบของผลิตภณัฑ์กระบวนการหรือกิจกรรมดา้น       

ต่าง ๆ ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม            
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3. จดัให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกฎหมายขอ้บังคบัและระเบียบท่ีทางการหรือหน่วยงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไว ้           

 4. จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจของคู่คา้ 
5. จัดให้มีการประเมินสภาพแวดล้อม การตรวจสอบมลภาวะในแหล่งน ้ า ดิน และบรรยากาศของ

โรงงานและบริเวณใกลเ้คียง             
6. วางแผนการด าเนินงานเพื่อการลดปริมาณของเสีย และจดัให้มีระบบการขจดัของเสีย สารพิษ และ        

ส่ิงปนเป้ือนทุกชนิดอยา่งถูกวธีิ            
7. สนบัสนุนใหมี้การวจิยัพฒันา และลงทุนในเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  
การท่ีผูบ้ริหารสามารถท าหน้าท่ีในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ี

เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ดังนั้นการจัดท าบัญชีเพ่ือส่ิงแวดลอ้มเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารได้ข้อมูล
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีจ าเป็นกับการบริหารต้นทุนส่ิงแวดลอ้มและการจัดการส่ิงแวดลอ้ม  โดยนักบัญชีเป็น           
ผูมี้บทบาทส าคญัในการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และการสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูป
ตวัเงิน โดยผลงานขั้นสุดท้าย คืองบการเงินท่ีผูมี้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพบญัชีเป็นอย่างดี รวมถึงตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดีรวมถึงต้องมีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ และด้านอ่ืนๆ ท่ี    
เก่ียวขอ้งเพ่ือให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงินอย่างเพียงพอ  จึงตอ้งพฒันาหลกัการบญัชีส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาใชใ้นทาง
ปฏิบัติเพื่อความถูกตอ้งและเหมาะสม  เหตุผลท่ีนักบัญชีตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกับปัญหาส่ิงแวดล้อมมี 2  
ประการดงัน้ี (ประวติร นิลสุวรรณกลุ, 2540: 328-329) 

 1. นักบัญชีบริหารมีส่วนส าคญัต่อการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรม บทบาทของนักบญัชี
บริหารไดแ้ก่การตดัสินใจระยะสั้นเก่ียวกบัตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม หน้ีสินเก่ียวกบัการส่ิงแวดลอ้ม การประเมิน
และกลัน่กรองงบประมาณจ่ายลงทุน โดยน าความรู้ประสบการณ์ และทกัษะทัว่ไปการบญัชีบริหารมาประยกุต ์        
กับเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงท้าท้ายต่อนักบัญชีบริหารท่ีต้องให้มีสาระสนเทศ และระบบการควบคุม          
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม นอกเหนือจากลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้แลว้  
 2. นักบัญชีบริหารส่ิงแวดลอ้มอาจให้ขอ้สังเกตทั่วไปแก่ผูบ้ริหาร แมเ้ป็นหน้าท่ีภายในธุรกิจแต่เป็น
มุมมองจากภายนอก เป้าหมายพ้ืนฐานอีกประการหน่ึงคือ การแสวงหากระบวนการแปรสภาพทรัพยากรของ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยครอบคลุมถึง แผนธุรกิจซ่ึงรวมถึงตน้ทุนใหม่ รายการเงินทุนและการ
ประมาณการรายได้ การประเมินการลงทุนโดยพิจารณาตน้ทุนและประโยชน์ด้านส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์
ตน้ทุนและประโยชน์ของการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม  และโปรแกรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การบญัชีส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นเร่ืองใหม่และไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีจะให้มีการน าเสนอใน
รูปแบบท่ีเหมือนกัน ในระดับสากลเน่ืองจากอุปสรรคต่าง ๆ ได้แก่ การเก็บข้อมูลและการรายงานเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มท าให้ธุรกิจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงในขณะท่ี  ไม่มัน่ใจกบัผลตอบแทนจากการลงทุน ยงัมีขอ้จ ากดัจาก
แรงผลกัดนัของตลาดและผลตอบแทนหรือรางวลัท่ีจะไดรั้บ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันา   ธุรกิจมีความเป็น
ห่วงวา่หากเป็นผูน้ าในการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่ความยุง่ยากและกดดนัโดยไม่จ าเป็น และเป็น
การยากท่ีจะพฒันากรอบการรายงานความยัง่ยนืในช่วงเร่ิมตน้ (ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ, 2542: 293-295)     
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
Eng และ Mak (2003) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองของบรรษัทภิบาลและการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสมคัรใจ โดย

ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างการเป็นเจา้ของและ โครงสร้างคณะกรรมการท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งสมคัรใจของธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ 

Leung and Horwitz (2004) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างผูถื้อหุ้นกับการเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยสมคัรใจ เพ่ือเป็นตวัแทนความโปร่งใสและพิจารณาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยสมัครใจต่อโครงสร้างความเป็นเจ้าของและ
ส่วนประกอบของคณะกรรมการในประเทศฮ่องกง                    

Brammer และ Pavelin (2006) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมคัรใจของ
ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศองักฤษ ศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและคุณภาพในการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสมคัรใจ    

ฐิติมา  ก่ิงแกว้  (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มตามความสมคัรใจ
ของธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยขอ้มูลดา้นนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลดา้น
ความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรม บรรษทัภิบาล และ
ส านกังานสอบบญัชี มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  ณิชวรรณ  วิชยัดิษฐ์ (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ       
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตาม 7 แนวปฏิบติัดา้น CSR จากเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างของผู ้
ถือหุน้ต่างชาติ และอายขุองกิจการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเปิดเผยขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 พยอม กบิลพฒัน์ (2556) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบทางสังคมเชิงกลยทุธ์และการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อประสิทธิผลการบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจท่ีไดรั้บ ISO 14001  ในประเทศ
ไทย ผลกระทบของความรับผิดชอบทางสังคมเชิงกลยุทธ์ดา้นการใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม ด้านการตระหนักใน
กฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลง  ด้านการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การเปิดเผยข้อมูลด้านการรับรู้ต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการรับรู้และวดัมูลค่าหน้ีสินดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการบันทึกรับรู้ค่าชดเชย ประสิทธิผลการ
บญัชีส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความสามารถในแข่งขนั ดา้นการยอมรับจากสงัคม  
 บุษกร ค าโฮม (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดั อุบลราชธานี พบวา่ปัจจยัท่ีส าคญั คือ ตอ้งการภาพลกัษณ์ ความง่าย ความสะดวกของ
ขั้นตอนเขา้ร่วม ความมุ่งมัน่การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  
สรุป  

การบญัชีส่ิงแวดลอ้มน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจและสังคม เป็นผลมาจากการด าเนินงาน      
ท่ีมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณ เพ่ือความส าเร็จในระยะยาว การสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจและสังคม     
เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการบริหารจดัการธุรกิจ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของธุรกิจ ความมัน่คงทางการเงิน 
ความเป็นท่ียอมรับและความมีช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจซ่ึงเป็นภาพท่ีเกิดข้ึน ของ ผูท่ี้
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มีส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อธุรกิจ และมีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ ถา้หากธุรกิจมี ภาพลกัษณ์ ท่ีดีจะไดรั้บความ
เช่ือถือไวว้างใจและ การร่วมมือให้ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสามารถท าให้ธุรกิจมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับ เกิดความเช่ือถือศรัทธาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและท าใหธุ้รกิจมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื  

การบัญชีส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงในการจัดท ารายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในเวลาเดียวเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการตดัสินใจในการลงทุน การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มก่อนจะน าไปสู่การลดตน้ทุนในท่ีสุด      
เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการบัญชีเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นความร่วมมือกนัระหว่างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจกับการพฒันาการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในรูปแบบ        
ท่ีประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกนักบัมีความพยายามท่ีจะควบคุมผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
จากการบริหารจดัการของธุรกิจให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยเป็นการจดัการวตัถุดิบและทรัพยากรทั้งปวงใน
ทิศทางท่ีท าให้เกิดความมัง่คัง่ และกินดีอยูดี่มีการใชเ้ทคโนโลยี การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แนวนโยบาย
และวธีิการทุกชนิดท่ีไม่ท าลายลา้งทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ เป็นการระบุการบนัทึก การควบคุม และการรายงาน 
ซ่ึงอาจระบุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเชิงปริมาณท่ีไม่ใช่ตวัเงิน รายการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัทุนธรรมชาติ  และการเส่ือมส้ิน
รวมถึงผลดีท่ีกิจการไดรั้บในอนาคต เป็นแนวทางตน้ทุนท่ีย ัง่ยืน ธุรกิจท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งไม่ปล่อยให้ส่ิงแวดลอ้มแย่
หรือต ่าลงกวา่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่และธ ารงไวส้ าหรับชนรุ่นหลงัต่อไป แผนงานและนโยบายในการสร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งความพยายามในการคน้หา และการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรใหม่ การยืด     อายุการใช้งาน
ทรัพยากรให้นานข้ึน ความสามารถในการ การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมและการน ามาใชใ้หม่ เป็นทางเลือก
หน่ึงในการสร้างความยัง่ยนืยาวนานกบัธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคลต่อการ

พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ข้าราชการทหารเหล่าการเงิน สังกัดกองทัพภาคท่ี 2 จ านวนทั้ งส้ิน 209 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและความคิดเห็นต่อ
การพฒันาสรรถนะในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวา่ ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน สังกดักองทพัภาคท่ี 2 ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 40 ปี 
ข้ึนไป จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีวิชาเอกจากการศึกษาดา้นการเงิน/บญัชี ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี
ข้ึนไป โดยมีความคิดเห็นต่อความจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้นความรู้ทางวิชาชีพมาก
ท่ีสุด ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน สังกดักองทพัภาคท่ี 2  ท่ีมีความแตกต่าง
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 4 ด้าน มีเพียงด้านเดียว คือ ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีการพฒันาสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเหลืออีก 3 ไดแ้ก่ 1. อายท่ีุต่างกนั 2. วชิาเอกจากการศึกษาท่ี
ต่างกัน และ 3. ประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกัน จะมีการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: การพฒันาสมรรถนะ ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน กองทพัภาคท่ี 2 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to survey and analyze the correlation between personal factors toward 
competence development for operate finance officer in the area of army 2. The target group was 209 finance 
officer in the area of army 2. The instrument is used for research it is the questionnaires. Statistical measures for 
descriptive statistics for analyze general information and opinions toward competence development for operate 
of information respondents and the variance was by One-Way Analysis Of Variance: ANOVA.  

The result has revealed that majority of respondents were more than age 40, Obtaining Bachelor’s 
degree, majoring in finance and accounting. They have had more than 10 years working experience. The 
respondents commented that professional values was the top priorities to be developed concerning the subject. 
The hypothesis has showed the finance officer it the area of army 2, that 4 personal factors difference, and has 1 
difference in education background to competence development of operate difference generally. Moreover, 3 
personal factors include that the difference in 1.age,2.major studies,3.current working experience will have had 
competence development for operate not difference overall. 

 
KEYWORDS: Affecting competencies, finance officer, area of army 2 
 

1. ความส าคัญและทีม่าปัญหาวจัิย 
  การปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี จ าเป็นตอ้งอาศยัสมรรถนะของผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะ
เป็นแรงขบัเคล่ือนให้ภารกิจขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสมรรถนะของผูป้ฏิบติังานดา้น
การเงินและบญัชีทั้งทางดา้นความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และทศันคติต่อตนเองและองคก์รนั้นลดนอ้ยลง 
ท าใหอ้งคก์รตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะดงักล่าว ซ่ึงเม่ือบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบติัอย่างดี
เยีย่มแลว้ ยอ่มส่งผลใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้และประสบผลส าเร็จในภารกิจท่ีตั้งไว ้

กรมการเงินทหารบกเป็นหน่วยงานฝ่ายกิจการพิเศษของกองทพับก มีวิสัยทศัน์ เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย
ของกองทพับก ท่ีมีมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพ พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหท้นัสมยั กา้วทนัวิทยาการและ
เทคโนโลยี มีระบบการเงินการบญัชีท่ีถูกตอ้งตามท่ีทางราชการก าหนด โดยมีบุคลากรเหล่าทหารการเงินเป็น
ผูป้ฏิบติังานราชการ มีหนา้ท่ีด าเนินการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และการบญัชีการเงินของกองทพับก ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซ่ึงการปฏิบติังานทางดา้นการเงินและการบญัชีนั้นเหล่าทหารการเงินตอ้งมี
สมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติั โดยตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา ดว้ยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ เหล่าทหารการเงินจึงนับว่าเป็นส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนภารกิจทางการเงินของกองทพับก  

การพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของเหล่าทหารการเงินในปัจจยัดา้นตา่งๆ  ทั้งดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 
ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นทศันคติต่อตนเองและองคก์ร จ าเป็นตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ทหารเหล่า
การเงินเป็นผูร้อบรู้ สามารถบริหารจดัการใหก้ารใชจ่้ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด  
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบัผูว้จิยัเป็นขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 
และอยูภ่ายในใตก้ารก ากบัดุแลของกรมการเงินทหารบก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
สมมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่ากาเงินในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้จะ
น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน
ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ตลอดจนเช่ือมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัวิสัยทศัน์ของกรมการเงินทหารบกและ
กองทพับกต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการเหล่าทหาร

การเงินในสงักดักองทพัภาคท่ี 2  
 

3. กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการเหล่าทหารการเงินในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อรวบรวมแนวคิดผูว้ิจยัไดพิ้จารณาและพบวา่ ผลงานวิจยัของ ปรางทิพย ์ แกว้กูล (2553) และ ประคอง โสดา 
(2557) มีความเก่ียวขอ้งและเหมาะสมท่ีผูว้ิจยัจะน ามาศึกษาต่อยอด โดยผูว้ิจัยได้ปรับปรุงกรอบแนวคิดและ
แบบสอบถามใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี การปรับปรุงดงักล่าวไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัต่อไปน้ี 
 
        (Independent Variables)                                         (Dependent Variable) 
                  ตวัแปรอสิระ              ตวัแปรตาม 
 
 

 

 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ สมรรถนะ ถือวา่เป็นปัจจยัในการท างานท่ี
เพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขนัให้แก่องค์กรโดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยใหพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพ่ือใหส่้งผลไปสู่การพฒันา การเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับบุคลากรจึงเป็นส่ิงส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะท างานไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตังิาน 

1. ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 
2. ดา้นทกัษะทางวชิาชีพ 
3. ดา้นทศันคติทางวชิาชีพ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. อาย ุ
2. ระดบัการศึกษา 
3. วชิาเอกจากการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

998 

(เบญจมาศ  ชวดนุช, 2555) จึงสรุปไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
เหล่าทหารการเงินในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 ดงัสมมติฐานในการวจิยัคร้ังน้ีคือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีอายตุ่างกนั จะมีการพฒันา
สมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมี
การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทัพภาคท่ี 2 ท่ีมีวิชาเอกจากการศึกษา
ต่างกนั จะมีการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั จะมีการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการ

เหล่าทหารการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ในสังกัดกองทัพภาคท่ี 2 โดย
ท าการศึกษาขอ้มูลดงัน้ี  

การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสอบถามความเห็นจากขา้ราชการเหล่า
ทหารการเงิน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 

1. การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือวารสาร เอกสาร วารสาร รายงานการวจิยัส่ิงพิมพแ์ละการ 
2. สืบคน้ทางเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชอ้า้งอิงประกอบการศึกษา 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสงักดั

กองทพัภาคท่ี 2 จ านวน 439 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 209 คน โดย

ใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yammane 
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 1.อาย ุ2.ระดบัการศึกษา  3.วิชาเอกจากการศึกษา 

และ 4.ประสบการณ์ในการท างาน 
ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดั

กองทพัภาคท่ี 2   ประกอบดว้ย  1.ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ  2.ดา้นทกัษะทางวชิาชีพ และ 3.ดา้นทศันคติทางวชิาชีพ 
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4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดป้รับปรุงจาก ปรางทิพย ์แกว้
กูล (2553) และประคอง โสดา (2557) ตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด โดยแบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 5 
ตอน 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัท าแบบสอบถามและไดจ้ดัเก็บขอ้มูลครบตามจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 209 ฉบบั เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและน ามา
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การลงรหัส โดยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ซ่ึงเป็นการแทน
ค่าตวัแปรดว้ยสญัลกัษณ์ท่ีโปรแกรมทางสถิติสามารถอ่านค่าไดส้ าหรับแบบสอบถามปลายปิด ส่วนแบบสอบถาม
ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิดจะน ามาท าการจดักลุ่มค าตอบท่ีไดเ้พ่ือเขียนรายงานการวจิยั 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูล
เพ่ือท าการวิเคราะห์ว่าตวัแปรอิสระกลุ่มใด สามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามไดม้ากกว่า และตวัแปร
อิสระตวัใดมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
      2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามตอนท่ี 1และความคิดเห็นต่อการพฒันา
สรรถนะในการปฏิบติังานตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา เพื่ออธิบายถึงลกัษณะของตวัแปรต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การแจกความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
     2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยการใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม 
      2.3 ผูว้ิจัยจะทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test เพ่ือหาค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีตั้งแต่ 3 
กลุ่มข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และเม่ือ
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ก็จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
ต่อไป 
 
5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการเหล่าทหารการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 สรุปไดด้งัน้ี 
 5.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน พบวา่ ขา้ราชการทหารเหล่าการเงินส่วน
ใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีวิชาเอกจากการศึกษาด้านการเงินและบญัชี มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นด้านการพฒันาสมรรถนะต่อการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  ความรู้ทางวิชาชีพ  ทศันคติ และทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นการเขา้รับการพฒันา
สมรรถนะในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  ความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และทศันคติ 
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 5.2 จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการเหล่าทหารการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 พบวา่  
 5.2.1 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีอายุ
ต่างกนั จะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
 

การพฒันาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัตงิาน 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P-value 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.13 0.06       0.44              0.64 

ภายในกลุ่ม 206 30.20 0.141 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 

เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวม จ าแนกตามอาย ุ        วา่แตกต่าง
กันหรือไม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกันแมอ้ายุจะ
แตกต่างกนั ดงันั้นสมมุติฐานท่ี 1 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน  
  5.2.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
 

การพฒันาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัตงิาน 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P-value 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.91 0.45       0.19              0.043* 

ภายในกลุ่ม 206 29.42 0.14 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาวา่
แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่สมรรถนะในการปฏิบติังานแตกต่างกนัตามระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นสมมุติฐานท่ี 2 ไดรั้บการสนบัสนุน 
  5.2.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมี
วชิาเอกจากการศึกษาต่างกนั จะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
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การพฒันาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัตงิาน 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P-value 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.77 0.38       2.71              0.069 

ภายในกลุ่ม 206 29.56 0.14 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวม จ าแนกตามวชิาเอกจากการศึกษา
ว่าแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั        
แมว้ชิาเอกจากการศึกษาต่างกนั ดงันั้นสมมุติฐานท่ี 3 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
  5.2.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกัดกองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั จะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
 

การพฒันาสมรรถนะ 
ในการปฏิบัตงิาน 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P-value 

โดยภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.46 0.23       1.60              0.203 

ภายในกลุ่ม 206 29.87 0.14 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานวา่แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่สมรรถนะในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนั แมป้ระสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดงันั้นสมมุติฐานท่ี 4 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 
 

6. อภิปรายผล  
 ในการอภิปรายผล เพ่ือให้ผลงานวิจยัมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแทจ้ริงผูว้ิจยัไดน้ า
ผลงานวจิยั เอกสาร และบทความ มาประกอบการอภิปรายผลสมมติฐานการวจิยั ท่ีก าหนดตามกรอบแนวความคิด 
โดยขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีอายตุ่างกนั จะมีการพฒันาสมรรถนะใน
การปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
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 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นอายท่ีุต่างกนั ไม่มีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อการพฒันา
สมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้น สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 1 จึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ทศัวรรณ  ศาลา
ผาย  (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  คุณลกัษณะทางวิชาชีพของนักบญัชีหน่วยราชการในจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึง
ผลการวิจยัพบวา่ นกับญัชีหน่วยราชการท่ีมีอาย ุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีคุณลกัษณะทางวิชาชีพ
ดา้นทกัษะทางวชิาชีพแตกต่างกนั  
  การไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษาอาจเน่ืองมาจาก ในการปฏิบัติงานของขา้ราชการทหารเหล่า
การเงินนั้น จะอยูภ่ายใตก้รอบกฎระเบียบการปฏิบติังานเดียวกนั นัน่คือ ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการเงิน 
พ.ศ.2544 โดยทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ดงันั้น ปัจจยัดา้นระดบัอายขุองขา้ราชการทหารเหล่าการเงินท่ี
แตกต่างกนัดงักล่าว ไม่ส่งผลใหก้ารพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

2.  ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีการ 
พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษาท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่า
การเงินในสังกัดกองทัพภาคท่ี 2  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้น สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 2 จึงได้รับการ
สนบัสนุน 
  การสนบัสนุนสมมติฐานการศึกษา อาจเน่ืองมาจาก ส่วนมากขา้ราชการทหารเหล่าการเงินท่ีปฏิบติังาน 
ในสังกัดกองทัพภาคท่ี 2 จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่าข้าราชการทหารเหล่าการเงินท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี เป็นเพราะขา้ราชการทหารเหล่าการเงินท่ีจบการศึกษาระดบัต ่าปริญญาตรีส่วนใหญ่
จะเป็นนายทหารประทวน ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในงานนอ้ยกวา่ ดงันั้น ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของขา้ราชการ
ทหารเหล่าการเงินท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว จึงส่งผลใหก้ารพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  

 3. ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีวิชาเอกจากการศึกษาต่างกนั จะมีการ
พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
    จากผลการศึกษา พบวา่ ขา้ราชการทหารเหล่าการเงินท่ีมีวชิาเอกจากการศึกษาต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์
และส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดังนั้น สมมติฐานการศึกษาขอ้ท่ี 3 จึงไม่ได้รับการสนับสนุน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของ ประคอง โสดา (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความน่าเช่ือถือในรายงานทาง
การเงินของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ซ่ึง
ผลการวจิยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีมีวชิาเอกจากการศึกษาสาขาอ่ืน ๆ มีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือใน
รายงานการเงิน มากกว่า เจา้หน้าท่ีการเงินท่ีมีวิชาเอกจากการศึกษาสาขาการเงิน/บญัชี/ธุรกิจศึกษา ส่วนใหญ่
ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีซ่ึงเป็นขา้ราชการครู จะเป็นผูท่ี้จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ เพราะสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นสถานศึกษาท่ีใหบ้ริการดา้นการศึกษาแก่
เด็กนกัเรียนระดบัอนุบาล และระดบัประถม ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บบรรจุแต่งตั้งส่วนใหญ่จะจบการศึกษาวชิาสาขา
อ่ืนๆ มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีจบวชิาเอกจากการศึกษาสาขาการเงิน/บญัชี/ธุรกิจศึกษา อนัเป็นวชิาชีพเฉพาะ ทั้งน้ีก็
เป็นตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาต าแหน่งครูผูช่้วย  (กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2552 ) ดงันั้น 
ปัจจยัดา้นวชิาเอกจากการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีแตกต่างดงักล่าว จึงส่งผลใหค้วามน่าเช่ือถือในรายงานทาง
การเงินของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตกต่างกนั 
  การไม่สนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาอาจเน่ืองมาจาก ขา้ราชการทหารเหล่าการเงินท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
เพ่ือเขา้รับราชการนั้น ซ่ึงเม่ือแรกบรรจุก่อนท่ีจะไปปฏิบติังานตามหน่วยงาน จะมีการอบรมและช้ีแจงหนา้ท่ีเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามต าแหน่งนั้น ๆ ดงันั้น ปัจจยัดา้นวิชาเอกจากการศึกษาของขา้ราชการทหาร
เหล่าการเงินท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว ไม่ส่งผลใหก้ารพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

4. ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสังกดักองทพัภาคท่ี 2 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั จะมี
การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ขา้ราชการทหาร
เหล่าการเงินท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ในสงักดักองทพัภาคท่ี 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น สมมติฐาน
การศึกษาขอ้ท่ี 4 จึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ลดัดา ค าเสมอ  (2554) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง การศึกษาปัญหาของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตการศึกษาระยอง พบวา่ 
ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีของโรงเรียน ท่ีมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี
ต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เพราะเจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ  ดา้น ไม่
วา่จะเป็นการศึกษาดว้ยตนเอง ไดรั้บอบรมหรือสัมมนาหรือศึกษาต่อเน่ือง จึงท าให้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานการเงิน และบญัชีท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีของโรงเรียน
ไม่แตกต่างกนั  

การไม่สนบัสนุนสมมติฐานการศึกษาอาจเน่ืองมาจาก ขา้ราชการทหารเหล่าการเงินจะมีประสบการณ์
มากหรือนอ้ย ต่างก็ไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นต่าง ๆ อยูเ่สมอ จึงส่งผลใหก้ารพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่างกนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ควรใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้น
ความรู้ทางวชิาชีพ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

(2) ขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน ควรมีการเรียนรู้และศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัในการ
ปฏิบติังานอยูส่ม ่าเสมอ เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอด 

(3) หน่วยงานในการควบคุมดูแลของกรมการเงินทหารบก ควรจะส่งเสริมใหข้า้ราชการทหารเหล่า
การเงิน ไดเ้ขา้รับการอบรม หรือจดัใหมี้การประชุม อบรม สมัมนาเก่ียวทศันคติทางวชิาชีพ เพ่ือใหเ้กิดการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพ  เก่ียวกบัปัญหาของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน โดยวธีิการ

สมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและแน่นอน  เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 

(2) ควรท าการศึกษาหาผลกระทบจากการท่ีไม่มีการพฒันาสมรรถนะในองคก์ร เพื่อท าใหท้ราบถึง
ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาในขั้นตอนต่อไป  

(3)ควรท าการศึกษาโดยใชปั้จจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะในองคก์รเพื่อน ามา
ปรับปรุงและพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
8. กติติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วรกร แช่มเมืองปัก อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลา
อนัมีค่ายิง่ ใหค้  าแนะน า ค  าสัง่สอน ค าปรึกษา เพ่ือการปรับปรุงพฒันาในการท าวจิยัท่ีดี ดว้ยความรัก ความเอาใจ
ใส่ ความจริงใจ จนการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จดว้ยดี 

ขอขอบเป็นอยา่งสูงส าหรับความร่วมมือเป็นอยา่งดีของขา้ราชการทหารเหล่าการเงิน กองทพัภาคท่ี 2 
ในการใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจนส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณคณาจารยห์ลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต รวมถึงท่านท่ีขา้พเจา้ไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดแ้บ่งปันความรู้
จนเกิดการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พร้อมดว้ยบุคลากรในคณะบญัชีท่ีอ านวยความสะดวกในทุกดา้น และสุดทา้ยน้ี
ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ท่านผูซ่ึ้งใหก้ าเนิด เล้ียงดู อบรม  สัง่สอน และส่งเสริมการเรียนของ
ขา้พเจา้ จนประสบผลส าเร็จการเรียนในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของ
งานตรวจสอบ ในมุมมองของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20 กลุ่มตวัอย่างคือ 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีปฏิบัติงานในส านักตรวจสอบการเงินท่ี 1 -20  จ านวน 253 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ใน
มุมมองของนกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดิน ส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20  ทั้ง 3 ดา้น พบวา่ มีดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้น
ความรู้ความสามารถของนกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดิน มีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ  
2) ปัจจยัดา้นบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม เน่ืองจากจ านวนบุคลากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบมีความเพียงพอกบั
ปริมาณงานตรวจสอบ และระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอกับปริมาณงานตรวจสอบ มีการ
หมุนเวยีนผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ หรืออาจถึงแมว้า่จ านวนบุคลากรและระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบมีความไม่
เพียงพอกบัปริมาณงานตรวจสอบ นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดินก็สามารถปฏิบติังานตรวจสอบหรือหาวิธีทางอ่ืน
ท าให้การตรวจสอบเสร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งไวไ้ด ้3) ปัจจยัดา้นการสั่งการและการควบคุมดูแล ของ
นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม   
 
ค าส าคญั: ผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน ส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20   
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ABSTRACT 
 This study aimed to examine and analyze the relationship between factors that affect the 
accomplishment of the audit. In the view of  Auditor of The financial audit office no. 1-20. Academic Auditor 
The operational Auditor of The financial audit office no. 1-20 amount 253 people by questionnaire as a tool for 
research. The statistics used in this study were frequency, percentage, and multiple regression analysis. The study 
and analysis of the relationship between factors that affect the accomplishment of the audit. In the view of  Auditor 
of The financial audit office no. 1-20, the top three were: 1) the factors competent of the Auditor. Relationship 
and affect the accomplishment of the audit  overall review. 2) the factors time and personnel to monitor the  
Auditor. No relationship and affect the accomplishment of the overall review. The number of personnel in the 
examination are sufficient to determine the amount of work. And the time it takes to investigate a disproportionate 
amount of audit work. With a circulation audit. Or perhaps even the number of personnel and time required to 
detect a disproportionate amount of audit work. Academic Auditor can audit or find another way to make a 
complete inspection and achievement by setting up 3) factors of command and control of the Auditor. 
Relationship and affect the accomplishment of the audit overall review. 

 
KEYWORDS: Accomplishment of The Auditor The Financail Audit Office No. 1-20  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การตรวจสอบบญัชีเพ่ือรับรองงบการเงินมีความส าคญัต่อธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  

เอกชนท่ีด าเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล การตรวจสอบงบการเงินมีความส าคญัอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากกฎหมาย
ก าหนดไวว้่างบการเงินของธุรกิจท่ีด าเนินการในรูปแบบของนิติบุคคล งบการเงินของธุรกิจเหล่าน้ีจะเสนอต่อ
บุคคลภายนอกไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(CPA) และผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร(TA) แลว้แต่กรณี  (กรมสรรพากร, 2545; สภาวิชาชีพบัญชี, 2555) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีใชจ่้ายเงินของแผ่นดินนั้น ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูต้รวจสอบและรับรองงบ
การเงิน เป็นไปตามมาตรา 39 ขอ้ 2 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน พ . ศ . 
2542 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 312 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  (ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, 2542) ในอดีตหน่วยรับตรวจของส านกังานมีไม่มากและการด าเนินงานการของหน่วยรับตรวจก็ไม่ได้
ซบัซอ้น แต่ในปัจจุบนัหน่วยรับตรวจมีเพ่ิมมากข้ึน มีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการด าเนินงาน  นกัวชิาการ
ตรวจเงินแผน่ดินเป็นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงินให้กบัหน่วยรับตรวจโดยตรง จึง
มีความเส่ียงในการปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึนและปัญหาในการตรวจสอบก็เพ่ิมมากข้ึนตามมา เน่ืองจากผู ้
ตรวจสอบอาจตอ้งเผชิญกบัการบิดเบือน ปิดบงั ซ่อนเร้นขอ้มูลจากรายงานทางการเงินของหน่วยรับตรวจระหวา่ง
การตรวจสอบ  โดยอาจจะพบขอ้ผิดพลาดหรือการทุจริตภายหลงัการตรวจสอบและรับรองเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบกบัความน่าเช่ือถือของงบการเงินดว้ย  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ประกอบกับผูว้ิจัยเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ในมุมมองของ
นกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20 โดยจะน าผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี ไป
เป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ของการพฒันาการปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและลดปัญหาท่ีจะเกิด
ในการปฏิบติังานของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ในมุมมอง

ของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน ส านกัตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้จิยัไดพิ้จารณาแลว้พบวา่  ผลงานวจิยัของ สุ
กานดา มิสกวนัวงศ์ (2549)  มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาศึกษาต่อยอด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผูว้ิจยัไดน้ ามา
ประยกุตร่์วมกบัแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของนกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน  พร้อม
ก าหนดกรอบแนวคิดและแบบสอบถามใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)               ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มีความสมัพนัธ์และ

ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี

ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการสัง่การและการควบคุมดูแล ของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี

ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม 
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มีความสมัพนัธ์และ

ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านปริมาณผลงาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 
1. ความรู้ความสามารถ 
2.บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ 
3. การสัง่การและการควบคุมดูแล  

ผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 
1. ปริมาณผลงาน 
2. คุณภาพผลงาน 
3. ประสิทธิภาพของงาน 
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สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านปริมาณผลงาน 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นการสัง่การและการควบคุมดูแล ของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านปริมาณผลงาน 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มีความสมัพนัธ์และ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านคุณภาพผลงาน 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านคุณภาพผลงาน 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นการสัง่การและการควบคุมดูแล ของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านคุณภาพผลงาน 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มีความสมัพนัธ์และ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านประสิทธิภาพของงาน 

สมมติฐานท่ี 11 ปัจจยัดา้นบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน 
มีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านประสิทธิภาพของงาน 

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจยัดา้นการสัง่การและการควบคุมดูแล ของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ด้านประสิทธิภาพของงาน 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัย 2 รูปแบบ หรือ 2 วิธี ได้แก่ (1)  การวิจัยเชิงเอกสาร 

(documentary research) (2) การวจิยัเชิงปริมาณ(quantitative research)  
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดิน ในส านกัตรวจสอบการเงินท่ี    1 – 

20 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งหมด 692 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้ าการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 253 คน โดยใช้

สูตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yammane  
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อลผสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย  1. ความรู้ความสามารถ ของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ  2. บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ  
ของทีมงานตรวจสอบ และ 3. การสัง่การและการควบคุมดูแลของผูค้วบคุมงานตรวจสอบ  

(2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ประกอบด้วย  1. ปริมาณ
ผลงาน  2. คุณภาพผลงาน  และ 3. ประสิทธิภาพของงาน 
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4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้ปรับปรุงจาก สุกานดา                

มิสกวนัวงศ ์(2549) ตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด โดยแบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 4 ส่วน  
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัท าแบบสอบถามและไดจ้ดัเก็บขอ้มูลครบตามจ านวน

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 253 ฉบบั เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อค านวณ

ค่าสถิติต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม โดยการแจกความถ่ี  (Frequency)  และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนท่ี 2 และ 3 ของแบบสอบถาม 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลวิจยัโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 
สถิติท่ีใช้ได้แก่ การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กับตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักตรวจสอบการเงินท่ี 1 – 20 พบว่า ส่วน
ใหญ่มีอายุ  30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยสุดมีอายุ
มากกวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57 และมี
การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43 ตามล าดบั ประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์นอ้ย
กวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมามีประสบการณ์ 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั ส าหรับประเภทของหน่วยรับตรวจส่วนใหญ่รับตรวจหน่วยงานของรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 55 รองลงมารับตรวจหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 20 รับตรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 16 
และรับตรวจหน่วยงานองคก์รอิสระ คิดเป็นร้อยละ 9 
 ส่วนที ่2 วเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานการศึกษาตามกรอบแนวความคิด 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวมและราย
ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวมและรายดา้น พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า (1)ใน
ระดบัหวัหนา้กลุ่มข้ึนไปควรแนะน าเอาใจใส่และช่วยแกไ้ขปัญหาต่อผูป้ฏิบติังานในระดบัใตบ้งัคบับญัชาให้มาก 
(2)เวลาในการตรวจสอบนอ้ยเกินไป เม่ือเทียบกบัปริมานงานท่ีไดรั้บ ไม่มีเวลาเก็บขอ้มูล (3) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ไม่เพียงพอในการตรวจสอบ (4)การอบรบเร่ืองมาตรฐานการสอบ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่เพียงพอ  
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา จากสมมติฐานการศึกษาทั้ง 12 ขอ้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตรวจสอบกบัตวัแปรตามเป็นผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม (Per) 

P-value สัมประสิทธ์การ
ถดถอย 

ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

ความรู้ความสามารถ (Kn) 0.213 0.063 0.001* 
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) -0.012 0.064 0.857 
การสัง่การและการควบคุมดูแล (Co) 0.209 0.062 0.001* 
R= 0.458     Adjusted R2 = 0.201       SEest = 0.501       a =  2.160      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม (Per)  สมมติฐานขอ้ท่ี 2  ปัจจยัดา้นบุคลากรและระยะเวลา
ในการตรวจสอบ (Pt) ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบโดยรวม (Per) 
สมมติฐานขอ้ท่ี 3  ปัจจยัดา้นการสัง่การและการควบคุมดูแล (Co) มีความสมัพนัธ์และส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิ
ของงานตรวจสอบโดยรวม (Per)  
 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตรวจสอบกบัตวัแปรตามเป็นผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นปริมาณผลงาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ : ด้าน
ปริมาณผลงาน (PerV) 

P-value 
สัมประสิทธ์การ

ถดถอย 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

ความรู้ความสามารถ (Kn) 0.277 0.089 0.002* 
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) 0.018 0.090 0.845 
การสัง่การและการควบคุมดูแล (Co) 0.171 0.087 0.050* 
R= 0.381     Adjusted R2 = 0.134       SEest = 0.704       a =  1.674     

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 4  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นปริมาณผลงาน (PerV) สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัดา้นบุคลากร
และระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบด้าน
ปริมาณผลงาน (PerV) สมมติฐานขอ้ท่ี 6  ปัจจยัดา้นการสั่งการและการควบคุมดูแล (Co) มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นปริมาณผลงาน (PerV)  
 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตรวจสอบกบัตวัแปรตามเป็นผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นคุณภาพผลงาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ : ด้าน
คุณภาพผลงาน (PerQ) 

P-value 
สัมประสิทธ์การ

ถดถอย 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

ความรู้ความสามารถ (Kn) 0.146 0.060 0.016* 
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) -0.021 0.061 0.735 
การสัง่การและการควบคุมดูแล (Co) 0.268 0.059 0.000* 
R= 0.470     Adjusted R2 = 0.212       SEest = 0.476       a =  2.469      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 7 ปัจจัยดา้นความรู้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นคุณภาพผลงาน (PerQ) สมมติฐานขอ้ท่ี 8  ปัจจยัดา้นบุคลากร
และระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบด้าน
คุณภาพผลงาน (PerQ) สมมติฐานขอ้ท่ี 9 ปัจจยัดา้นการสั่งการและการควบคุมดูแล (Co) มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นคุณภาพผลงาน (PerQ)  
 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตรวจสอบกบัตวัแปรตามเป็นผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นประสิทธิภาพของงาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ : ด้าน
ประสิทธิภาพของงาน  (PerP) 

P-value 
สัมประสิทธ์การ

ถดถอย 
ความคลาดเคลือ่น

มาตรฐาน 

ความรู้ความสามารถ (Kn) 0.217 0.070 0.002* 
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) -0.032 0.071 0.650 
การสัง่การและการควบคุมดูแล (Co) 0.188 0.069 0.007* 
R= 0.392     Adjusted R2 = 0.144       SEest = 0.556       a =  2.339 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 10 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ (Kn) มีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นประสิทธิภาพของงาน (PerP) สมมติฐานขอ้ท่ี 11 ปัจจยัดา้น
บุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ (Pt) ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตรวจสอบดา้นประสิทธิภาพของงาน (PerP) สมมติฐานขอ้ท่ี 12 ปัจจยัดา้นการสัง่การและการควบคุมดูแล (Co) มี
ความสมัพนัธ์และส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของงานตรวจสอบดา้นประสิทธิภาพของงาน (PerP) 
 

6. อภิปรายผล  
 1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุกานดา มิสกวนัวงศ ์(2549) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชีในมุมมองระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการงานสอบบญัชีข้ึนไป ของ
ส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชีมากท่ีสุด 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในดา้นความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท างานของทีมงานตรวจสอบบญัชี 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปภาวี  สุขมณี  และฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์  (2551) อา้งถึงใน  ศุภทัรา เช้ือชาญ 
(2556) หนา้ 46-47  ไดศึ้กษาความรู้ความสามารถของนกับญัชีท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานของนกับญัชีธุรกิจ  SMEs  
ในจังหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความสามารถด้านความรู้ในวิชาชีพด้านทักษะทางวิชาชีพ  ด้าน
จรรยาบรรณมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานโดยรวม 
 2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ไม่ไดรั้บการสนับสนุน  การไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษา อาจเน่ืองมาจาก 
ถึงแมว้่าจ านวนบุคลากรและระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบมีความไม่เพียงพอกบัปริมาณงานตรวจสอบ กลุ่ม
ตวัอยา่งก็สามารถปฏิบติังานตรวจสอบหรือหาวิธีทางอ่ืนท าใหก้ารตรวจสอบเสร็จและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามท่ีตั้งไวไ้ด ้
ซ่ึงก็มีส่วนท่ีสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Alderman และ Detrick (1982) อา้งถึงใน สุกานดา มิ
สกวนัวงศ์ (2549) หนา้ 11 ไดศึ้กษาศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้แรงกดดนัเก่ียวกบังบประมาณทางดา้นเวลาของผูส้อบ
บญัชี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูส้อบบญัชียอมรับวา่มีการน างานกลบัไปท าท่ีบา้นและไม่น าเวลาดงักล่าวมารายงาน
เป็นชัว่โมงท างาน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดกบัผูส้อบบญัชีระดบั senior และ semi – senior ถึงแมว้า่พฤติกรรมดงักล่าวจะไม่
ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชีทนัที แต่การกระท าดงักล่าวจะส่งผลต่อการวางแผนการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งบประมาณทางดา้นเวลาในการสอบบญัชีคร้ังต่อไป กล่าวคือ มีการก าหนดระยะเวลาในการสอบบญัชีนอ้ยไปจน
ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานตรวจสอบไดจ้ริง ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบญัชีในท่ีสุด 
 3. สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุฑามาศ  พิมพา (2553) อา้ง
ถึงใน ศุภทัรา เช้ือชาญ (2556) หนา้ 40 ไดศึ้กษาการบริหารความเส่ียงตามแนวคิด COSO ERM และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีกบัความเช่ือมัน่ของงบการเงินในมุมมองของผูใ้ชง้บการเงิน ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารความเส่ียง
ตามแนวคิด COSO ERM  และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ต่องบการเงินท่ีระดบัความเช่ือมัน่  
95 % ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ถา้องคก์รมีการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็จะท าให้เกิดความเช่ือมัน่
กบัผูใ้ชง้บการเงินในการน าเสนองบการเงินขององค์กรเช่นกนั หรือถา้องคก์รมีกระบวนการบริหารงานในดา้น
การควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  รวมทั้ งทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือมีบทบาทและหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมให้ความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ครบถว้น  ทนัเวลา  เช่ือถือได ้ และมี
ความโปร่งใส  ก็จะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินมีความเช่ือมัน่ต่องบการเงินมากข้ึน 
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 4. สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 7 และขอ้ท่ี 10ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชนญัฎา 
สินช่ืน (2548)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความสามารถดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฎหมาย 
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพการสอบบญัชี ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ความสามารถดา้นการสอบ
บญัชี มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้น
ความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค ์ดา้นความสมบูรณ์ 
และดา้นความทนักาล และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปภาวี  สุขมณี และฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (2551) อา้งถึง
ใน ศุภทัรา เช้ือชาญ (2556) หน้า 46-47ไดศึ้กษาความรู้ความสามารถของนกับญัชีท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างานของนกั
บญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นทกัษะทางวชิาชีพมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั
ประสิทธิผลการท างานดา้นปริมาณผลงาน 
 5. สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ไม่ไดรั้บการสนับสนุน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรณา  ติรณะประกิจ
และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2552)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีท าใหคุ้ณภาพงานสอบบญัชีลดลง 
ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมท่ีท าให้คุณภาพ งานสอบบญัชีลดลงของผูช่้วยผูส้อบบญัชีค่าเฉล่ียของพฤติกรรม 
RAQ (Reduced Audit Quality) ท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ พฤติกรรมด้านแรงกดดัน รองลงมา คือ พฤติกรรมการไม่
ติดตามงาน และพฤติกรรมการปฏิบติังานตรวจสอบไม่เหมาะสม ตามล าดบั สาเหตุท่ีกลุ่มผูจ้ดัการงานสอบบญัชีมี
ความเห็นวา่การรายงานจ านวนระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอบบญัชีนอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีไดใ้ชไ้ปจริง 
 6. สมมติฐานขอ้ท่ี 6 ไดรั้บการสนับสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ  ศรีแกว้ (2552)    
อา้งถึงใน ศุภทัรา เช้ือชาญ (2556) หนา้ 60-61  ไดศึ้กษาผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของธุรกิจ SMEs  ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดียอ่ม
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีจะน าไปใชป้ระกอบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด   
 7. สมมติฐานขอ้ท่ี 8 ไม่ได้รับการสนับสนุน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของสุกานดา มิสกวนัวงศ์ 
(2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชีในมุมมองระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการงานสอบบญัชีข้ึน
ไป ของส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบญัชี 
ไดแ้ก่ จ านวนบุคลากรและระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 
 8. สมมติฐานขอ้ท่ี 9 ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ  ศรีแกว้ (2552) อา้ง
ถึงใน ศุภทัรา เช้ือชาญ (2556) หนา้ 60-61 ผลการศึกษาพบวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสะทอ้นถึง
คุณภาพของการควบคุมตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีใชป้ระกอบการบริหารงาน
ขององคก์ร  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของหน่ึงฤทยั  เขียวหวาน (2556) ไดศึ้กษาผลกระทบของจรรยาบรรณ
ของผูส้อบบญัชี และความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผลการศึกษา
พบวา่ ความเป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี  
 9. สมมติฐานขอ้ท่ี 11 ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Coram, Ng และ Woodliff 
(2002) อา้งถึงใน สุกานดา มิสกวนัวงศ ์(2549) หนา้ 11-12 ไดศึ้กษาผลกระทบของแรงกดดนัทางดา้นเวลาและความเส่ียง
จากขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ผลการศึกษาพบวา่ แรงกดทางดา้นเวลามีผลกระทบอย่างสูงต่อการ
เกิดพฤติกรรม RAQ (Reduced Audit Quality) และมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชี  
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 10. สมมติฐานขอ้ท่ี 12 ไดรั้บการสนบัสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรวรรณ ศรีแกว้ (2552)  อา้ง
ถึงใน ศุภทัรา เช้ือชาญ (2556) หน้า 60-61 ไดศึ้กษาผลกระทบของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจ SMEs  ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด้านการ
เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าองคก์รมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  (1) ปัจจยัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ และการสัง่การและการควบคุมดูแลของ
ผูค้วบคุมงานตรวจสอบส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบ ดังนั้น การฝึกอบรมหรือเพ่ิมความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐาน หลกัการบญัชี วธีิการ เทคนิคการตรวจสอบใหก้บันกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินถือเป็นส่ิงส าคญัของงาน
ตรวจสอบ ในการปฏิบติังานในส านกัตรวจสอบการเงินของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
  (2) มีการควบคุม ก ากบั ดูแล การปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาแต่ละชั้นหรือแต่ละสายงานอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา วางแผนติดตามและประเมินคุณภาพการปฎิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหารงาน
ตรวจสอบ ผูต้รวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมถึงการจดัหาเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการตรวจสอบใหเ้พียงพอ น าระบบสารสนเทศมาใชเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในการตรวจ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบงานตรวจสอบระหวา่งหน่วยงานท่ีรับตรวจเพ่ือทราบปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบไดช้ดัเจนข้ึนมากยิ่งข้ึน หรือท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานใน
ต าแหน่งอ่ืนของส านกัอ่ืนๆในส านกังาน เพ่ือน าผลท่ีไดรั้บจากวจิยัไปปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 
 (2) ควรท าการศึกษาโดยใชปั้จจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของงานตรวจสอบเพ่ือพฒันา
ความรู้ความสามารถของนกัวชิาการตรวจเงินแผน่ดินและน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงยิ่งในความกรุณา และความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากท่านอาจารย ์ดร.วรกร  
แช่มเมืองปัก  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพอ่วชิยั  สิมมา และคุณแม่
ปราถนา สิมมา ท่ีไดอ้บรมสัง่สอนใหผู้ว้จิยัมีความมานะขยนัอดทนและเสียสละ 
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การประเมนิสมรรถนะของผู้วางแผนภาษธุีรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่น าไปใช้ในการออกแบบหลกัสูตร 

TAX PLANNERS’ COMPETENCY ASSESSMENT OF  
THE PROPERTY DEVELOPMENT LISTED COMPANY IN 

THAILAND FOR APPLICABLE IN CURRICULUM DESIGN 
 

ดร.ประเวศ เพญ็วุฒิกุล 
คณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
E-mail: pravas.pe@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือประเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะ
ท่ีไดจ้ากการประเมินโดยผูว้างแผนภาษีกบัผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 
ผูว้างแผนภาษี จ านวน 52 คน และผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ จ านวน 52 คน โดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan 
(1970) เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบประเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย 
คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติทดสอบ t  ส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัและมาจากประชากรท่ีมีความความแปรปรวนเท่ากนั ผลการวิจยั พบว่า (1)  
สมรรถนะดา้นหลกัมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด รองลงมาคือสมรรถนะดา้นการจดัการ และสมรรถนะดา้นเทคนิค
ตามล าดบั (2) ค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะท่ีไดจ้ากการประเมินโดยผูว้างแผนภาษี และผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ไม่
แตกต่ากันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 และ (3) แนวทางการออกแบบหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของผู ้
วางแผนภาษีควรใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะดา้นเทคนิค  

 
ค าส าคญั: การประเมินสมรรถนะ ผูว้างแผนภาษี การออกแบบหลกัสูตร 
 

ABSTRACT 
The present study consisted of three main objectives, namely (1) to assess the competencies of tax 

planners in the real-estate business of the Stock Exchange of Thailand, and (2) to compare the competencies 
assessed by tax planners and supervisors. The sample employed in this study consisted of two groups, one of 52 
tax planners and the other of 52 supervisors based on Krejcie and Morgan (1970). Research instruments of this 
study included an assessment form of the levels of competencies of the tax planners. The data derived from this 
form were analyzed by using descriptive statistics, namely frequency, percentage, average and standard deviation, 
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and inferential statistics, namely t-test for two independent samples using pooled t-test. The results revealed that 
(1) The core competency was at the highest level, followed by the management competency and technical 
competency, respectively, (2) The mean of score of the competencies derived from both the tax planners and the 
supervisors did not differ significantly, achieving a statistical level of .05, and (3) Curriculum design should 
concentrate on technical competencies. 

 
KEYWORDS: Competency assessment, Tax planner, Curriculum design  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
ประเทศท่ีพฒันาแล้วมีการให้ความส าคญักับการก าหนดสมรรถนะของบุคคลในแต่ละอาชีพเป็น

เวลานานแลว้ แต่ประเทศไทยภาคเอกชนเพ่ิงเร่ิมใหค้วามส าคญักบัแนวคิดเร่ืองสมรรถนะหลงัจากประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ส่วนภาครัฐเร่ิมให้ความส าคญักบัแนวคิดสมรรถนะปี  พ.ศ. 2548 โดยจา้งบริษทัท่ีปรึกษา
เฮยก์รุปส์จดัท าแบบจ าลองสมรรถนะของระบบราชการไทย เพื่อใช้ในการจดัการ การประเมินผลงาน และการ
พฒันาข้าราชการในระยะยาว (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2550, หน้า 111-151) โดยมีการก าหนดและประเมิน
สมรรถนะของบุคคลในแต่ละอาชีพ เช่ือมโยงกบัการจดัการทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ (1) การคดัเลือกบุคคลท่ีเป็น
บุคคลภายนอกองค์การเพื่อการสรรหา และการจ้างผูส้มัครงาน หรือเป็นบุคลากรภายในองค์การเพื่อการ
มอบหมายงาน และสนบัสนุนงาน และ (2) การบริหารค่าตอบแทน การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การลงโทษ การ
ฝึกอบรม การพัฒนา การสอนงาน (coaching) การให้ค  าแนะน า  (mentoring) และการก าหนดเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (อจัฉรา หล่อตระกลู, 2557, หนา้ 241; Spencer & Spencer, 1993, pp. 237-275) เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยท์รงคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์าร ซ่ึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในเชิง
การแข่งขนัขององคก์าร องคก์ารต่าง ๆ จึงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการทรัพยากรบุคคล เช่น การ
จดัการผูมี้ความสามารถสูง (talent management) การจดัการทรัพยากรบุคคลโดยใชท้กัษะเป็นพ้ืนฐาน (skill-based 
human resource management) การบริหารผลการปฏิบติังาน (performance management) และการจดัการทรัพยากร
บุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน (competency-based human resource management) เป็นตน้ ซ่ึงการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลโดยใชส้มรรถนะเป็นพ้ืนฐานเป็นวธีิท่ีผูบ้ริหารทรัพยากรบุคคลก าลงัใหค้วามสนใจ และนิยมมาก
ท่ีสุด เพราะการน าสมรรถนะของบุคคลมามาประยุกต์ใช้ในการจดัการทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้องค์การได้
บุคคลากรท่ีสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์ารมีสมรรถนะ
ในการแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงจากภายนอกได ้
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2558; Bedard, Prefontaine, & Poirier-Proulx, 2005)  

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการประเมินสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพภยแ์ห่งประเทศไทย  โดยสารสนแทศท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถ
น าไปใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรเพื่อปรับปรุง หรือพฒันาสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีใหสู้งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
การเสียภาษีเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และประหยดัเงินภาษี ท่ีไม่ใช่การหลีกเล่ียง หรือการหนีภาษี   
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 (1) เพื่อประเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 (2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีท่ีไดจ้ากการประเมินโดยผูว้างแผน

ภาษีกบัผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ส าหรับกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี แสดงดงัแผนภาพท่ี 1 

 
 
    
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั 
การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากรประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูว้างแผนภาษีจ านวน 56 คน และกลุ่มผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้

จ านวน 56 คน  เพียง ณ วนัท่ี 30  สิงหาคม พ.ศ. 2558  
ตวัอย่างก าหนดจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970)  ไดข้นาดตวัอย่างบริษทัจ านวน 52 บริษทั 

โดยแต่ละบริษทัประกอบดว้ยผูว้างแผนภาษีจ านวน 1 คน และผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้จ านวน 1 คน คิดเป็นขนาด
ตวัอยา่งผูว้างแผนภาษีจ านวน 52 คน และขนาดตวัอยา่งผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้จ านวน 52 คน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการประเมินโดยผูว้างแผนภาษี และวิธีการประเมินโดยผูบ้ังคบับัญชาขั้นตน้ 

ส่วนตวัแปรตาม คือ ผลการประเมินสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
แบบประเมินสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีพฒันามาจากแบบจ าลองตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี

ในอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องงานวิจยั 
เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ, 
2556) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC)  ระหว่างขอ้ค าถามกับประเด็นท่ีตอ้งการวดัโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน พบวา่ ขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.0   ส่วนการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงดว้ย

วิธีการประเมินโดยผูว้างแผนภาษี 

     

     

วธีิการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา

ขั้นตน้ขั้นตน้ 

     

     

ผลการประเมินสมรรถะ 

ของผูว้างแผนภาษี 
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วิธี Inter-rater reliability  โดยน าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บัผูว้างแผนภาษี  และบงัคบับญัชาขั้นตน้ จ านวน 30 คน 
พบวา่  เคร่ืองมือมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.9  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีผูช่้วยจ านวน 10 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาคณะบญัชี  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปี

การศึกษา 2558 และผ่านการอบรมช้ีแจ้งจากผูว้ิจัยแล้ว ด้วยวิธีการส่งแบบประเมินด้วยตนเอง  การส่งทาง
ไปรษณีย ์และการส่งทางอีเมล (e-mail) พบวา่ อตัราการตอบกลบัของแบบประเมินทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเท่ากนั
คือร้อยละ 92.85    

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงบรรยาย คือ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติอนุมาน คือ สถิติทดสอบ t  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัและมาจากประชากรท่ีมี

ความความแปรปรวนเท่ากนั 
  

5. สรุปผลการวจัิย  
5.1 ผลการประเมนิระดบัสมรรถนะของผู้วางแผนภาษ ี 
ผลการประเมินระดบัสมรรถนะดา้นหลกั ดา้นการจดัการ และดา้นเทคนิคของผูว้างแผนภาษี ซ่ึงไดจ้าก

การประเมินโดยผูว้างแผนภาษี ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ และรวม แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ผลการประเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี      

ตวัแปร 
ผูว้างผนภาษี 

ผูบ้งัคบับญัชา
ขั้นตน้ 

รวม 

Mean SD Mean SD Mean SD 
สมรรถนะด้านหลกั  4.45 .33 4.65  .34 4.55 .35 
1. ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 4.60 .56 4.61 .50 4.60 .53 
2. ความเป็นอิสระ  4.50 .46 4.71 .42 4.61 .45 
 3. ความเท่ียงธรรม  4.63 .45 4.82 .35 4.72 .41 
4. ความซ่ือสัตย ์ 4.55 .45 4.75 .41 4.65 .44 
5. มาตรฐานในการปฏิบติังาน  4.47 .45 4.77 .37 4.62 .44 
6. การรักษาความลบั  4.49 .55 4.70 .44 4.59 .51 
7. ความรับผดิชอบต่อธุรกิจ  4.26 .49 4.59 .46 4.42 .50 
8. ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน  4.25 .55 4.54 .43 4.40 .51 
9. ความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพ  4.34 .60 4.55 .63 4.44 .62 
10. จรรยาบรรณทัว่ไป  4.39 .54 4.50 .66 4.44 .60 
สมรรถนะด้านการจัดการ  4.03 .51 4.08 .55 4.05 .53 
1. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการจดัการ
ขอ้มลู  

4.15 .54 4.26 .62 4.20 .58 
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ตวัแปร 
ผูว้างผนภาษี 

ผูบ้งัคบับญัชา
ขั้นตน้ 

รวม 

Mean SD Mean SD Mean SD 
2. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการวเิคราะห์
ขอ้มลู  

4.00 .48 4.07 .61 4.03 .55 

3. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการ
สังเคราะห์ขอ้มลู  

4.02 .63 4.05 .62 4.03 .62 

4. ความรู้ และความสามารถในการประเมินผล 
และตดัสินใจ  

3.94 .65 3.96 .67 3.95 .66 

สมรรถนะด้านเทคนิค  3.95 .51 4.04 .56 4.00 .54 
1. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเงินได ้ 

4.05 .63 4.01 .60 4.03 .61 

2. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อการด าเนินงาน 

3.96 .58 4.04 .58 4.00 .58 

3. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้
รายไดท่ี้เกิดจากการขายท่ีดิน และอาคาร 

3.91 .67 4.03 .66 3.97 .67 

4. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

3.78 .64 4.03 .62 3.91 .64 

5. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการค านวณ
ก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได ้ 

3.89 .63 4.02 .67 3.95 .65 

6. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการหกัภาษี
เงินได ้ณ ท่ีจ่าย  

4.02 .76 4.12 .67 4.07 .72 

7. ความรู้ และความสามารถเก่ียวกบัการเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  

4.08 .70 4.06 .71 4.07 .71 

 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 1 ในภาพรวมของการประเมินโดยรวม พบวา่ สมรรถนะท่ีมีระดบัสูง
ท่ีสุดคือสมรรถนะดา้นหลกัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .35 รองลงมาคือสมรรถนะ
ดา้นการจดัการ และสมรรถนะดา้นเทคนิคตามล าดบั  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และ 4.00 ตามล าดบั และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .53 และ.54  ตามล าดบั ส าหรับในรายดา้นของการประเมินโดยรวมมีผลการวิเคราะห์ 
ดงัน้ี  

สมรรถนะดา้นหลกั พบวา่ ตวัแปรท่ีมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุดคือความเท่ียงธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .41 รองลงมาคือความส่ือสัตย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .44 

สมรรถนะดา้นการจดัการ พบวา่  สมรรถนะดา้นการจดัการ พบวา่  ตวัแปรท่ีมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุด
คือความสามารถเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .51 รองลงมา
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คือความสามารถเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล และความสามารถเก่ียวกบัการสังเคราะห์ขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
4.03 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .55 และ .62 ตามล าดบั   

สมรรถนะดา้นเทคนิค พบวา่  ตวัแปรท่ีมีระดบัสมรรถนะสูงท่ีสุดคือความสามารถเก่ียวกบัการเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และความสามารถเก่ียวกบัการหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.07 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .71 และ .72 ตามล าดบั รองลงมาคือความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินไดมี้
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .35   

5.2 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะของผู้วางแผนภาษีทีไ่ด้จากการประเมนิโดยผู้วางแผน
ภาษีกบัผู้บังคบับัญชาขั้นต้น 

การศึกษาในส่วนน้ี ประกอบดว้ย ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะโดยรวมของผูว้างแผน
ภาษีท่ีได้จากการประเมินโดยผู ้วางแผนภาษีกับผู ้บังคับบัญชาขั้นต้น ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 2 ส่วนผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะรายดา้นท่ีไดจ้ากการประเมินโดยผูว้างแผนภาษีกบัผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ซ่ึง
แสดงในตารางท่ี 3-5 
 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะโดยรวมของผูว้างแผนภาษีท่ีไดจ้ากการประเมินโดย                 
ผูว้างแผนภาษีกบัผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ 

ผูป้ระเมิน n Mean S.D. Mean 
Difference 

t p 

ผูว้างแผนภาษี 52 4.14 .39 -0.11 -1.447 .151 
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของผูว้างแผนภาษี 52 4.26 .43    

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 2 พบวา่ ในภาพรวม ค่าเฉล่ียสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีท่ีไดจ้ากการ

ประเมินของผูว้างแผนภาษีเท่ากับ 4.14 ส่วนค่าเฉล่ียสมรรถนะของผู ้วางแผนภาษีท่ีได้จากการประเมินของ
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้เท่ากบั 4.26  ผลต่างของค่าเฉล่ีย (Mean Difference) เท่ากบั –0.11 และจากการทดสอบดว้ยสถิติ
ทดสอบ t พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงวา่ ค่าเฉล่ียสมรรถนะของ
ผูว้างแผนภาษีท่ีไดจ้ากการประเมินโดยผูว้างแผนภาษี และผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ไม่แตกต่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกัทางสถิติ 
 
ตารางที ่3 ผลการการเปรียบเทียบในรายดา้นของค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นหลกัของผูว้างแผนภาษีจากการประเมิน
ตนเองกบัการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ 

ผูป้ระเมิน n Mean S.D. Mean Difference t p 
ผูว้างแผนภาษี 52 4.45 .33 -0.20 -3.08 .00 
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของ
ผูว้างแผนภาษี 

52 4.65 .34    
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลการการเปรียบเทียบในรายดา้นของค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นหลกัของผูว้างแผนภาษี
ท่ีได้จากการประเมินตนเองของผูว้างแผนเท่ากับ 4.45 ส่วนค่าเฉล่ียสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีท่ีได้จากการ
ประเมินของผูบ้ังคบับัญชาขั้นตน้เท่ากับ 4.65  ผลต่างของค่าเฉล่ีย (Mean Difference) เท่ากับ 0.20 และจากการ
ทดสอบด้วยสถิติทดสอบ t  พบว่า มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะด้านหลักของผู ้
วางแผนภาษีจากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูบ้ังคบับัญชาขั้นตน้แตกต่ากัน (ไม่เท่ากัน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงปฏิเสธาสมมติฐานหลกัทางสถิติ 

 

ตารางที ่4 ผลการการเปรียบเทียบในรายดา้นของค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นการจดัการของผูว้างแผนภาษีจากการ
ประเมินตนเองกบัการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ 

ผูป้ระเมิน n Mean S.D. Mean Difference t p 
ผูว้างแผนภาษี 52 4.03 .51 -0.05 -0.53 .59 
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของ
ผูว้างแผนภาษี 

52 4.08 .55    

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการการเปรียบเทียบในรายด้านของค่าเฉล่ียสมรรถนะด้านการจัดการของผู ้
วางแผนภาษีท่ีไดจ้ากการประเมินตนเองของผูว้างแผนเท่ากบั 4.03 ส่วนค่าเฉล่ียสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีท่ีได้
จากการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้เท่ากบั 4.08  ผลต่างของค่าเฉล่ีย (Mean Difference) เท่ากบั 0.05 และจาก
การทดสอบดว้ยสถิติทดสอบ t พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นการจดัการ
ของผูว้างแผนภาษีจากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ไม่แตกต่ากนั (เท่ากนั) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกัทางสถิติ 

 
ตารางที ่5 ผลการการเปรียบเทียบในรายดา้นของค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นเทคนิคของผูว้างแผนภาษีจากการประเมิน
ตนเองกบัการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ 

ผูป้ระเมิน n Mean S.D. Mean Difference t p 
ผูว้างแผนภาษี 52 3.95 .51 -0.09 -0.85 .39 
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ของ
ผูว้างแผนภาษี 

52 4.04 .56    

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผลการการเปรียบเทียบในรายดา้น ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นเทคนิคของผูว้างแผนภาษีท่ี
ไดจ้ากการประเมินตนเองของผูว้างแผนเท่ากบั 3.95 ส่วนค่าเฉล่ียสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีท่ีไดจ้ากการประเมิน
ของผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้เท่ากบั 4.04  ผลต่างของค่าเฉล่ีย (Mean Difference) เท่ากบั 0.09 และจากการทดสอบดว้ย
สถิติทดสอบ t พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นเทคนิคของผูว้างแผนภาษี
จากการประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ไม่แตกต่ากนั (เท่ากนั) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลกัทางสถิติ 
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5.3 แนวทางการพฒันาสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี 
การศึกษาแนวทางการออกแบบหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในการวิจัยคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ย  การประเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และการเลือก
เน้ือหาความรู้หรือ เน้ือหาวชิา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ความตอ้งการซ่ึงเป็นการศึกษาปัญหาของผูเ้รียน  การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรซ่ึงเป็นการระบุความคาดหวงัของคุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียนเม่ือเรียนจบตาม
หลักสูตร และการเลือกเน้ือหาความรู้หรือเน้ือหาวิชาซ่ึงเป็นการเลือกเน้ือหาสาระท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย ของหลกัสูตร (วารุณี อศัวโภคิน, 2554, หนา้ 14)    

จากผลการประเมินระดบัสมรรถนะของผู ้วางแผนภาษีดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า ผูว้างแผนภาษีมีระดบั
สมรรถนะสูงท่ีสุดคือสมรรถนะดา้นหลกั ระดับสมรรถนะรองลงมาคือสมรรถนะดา้นการจดัการ และระดบั
สมรรถนะต ่าท่ีสุดคือสมรรถนะดา้นเทคนิค ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑค์วามตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี จากระดบัสมรรถนะดา้นท่ีต ่าท่ีสุดของผูว้างแผนภาษี โดยไดจ้ากผลการ
ประเมินในภาพรวม ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีคือสมรรถนะด้านเทคนิค ดังนั้น การวิจัยคร้ังน้ีจึงได้ก าหนดความ
คาดหวงัในสมรรถนะดา้นเทคนิคทางการบญัชีและการภาษีอากรของผูว้างแผนภาษี และเน้ือหาท่ีควรเน้นใน
หลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคนิคทางการบญัชีและการภาษีอากร แสดงในตารางท่ี 6  

 
ตารางที ่6  แนวทางการพฒันาสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี 

ความคาดหวงัในสมรรถนะดา้นเทคนิค
ทางการบญัชีและการภาษีอากรของผูว้างแผน

ภาษี 

เน้ือหาท่ีควรเนน้ในหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคนิค
ทางการบญัชีและการภาษีอากร 

 1. ความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้ผลกระทบ
ทางภาษีเงินได ้  

-มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึง
เป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 12: Income Taxes 
(Bound volume 2013 Consolidated without early application))  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองภาษีเงินได ้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 3 (IFRS 
3) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ืองการรวมธุรกิจ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ 

2. ความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์เพื่อการด าเนินงาน  

- มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 16: 
Property, Plant and Equipment (Bound volume 2015 
Consolidated without early application)) 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์  
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ความคาดหวงัในสมรรถนะดา้นเทคนิค
ทางการบญัชีและการภาษีอากรของผูว้างแผน

ภาษี 

เน้ือหาท่ีควรเนน้ในหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคนิค
ทางการบญัชีและการภาษีอากร 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 3 เร่ือง 
การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IFRS 
3: Business Combinations (Bound volume 2015 Consolidated 
without early application)) 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
การรวมธุรกิจ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ 

3. ความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิด
จากการขายท่ีดิน และอาคาร 

- มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 18 เร่ืองรายได ้ ซ่ึง
เป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง
ประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 18: Revenue 
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))   
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองรายได ้  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 3  เร่ือง 
การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการ มาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 
(IFRS 3: Business Combinations (Bound volume 2015  
Consolidated without early application))  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง
การรวม 
ธุรกิจ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณสาธารณะ 

4. ความสามารถเก่ียวกบัการรับรู้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

- มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 40 เร่ือง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2557 (IAS No.40 : Investment Property 
(Bound volume 2015 Consolidated without early application))   
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 3 เร่ือง 
การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบบัปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชีระหวา่งประเทศท่ีส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (IFRS 
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ความคาดหวงัในสมรรถนะดา้นเทคนิค
ทางการบญัชีและการภาษีอากรของผูว้างแผน

ภาษี 

เน้ือหาท่ีควรเนน้ในหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคนิค
ทางการบญัชีและการภาษีอากร 

3: Business Combinations (Bound volume 2015 Consolidated 
without early application)) 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
การรวมธุรกิจ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะ 

5. ความสามารถเก่ียวกบัการค านวณก าไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได ้ 

- ประมวลรัษฎากร 
- ค  าส่ังกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 1/2528 เร่ืองการใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิในการ
ค านวณรายได ้และรายจ่ายของบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
- ค  าส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป. 61/2539 เร่ืองการค านวณก าไรสุทธิ 
และเงินไดสุ้ทธิส าหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย ์

6. ความสามารถเก่ียวกบัการหกัภาษีเงินได ้ณ 
ท่ีจ่าย  

- ประมวลรัษฎากร 
- ค  าส่ังกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ืองส่ังใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้ง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้
ณ ท่ีจ่าย 

7. ความสามารถเก่ียวกบัการเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ  

- ประมวลรัษฎากร 

 

6. อภิปรายผล  
6.1 ผลการประเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษี พบวา่  ผูว้างแผนภาษีมีระดบัสมรรถนะดา้นหลกั

สูงท่ีสุด ดา้นการจดัการรองลงมา และดา้นเทคนิคต ่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ 
(2558) ศึกษาเร่ืองสมรรถนะของพนักงานบญัชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีตามทศันะของ
หัวหน้างานบญัชี พบว่า สมรรถนะในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีตามท่ีคาดหวงัดา้นกิจนิสัยท่ีดีในการ
ประกอบวิชาชีพอยู่ในระดบัดีมาก รองลงมาอยู่ในระดบัดี คือ ด้านความรู้ทางวิชาการ และด้านทักษะในการ
ปฏิบติังาน ส่วนสมรรถนะในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีตามท่ีเป็นจริงทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดี โดยอนัดบั
แรก คือ สมรรถนะดา้นกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ  รองลงมา คือ สมรรถนะดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน 
และสมรรถนะดา้นความรู้ทางวชิาการ ตามลาดบั  

6.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีท่ีไดจ้ากการประเมินของผูว้างแผนภาษีกบั
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ไม่แตกต่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังาน ก.พ. 
(2548, หนา้ 53) ท่ีแสดงไวใ้นคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทยวา่แนวโนม้การประเมินของผูป้ระเมินแต่ละคน
จะแตกต่างกนั บางคนให้คะแนนสูง บางคนให้คะแนนต ่า บางคนให้คะแนนก่ึงกลาง นอกจากน้ียงัไม่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2558) ท่ีได้เสนอไวใ้นแนวทางการพฒันาระบบ
สมรรถนะเพื่อพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลวา่ผลการประเมินสมรรถนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประเมินตนเอง
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กบัผูบ้งัคบับญัชาประเมินอาจไม่ตรงกนั เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกัประเมินสมรรถนะของตนเองสูงกวา่ความเป็น
จริง แต่ผูบ้งัคบับญัชามกัประเมินสมรรถนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต ่ากวา่ความเป็นจริง ผลการเปรียบเทียบของการ
วิจัยคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกับนักวิชาการท่านอ่ืน ทั้ งอาจเน่ืองจากผู ้ประเมินทั้ ง 2 คน คือ ผูว้างแผนภาษี และ
ผูบ้ังคบับญัชาขั้นตน้มีแนวคิดมาตรฐานการประเมินท่ีใกลเ้คียงกันหรือไม่แตกต่างกันจึงให้คะแนนประเมิน
ใกลเ้คียงกนัหรือไม่แตกต่างกนั ดงันั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปในแนวเดียวกนั ผูป้ระเมินควรมีการตกลงท า
ความเขา้ใจใหต้รงกนัในการก าหนดมาตรฐานกลาง (ส านกังาน ก.พ., 2548, หนา้ 53) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 (1) เคร่ืองมือของการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าใชป้ระเมินระดบัสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นสารสนเทศในการจดัการผูว้างแผนภาษี  
 (2) วิธีการพฒันาสมรรถนะสามารถท าไดห้ลายวิธี ผูบ้ริหารองค์กรจึงควรคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการวางแผนภาษีเพื่อศึกษาหาวิธีการพฒันาสมรรถนะท่ีเหมาะสม และออกแบบ
หลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) การศึกษาคร้ังต่อควรน าแบบประเมินของการวจิยัคร้ังน้ีไปใชก้บัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์

ไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้
 (2) แนวทางการออกแบบหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของผู ้วางแผนภาษีท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี

สามารถน าไปศึกษาต่อ ได้แก่ การร่างหลกัสูตร การตรวจสอบคุณภาพร่างหลกัสูตร การปรับปรุงแก้ไขร่าง
หลกัสูตร การทดลองใชร่้างหลกัสูตร การประเมินผล และปรับปรุงร่างหลกัสูตรเพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์
  

8. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีปทุม ส าหรับทุนอดุหนุนการวจิยั 
 

9. เอกสารการอ้างองิ 
ธนิษฐา ชีวพฒันพนัธ์ุ. 2558. “สมรรถนะของพนกังานบญัชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีตาม

ทศันะของหวัหนา้งานบญัชี.” RMUTT Global Business and Economics Review 10, 2: 141-152.  
กนิสดารก ์เวชยานนท.์ 2550. Competency Model กบัการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย. กรุงเทพมหานคร:  กราฟิโก 

ซิสเตม็ส์. 
ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ. 2556. “การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูว้างแผนภาษีในอุตสาหกรรมพฒันา

อสงัหาริมทรัพย.์” ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. 2558. แนวทางการพฒันาระบบสมรรถนะเพือ่พฒันาบริหาร

ทรัพยากรบุคคล. สืบคน้เม่ือ 9 กนัยายน 2558, จาก http://competency.rmutp.ac.th/ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

1028 

วารุณี อศัวโภคิน. 2554. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการมหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ. ปริญญานิพธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขา
การศึกษาผูใ้หญ่, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

อจัฉรา หล่อตระกลู. 2557. การพฒันาสมรรถนะพนกังานมหาวทิยาลยัของรัฐ. วทิยานิพธ์ ปริญญาพทุธศาสตร์
ดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 

Bedard, Gerald J., Prefontaine, Jacques and, Poirier-Proulx, Lise (2005). “Identifying a Profile of Key 
Competencies for Financial Planners.” Journal of Business & Economics Research 3, 4:51-62 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and 
Psychological Measurement 30: 607-610. 

Spencer, L. M. Jr. & Spencer, S. M. 1993. Competency at work: model for superior performance.  
New York: John Wiley & Sons. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1029 

การยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมตัิ 
ADOPTION OF FINANCIAL TRANACTIONS THROUGH AUTOMATED 

CASH DEPOSIT         
 

ฟารีดา กาหม๊ะ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

E-mail: nuri_1402@hotmail.co.th 

มธุรส คงสาม 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

E-mail: Noyna_lover@hotmail.com 
ดร.โกมลมณ ี เกตตะพนัธ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 
E-mail: Kettapan@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากธนาคารมี

การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยุกตใ์ชก้บัระบบการท างานของธนาคาร แต่ก็ยงัพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
บริการ ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุของการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผา่น
เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างถูกใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชห้รือเคยใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
จ านวน 100 ราย ผลการศึกษาพบสาเหตุส าคญัของการใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัตามล าดบัดงัน้ี 1) 
อตัราค่าธรรมเนียม 2) ช่วยเพ่ิมความสะดวก สบาย 3) ช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว 4) ง่ายต่อการใชบ้ริการ และ 5) สามารถ
ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชม ขณะเดียวกนัพบว่าประสบการณ์ในการใชง้าน การรับรู้เทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ของ
ระบบการท างานของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั ท าเลท่ีตั้งเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อการไม่ใชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงิน
สดอตัโนมติั และผลการสมัภาษณ์พบวา่ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัไม่มีอิทธิพลต่อ
การใชบ้ริการ 

 
ค าส าคญั: เคร่ืองรับฝากสดเงินอตัโนมติั ธุรกรรมทางการเงิน การยอมรับเทคโนโลยี 
 

ABSTRACT 
 The financial transactions today are more convenient and faster because the banks had adopted modern 
technology and applied them in the workplace. But problems arise when people use the service. Thus the purpose 
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of this study was to study the reasons for accepting or rejecting financial transactions through automatic deposit in 
Muang district, Songkhla province. The semi-structured interview was used a tool in this study and the sample in 
this study consisted of 100 persons who use or have used the service The result of this study found the important 
reasons to use the service for financial transactions which are in the following order: 1) User charges 2) Enhanced 
comfort 3) Faster 4) Easy-to-use service 5) 24 hours service. The experience in the use of technology that recognizes 
the conviction of system functionality and ease of use is the main cause that affects the use of automated deposit 
but fees do have any effect. The interview also found that fee has not influenced on use the service. 
 
KEYWORDS: Automated cash deposit machine, Financial Transactions, Adoption 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร 

ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยมี์การพฒันาช่องทางการในการท าธุรกรรมทางการเงินอยา่งต่อเน่ือง โดยช่องทางการใน
การท าธุรกรรมทางการเงินนอกเหนือจากการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิของธนาคารแลว้ยงัมีการ
ให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอ่ืน เช่น การให้บริการผ่านช่องทาง Internet, E-Banking, Mobile-
Banking และเคร่ืองบริการอตัโนมติั โดยวตัถุประสงค์หลกัของการให้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางดงักล่าว เพื่อลดปัญหาความล่าชา้ในการท าธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งธนาคารพาณิชยย์งัสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดท้นัท่วงที เน่ืองจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางเหล่านั้นก่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วและความถูกตอ้ง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินจ าเป็นตอ้งมี
การปรับตวัใหท้นักบัเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาตลอดเวลา  

ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชบ้ริการโดยมากไดแ้ก่ การท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านเคร่ืองบริการอตัโนมติั ซ่ึงปัจจุบนัการใหบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการอตัโนมติั ถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบคือ เคร่ืองจ่ายเงินอตัโนมติั (Automated Teller Machine: ATM) เคร่ืองปรับสมุดคู่ฝาก (Passbook 
Update Machine: PUM) เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั (Cash Deposit Machine: CDM) แต่ยงัมีผูใ้ชบ้ริการบางส่วน
ยงัขาดความเช่ือมัน่กบัช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเคร่ืองบริการอตัโนมติั ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผลการ
ส ารวจปริมาณการใชเ้คร่ืองบริการอตัโนมติัดงัน้ีคือ อตัราการตอบสนองการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับ
ฝากเงินสดอตัโนมติั (CDM) มีเพียง 30% เม่ือเทียบกบัการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองบริการอตัโนมติัประเภท
อ่ืนคือ เคร่ืองจ่ายเงินอตัโนมติั (ATM) ซ่ึงมีอตัราการตอบสนองการใชบ้ริการ              ร้อยละ 100 และเคร่ืองปรับ
สมุดคู่ฝาก (PUM) มีอตัราการตอบสนองการใชบ้ริการร้อยละ 50 ซ่ึงถือไดว้่าการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่าน
เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั (CDM) มีอตัราการใชบ้ริการท่ีนอ้ย (ธนาคารกรุงไทย, 2559)  

ดงันั้นการศึกษาในเร่ืองน้ีจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่าน
ช่องทางเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการผา่นช่องทางเคร่ืองท า
ธุรกรรมทางการเงินสดอตัโนมติั หรือปรับปรุงระบบการท าธุรกรรมทางการเงินให้เหมาะสมต่อไปโดยมีความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นตวัวดั และเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีประสิทธิภาพการท างานของธนาคาร 

https://dict.longdo.com/search/User%20charges
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาสาเหตุของการยอมรับเคร่ืองท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัในรูปแบบของเคร่ืองรับฝากเงินสด 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้การสัมภาษณ์เพ่ือคน้หาสาเหตุของการยอมรับการท า

ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัจากมุมมองของผูท่ี้ใช้หรือเคยใชบ้ริการเคร่ืองรับฝาก
เงินสดอตัโนมติัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาเพื่อยืนยนัตวัแปรท่ีไดจ้าก
การแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรไดแ้ก่ ผูท่ี้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

สงขลา 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัและยนิยอมเขา้ร่วมศึกษา

ในคร้ังน้ี 
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ตวัแปรซ่ึงไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ และตวัแปรดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี
- ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้จ านวนเงินท าธุรกรรมต่อคร้ัง ประเภทการท า

ธุรกรรม ความถ่ีการใชบ้ริการ  
- ตวัแปรดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่  ความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความสะดวก/ความรวดเร็ว อตัรา

ค่าธรรมเนียม คุณประโยชน์ และกระบวนการใชง้าน 

การยอมรับการท าธุรกรรม
ทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับ

ฝากเงินสดอตัโนมติั 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้จ านวนเงินท าธุรกรรม
ต่อคร้ัง ประเภทการท าธุรกรรม ความถ่ีการใช้
บริการ 

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลย ี
ความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความสะดวก/
ความรวดเร็ว อตัราค่าธรรมเนียม 
คุณประโยชน์กระบวนการใชง้าน 
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ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview 

questionnaire) เน่ืองจากการวิจยัน้ีไดก้ าหนดกระบวนวิธีการวิจยัโดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย  

- การวิจัยเชิงเอกสาร การศึกษาและคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ ต ารา ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ งขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลท่ีได้จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการสร้างขอ้ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ การออกแบบโครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีน าไปใชใ้นกระบวนการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนดโครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั 
เป็นเพียงแค่การก าหนดแนวขอ้ค าถามแบบเปิดกวา้งหรือเป็นการใชแ้บบสมัภาษณ์ปลายเปิด  

- น าแบบสมัภาษณ์เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
- พฒันาปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
- น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงไดแ้ก่ผูจ้ดัการธนาคาร

พาณิชยต์รวจสอบความถูกตอ้ง โดยเฉพาะประเด็นขอ้ค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัขอบเขตของการวิจยัและวตัถุประสงค์
ของการวจิยั  

- น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกคร้ัง แล้วน าแบบสัมภาษณ์ท่ี
สมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยแบบสัมภาษณ์ไดแ้บ่งประเด็นของขอ้ค าถามเป็น 5 ประเด็นคือ 1) สาเหตุของ
การท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั             2) ปัญหาท่ีพบจากการท าธุรกรรมทาง
การเงินโดยผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 3) ความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผา่นเคร่ืองรับฝาก
เงินสดอตัโนมติั 4) สาเหตุของการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินโดยผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั และ 5) ธนาคาร
ท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมท าธุรกรรมทางการเงินโดยผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เบ้ืองตน้ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจปริมาณเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

พบรายละเอียดของปริมาณเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั (CDM) ของธนาคารต่าง ๆ ดงัน้ี ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั 
จ านวน 6 เคร่ือง ธนาคารกรุงไทยจ ากดั จ านวน 4 เคร่ือง ธนาคารกรุงเทพจ ากดั จ านวน 3 เคร่ือง ธนาคารกสิกรไทย
จ ากดั จ านวน 7 เคร่ือง และธนาคารออมสินจ ากดั จ านวน 2 เคร่ือง หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม
ช่วงเวลาในการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชส้ าหรับการก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลจากการ
สังเกตผูว้ิจยัไดแ้บ่งช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 5 ช่วงเวลา คือ 1) 9.00-12.00 น. 2) 12.00-14.00 น. 
3) 14.00-16.00 4) 16.00-18.00 น. และ หลงัจาก 18.00 น. จากนั้นผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งตามช่วงเวลา
ช่วงละ 20 ราย โดยแยกเก็บขอ้มูลตามจุดต่าง ๆ ของแต่ละธนาคาร 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยความระมดัระวงั โดยใชว้ธีิการต่าง ๆ 

มาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา ดงัน้ี หลงัจากการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัน าเทปบนัทึกเสียงของผูใ้หข้อ้มูลแต่ละรายมาเปิดฟัง
เพ่ือถอดเทปการสัมภาษณ์อยา่งละเอียดแบบค าต่อค าและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งละเอียด การจบัใจความหลกั จดักลุ่ม
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ขอ้มูลแต่ละประเภท พิจารณาเช่ือมโยงความเหมือนและความแตกต่างแลว้จึงน าเสนอขอ้คน้พบทั้งหมดมาเขียนสรุป
ในรูปแบบเรียงความ ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาการยอมรับเคร่ืองท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัในรูปแบบของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั  

โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบพรรณนา เพื่อท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดแ้ก่ ผูท่ี้ท า/ 
เคยท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัจ านวน 100 ราย โดยการน าเสนอผลการศึกษาผูว้จิยัเป็น
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ตวัแปร รายละเอยีด 
1.เพศ ชาย 46 คน   หญิง 54 คน  
2.อาย ุ ต ่ากวา่ 18 ปี 3 คน    18-28 ปี  61 คน    29-39 ปี  19 คน  

40-50 ปี 14 คน    51-61 ปี  3 คน  
3.อาชีพ รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 11 คน  พนกังานบริษทัเอกชน/

ลูกจา้ง 25  คน  คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั  18  คน นกัเรียน/
นกัศึกษา 40   คน และอาชีพอิสระ 6   คน  

4.รายไดต้่อเดือน ≤15,000 บาท 72 คน   > 15,000 บาท 28  คน 
5.จ านวนเงินท่ีท าธุรกรรมเฉล่ียตอ่คร้ัง นอ้ยกวา่ 1,000 บาท จ านวน 27 คน 1,000-2,000 บาท จ านวน 37 

คน 2,000-3,000 บาท จ านวน 10 คน   3,000-4,000 บาท จ านวน 4 
คน  4,000-5,000 บาท จ านวน 10 คน และมากกวา่ 5,000 บาท 
จ านวน 12 คน  

6.ประเภทการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น
เคร่ืองรับฝากอตัโนมติั  

ฝาก จ านวน 42 คน โอน จ านวน 44 คน  และฝาก/โอน จ านวน 14 
คน  

7.ความถ่ีการใชบ้ริการเฉล่ียต่อคร้ัง 1-2 คร้ัง จ านวน 58 คน  มากกวา่ 2 คร้ัง จ านวน 42 คน  
*หมายเหตุ: จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 ราย 
 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นของการท าธุรกรรมทางการเงนิในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงนิสดอตัโนมตัิ 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั ได้
น าเสนอผลการศึกษาโดยแยกออกเป็น 5 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

ประเดน็ที ่1 สาเหตุของการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
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พบสาเหตุส าคญั 5 ประการของการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
ตามล าดบัดงัน้ี ดา้นความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมคิดเป็นร้อยละ 38 ดา้นความรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 26 ดา้น
ความไม่ซบัซอ้นในกรใชง้านคิดเป็นร้อยละ 22 ดา้นการให้บริการตลอด 24 ชัว่โมงคิดเป็นร้อยละ 8 และดา้นอตัรา
ค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ 6 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผูท้  าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัให้
ความส าคญักบัความสะดวก สบาย ในการท าธุรกรรมทางการเงินเป็นอนัดบัแรก ดา้นท่ีผูท้  าธุรกรรมทางการเงินผา่น
เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัไม่ค่อยใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่ เร่ืองของอตัราค่าธรรมเนียม (ตารางภาพท่ี 1) 
 

 
แผนภาพที ่1 แสดงสาเหตุของการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 

 
ประเด็นที่ 2 ปัญหาท่ีพบจากการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั ผล

การศึกษาพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัดงัน้ี 1) การงดให้บริการบริการของ
เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 2) การตีกลบัของธนบตัรท่ีมีต าหนิ 3) สถานท่ีตั้งของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 4) 
ความสวา่งของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัมีไม่เพียงพอทั้งในตอนกลางวนั/กลางคืน และ 5) ความเพียงพอของ
เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 

ประเดน็ที ่3 ความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสด
อตัโนมติั ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัจ านวน 100 รายเห็นวา่สถานท่ีตั้งของเคร่ืองรับ
ฝากเงินสดอตัโนมติัมีความปลอดภยัเน่ืองจากมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด และมีการติดตั้งในบริเวณท่ีมีผูค้นสญัจรไป
มา ส่วนดา้นความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ
เช่ือมัน่จากการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัในระดบัมากเน่ืองจากเคร่ืองรับฝากเงินสด
อตัโนมติั มีการแจง้ยอดการฝาก/โอน และข้ึนรายละเอียดการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีครบถว้นและมีการการรวม
ยอดการฝาก/โอน และมีการสอบถามอีกรอบ เพื่อรอการยนืยนัในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

ประเดน็ที ่4 สาเหตุของผูใ้ชบ้ริการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
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แผนภาพที ่2 แสดงสาเหตุการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั 
 
แผนภาพท่ี 2 พบสาเหตุของผูใ้ชบ้ริการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั

ดงัน้ี การรับรู้เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 20 ความซบัซอ้นของระบบการท างานของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัคิด
เป็นร้อยละ 20 ขาดความช านาญในการใชง้านคิดเป็นร้อยละ 19 และท าเลท่ีตั้งคิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดบั 

ประเด็นที่ 5 ธนาคารท่ีผูท้  าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติันิยมใชบ้ริการ                 
ผลการศึกษาพบวา่ธนาคารท่ีมีผูท้  าธุรกรรมทางการเงินโดยผา่นเคร่ืองรับฝากเงินสดเรียงล าดบัจากมากหานอ้ยดงัน้ี 
1) ธนาคารกรุงไทย 2) ธนาคารไทยพาณิชย ์3) ธนาคารกรุงเทพ 4) ธนาคารกสิกรไทย และ 5) ธนาคารออมสิน 
ตามล าดบั โดยพบสาเหตุของความนิยมในการใชบ้ริการคือ การถือบตัรของผูใ้ชบ้ริการ สถานท่ีตั้งเคร่ืองรับฝากเงิน
สดอตัโนมติั ความง่ายของระบบการท างานของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั  

 

6. อภิปรายผล  
 จาการศึกษาเร่ือง การยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากสดอตัโนมติั โดยใชก้าร
สัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 ราย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษา
คือ เพ่ือยืนยนัตวัแปรท่ีไดจ้ากการแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
ผลการศึกษาพบ 2 ประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1) สาเหตุของการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั ประกอบดว้ยสาเหตุส าคญั 5 
ประการดงัน้ี 1) อตัราค่าธรรมเนียม 2) ช่วยเพ่ิมความสะดวก สบาย 3) ช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว 4) ง่ายต่อการใชบ้ริการ 
และ 5) สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิสชา โสมดี (2544)  ปณัฐ รัตนะ (2550) 
วิรัญญา เทียนประทีป (2550) และอภิชาติ เทศสวสัด์ิวงศ ์(2553) ซ่ึงระบุวา่ส่ิงท่ีตอบสนองผูใ้ชง้านใหรู้้สึกพึงพอใจ
และรับรู้ท่ีจะใชง้านไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั และช่องทางการใหบ้ริการ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการเคร่ือง
ท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัรูปแบบเคร่ืองรับฝากสดอตัโนมติั ควรให้ความส าคญักับด้านกระบวนการท า
ธุรกรรมซ่ึงหมายถึงขั้นตอนในการใชง้านท่ีไม่ก่อให้เกิดความยุง่ยาก ความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน ความ
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ปลอดภยัของขอ้มูล และควรบอกคุณประโยชน์ของการใชง้านเพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการยอมรับการ
ใชง้านเคร่ืองท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
Davis (1989) โดยระบุวา่การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน พฤติกรรมความตั้งใจในการใชง้านและ
การใชง้านปัจจุบนัมีความส าคญัอยา่งมาก และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใชบ้ริการ  

2) สาเหตุของการไม่ท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั พบว่า การขาด
ประสบการณ์ในการใชบ้ริการและความมัน่ใจในการใชบ้ริการเป็นผลท าให้ไม่ใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Davis, 1989) ท่ีระบุวา่ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจในการใชง้านรวมถึง
การรับรู้ประโยชน์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการยอมรับเทคโนโลยี  และสอดคล้องกับกับทฤษฎีการรับรู้ 
(Perception Theory) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่ประสบการณ์เดิมมีส่วนในการรับรู้และมีผลต่อการ
กระท า ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรจะเน้นถึงคุณประโยชน์ในการใชง้านท่ีหลากหลายกว่าเดิมควบคู่กบักระบวนการ
ขั้นตอนในการใชง้านเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือมัน่ สร้างความมัน่ใจในการใชง้าน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 (1) ผูใ้ห้บริการควรมีการพฒันาดา้นระบบการท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัใหมี้ความรวดเร็วมาก
ข้ึน และเพ่ิมช่องทางในการใหบ้ริการของเคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติัใหม้ากข้ึน เพ่ือท าให้ผูใ้ชง้านทัว่ไปเกิดการ
ยอมรับการใชง้าน 
 (2) ผูใ้หบ้ริการควรมีการพฒันาดา้นการส่งเสริมการตลาดของเคร่ืองท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติั
ในรูปแบบเคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปรู้จกัและยอมรับการใชง้านของเคร่ืองรับฝาก
เงินสดอตัโนมติั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาเพ่ิมเติมรูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น E-Banking, Mobile-Banking 
เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของการใชบ้ริการการท าธุรกรรมทางการเงิน เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงเทคโนโลยี
ในการใหบ้ริการใหมี้ความเหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการและเป็นการก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง  ธรรมาภิบาลท้องถ่ินกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัอยู ่3 ประการ ประกอบดว้ย (1) เพื่อศึกษาถึงการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุภายใตก้ารบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลทอ้งถ่ิน (2) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมือง กาฬสินธ์ุ  (3) เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินและพฒันาสู่ อปท. ตน้แบบ ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม   แลว้น าขอ้มูลท่ีได้มาตีความหมายโดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเป็นตวัหนุนน า ผลการวิจยัพบวา่ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  
ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามแนวทางหลกัพ้ืนฐานทั้ง 6 ประการ โดยประเด็นหลกัจะมุ่งเนน้ไปท่ี การเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานในส่วนของ
ประเด็นรองจะมุ่งเน้นไปท่ีแนวทาง การสร้างกฎระเบียบ ความชัดเจนในการบริหารงานขององค์กร  ทั้ งน้ีในดา้น
รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่าเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุมีการเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลหลากหลายช่องทาง  
อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถส่งเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากเวทีประชาคมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ใน
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ก่อน - หลงั และโครงการท่ีชุมชนตอ้งการตามกลุ่มชุมชน  ส่วนแนวทางใน
การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินและพฒันาสู่ อปท. ตน้แบบของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พบวา่เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุควรมุ่งเนน้การสร้าง “ แบบอย่างธรรมาภิบาลท้องถิ่น” ให้เป็นพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินตน้แบบในดา้นใดดา้น
หน่ึงท่ีเด่นชัดเฉกเช่นกับต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการ “อปท. ต้นแบบจัดการตนเอง”  ท่ีประกอบด้วย                  
(1) การใชโ้ครงการ  กิจกรรมเป็นตน้แบบ (2) การใช้ตวัช้ีวดัในการก าหนดตนเองเป็นตน้แบบ (3) การพฒันา
ตนเองให้เป็นต้นแบบ   ทั้ งน้ี เพ่ือท่ีจะยกระดับให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เป็น อปท .ต้นแบบแนวหน้าใน
ระดบัประเทศและกา้วเขา้สู่ อปท. ตน้แบบในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 

ค าส าคญั : ธรรมาภิบาลทอ้งถ่ิน, การมีส่วนร่วม, การบริหารงาน 
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ABSTRACT 
 The research on Local Good governance the participation of the community in the administration of 
the Kalasin municipality, Kalasin Province. The objectives of this research were 1) to study the operating of 
Kalasin municipality under the local good governance administration, 2) to study form and participation mode 
of people in the administration of the Kalasin municipality, and 3) to propose ways to promote local good 
governance system and develop to best practice. This research is a qualitative research. The data were collected 
by observation without participation. The theoretical framework underpinning was used to interpret the data. 
The research found that the Kalasin Municipality has administered by using good governance which followed 
the six guiding principles. The main focus was on giving a chance to people in acknowledging participation, 
raising their opinions, and participating in the monitoring of the operations. In addition, it focused on the 
approaches, rules initiation, and clarity in the management of the organization. In terms of  the participation 
form and method of the people in the administration of the Kalasin municipality, it was found out that the 
Kalasin Municipality has opened up the public area so that to have the people participate in the development of 
Kalasin municipality in various channels. It also gives people a chance to have more channels to send 
complaints from a community forum that having the community to participate in the priority arranging of 
problems and the projects needed. Referring to the guidelines for promoting the local good governance system 
and the development to the best practice to be the model of Kalasin municipality, it was found out that the 
Kalasin municipality should promote the model of local good governance to be a local model that outstanding 
equivalent to abroad through a process of best practice that includes (1) using project / activity model, (2) using 
indicators to determine themselves as a  model, and (3) self-development to be a model in order to elevate the 
Kalasin municipality to be the outstanding best practice model of the country and later the model of the ASEAN 
(Association of Southeast Asian Nations) region. 
 
KEYWORDS : Local Good governance , participation , administration 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
“องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย” หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึง ก็คือ "ราชการส่วนท้องถิ่น" ถูกจดัตั้งข้ึน บน

พ้ืนฐานของแนวความคิดในการ พัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนไดมี้ส่วน
ร่วม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน   

ขณะเดียวกนัเม่ือมองมาท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ท่ีมีวสิัยทศัน์วา่ “กาฬสินธ์ุเป็นเมอืงน่าอยู่  คู่ธรรมาภิ
บาล”  ซ่ึงนบัเป็นเทศบาลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการมุ่งสร้างเมืองให้น่าอยูค่วบคู่กบัหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งหลกัความโปร่งใสและหลกัการมีส่วนร่วม  ทั้ งน้ีสาเหตุหลกัในการท่ีเลือกศึกษา ถึงเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
เน่ืองจาก เป็นเทศบาลท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชใ้นการบริหารงานในองคก์ร ดงั
จะเห็นไดจ้ากการท่ีเทศบาลเคยไดรั้บรางวลัธรรมาภิบาลมาแลว้อยา่งต่อเน่ืองถึง 4 คร้ัง  ระหวา่งปี  2546 – 2550  
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม  ซ่ึงคณะผูบ้ริหารและบุคลากรเทศบาล ได้ให้
ความส าคญักบัประเด็นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมเป็นพิเศษ เพราะถือวา่การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเป็นด่าน
แรกของการให้ประชาชนไดรั้บรู้ใน ความเป็นองค์กรของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะให้กบั
ประชาชน ในทอ้งถ่ิน  ฉะนั้นแลว้   การศึกษาวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารงาน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงเป็นการศึกษาถึง การน าหลกัธรรมาภิบาลทอ้งถ่ิน
น ามาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ องคก์รอยา่งไรบา้ง พร้อมกนันั้นเพ่ือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน รวม
ไปจนถึงชุมชน ว่ามีบทบาทอย่างไรบ้างในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ทั้ งน้ี
เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ไดพ้ฒันาศกัยภาพกลายเป็น อปท. ตน้แบบ ท่ีมีหลกัการใชธ้รรมาภิบาลทอ้งถ่ินเขา้
มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รไดต้่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษาถึงการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุภายใตก้ารบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ทอ้งถ่ิน 
(2) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ วธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมือง กาฬสินธ์ุ 
(3) เพ่ือเสนอแนวทางในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินและพฒันาสู่ อปท. ตน้แบบ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถ่ิน ในการน ามาปรับใช้กบัการ

บริหารงานองคก์รมากมาย ซ่ึงปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ระบบราชการมีพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เป็นแนวทางในการพฒันาระบบราชการให้มีธรรมาภิบาล โดยก าหนดเป้าหมาย 
“เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ดว้ยการยึดหลกัการบริหาร 6 ประการ คือ หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ทั้งน้ีเม่ือประมวลจากงานวจิยัหลาย
ช้ินโดยภาพรวมสรุปไดด้งัน้ี 

ส าหรับงานวจิยัในเร่ืองธรรมาภิบาลจะเห็นไดจ้าก งานวจิยัของโกวทิย ์พวงงาม ( 2552) กมลพร สอนศรี 
( 2552) และศิรินันท์ ทิพยเ์จริญ (2555) ไดร้ะบุสอดคลอ้งกันเก่ียวกับการน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชใ้นการ
บริหารงานขององค์กรท่ีว่า ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมผลกัดัน  ธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ประเทศ   ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสต่างๆ อาทิ การรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูก
จิตส านึก ค่านิยมตามหลกัและจิตส านึก  ธรรมาภิบาลรวมทั้งสร้างความตระหนกัและการต่อตา้นการทุจริตและ
สนับสนุนสภาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการต่างๆสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เขา้ใจ
หลักการและจิตส านึกธรรมาภิบาล   จัดท าหลักสูตรว่าด้วยวฒันธรรมธรรมาภิบาลในการฝึกอบรมสัมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัท าคู่มือจริยธรรมและธรรมาภิบาลของประชาชน 

ส่วนงานวิจยัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ สังคิต   พิริยะรังสรรค ์
(2549: 8-11) และโกวิทย ์ พวงงาม (2550 และ 2556) ระบุสอดคลอ้งกันว่า สังคมตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัสูงสุด ในการเสนอใหพ้ฒันากลไกตวัแทนภาคประชาคม โดยตอ้งมีกลไกท่ี
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เขา้กบัหลกัการ ของธรรมาภิบาลการกระตุน้ใหป้ระชาชนต่ืนตวั พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ดึงเอาทุกภาคส่วนของ
สังคมร่วมกนัในการป้องกนัและแกปั้ญหาเพ่ือผลประโยชน์ของสังคมอีกทั้ง ควรมีกลไกรางวลัจูงใจโดยการให้
รางวลัเชิดชูเกียรติคนดี ซ่ึงให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการกิจการ สภาท้องถ่ินวิสามญัด้าน
ตรวจสอบการทุจริต 

อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ งานวิจัยในเร่ืองของธรรมาภิบาลกับน ามาใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรพบว่า   “แนวคิดระบบธรรมาภิบาล” ได้น ามาปรับใช้ในการบริหารจดัการกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้างระบบการควบคุมองค์กรให้ อปท . ไดต้ามมาตรฐานเป็นแนวทางส าคญัในการ
ด าเนินงานการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีดีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ และก่อใหเ้กิดประโยชน์กบั
ประชาชนมากท่ีสุด   ซ่ึงในท่ีสุดจะเป็นการแกปั้ญหาในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 1. ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล เพื่อท าความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ 
 2. สร้างเคร่ืองมือในการศึกษา โดยก าหนดประเด็นการสมัภาษณ์ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

 
 

หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
หลกัคุณธรรม (Integrity) 

หลกัความโปร่งใส (Transparent) 
หลกัความมีส่วนร่วม (Participation) 
หลกัความรับผดิชอบ (Accountability) 
หลกัความคุม้ค่า (Efficient Service) 

 
การควบคุมโดยประชาชน 
ร่วมติดตามร่วมตรวจสอบ 

การร่วมปฏิบติั 
การวางแผนการตดัสินใจร่วมกนั 

การปรึกษาหารือ 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

การรับขอ้มูล 

 
 
 

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

การบริหารงาน
ตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 

การมีส่วนร่วม 

การพฒันา
ศกัยภาพเป็น 
อปท.ตน้แบบ
ในการบริหาร
จดัการตาม

หลกั 
ธรรมาภิบาล 
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 4) ประเมินผลการด าเนินงานโดยใชว้ธีิการประเมินเชิงคุณภาพ  
 5) สรุปโครงการและส่งรายงาน 
 4.2ประชากรและตวัอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชผู้มี้ส่วนร่วมในการวจิยัทั้งส้ิน 15 คน ประกอบไปดว้ย 
 1) ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาล แบ่งเป็น ผูอ้  านวยการส านกั 3 คน ปลดัเทศเทศบาล 1 คน และ
รองนายกเทศมนตรี 1 คน 
 2) เจา้หนา้ท่ี/พนกังานของเทศบาล 4 คน 
 3) ผูน้ าชุมชน 6 คน 
 4.3 การตรวจสอบข้อมูล 

เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ  และใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลการวิจยัทั้ งส้ินเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ทั้งน้ีหาก
ผูว้จิยั มีขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมอยา่งไรผูว้ิจยัก็จะขอนดัพดูคุยเพ่ิมเติมกบัผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวิจยัอีกคร้ัง หรือไม่
ก็จะขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมกับผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวิจัยทางโทรศพัท์เพ่ิมเติมในส่วนของขอ้มูลท่ียงัไม่
สมบูรณ์ 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1) การสร้างแนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมืออีกทั้งกรอบส าคญัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  
 2) เคร่ืองบนัทึกทึกเสียงเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ท าใหเ้ก็บขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ละเอียดและครบถว้นมากยิง่ข้ึนและทั้งน้ีจะตอ้งขออนุญาตจากผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัก่อน 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) โดยการสังเกตและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  จากการศึกษาปรากฏการณ์   สภาพการณ์  และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานผา่นแนวคิดธรรมาภิบาลทอ้งถ่ิน   
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งมีการตีความหมายหรือหาความหมายของข้อมูลอย่างมีเหตุผลเป็นส าคัญและ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยการเขียนเชิงพรรณนา (descriptive) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ธรรมมาภิบาลท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของเทศบาล

เมอืงกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ” สามารถสรุปผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
1. การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามแนวทางหลกัพ้ืนฐาน
ทั้ง 6 ประการ ประกอบดว้ย 
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 (1) ด้านนิติธรรม น ามาใชใ้นเร่ือง การออกกฎ ระเบียบ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ทุก 3 ปี  การขอ้บัญญัติ / เทศบัญญัติ / ระเบียบ  แนวทางการท างานต่างๆเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม  
 (2) ด้านคุณธรรม น ามาใชใ้นเร่ือง การปลูกฝังจิตส านึก ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน อาทิ มีการจดัอบรมพนักงานและลูกจา้งของเทศบาลในทุกๆปี เก่ียวกบัเก่ียวกับ 
ค่านิยม ความซ่ือสตัย ์ความขยนั   
 (3) ด้านความโปร่งใส น ามาใชใ้นเร่ือง มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตลอดจนแนวทางในการบริหาร
ท่ีชดัเจนให้แก่ประชาชน ไดรั้บทราบไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจา้ง นอกจากน้ียงัมีระบบการควบคุม
ภายในในเร่ืองของการมีกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน   
 (4)  ด้านการมส่ีวนร่วม น ามาใชใ้นเร่ือง การท่ีใหป้ระชาชนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมประเมินผล ตั้งแต่การการเสนอความตอ้งการส่ิงท่ีจะพฒันาในพ้ืนท่ีชุมชน การเขา้ร่วมรับฟังการพิจารณา
งบประมาณการร่วมด าเนินการในโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกบัสรุปผลการด าเนินการและถอดบทเรียน 
 (5) ด้านความรับผดิชอบ น ามาใชใ้นเร่ืองของการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของเทศบาล โดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั โดย มีการจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์การจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม เพ่ือ
ติดตามแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ประชาชน ไดอ้ยา่งรวดเร็วทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
 (6) ด้านความคุ้มค่า น ามาใชใ้นเร่ือง การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งประหยดั  มีประสิทธิภาพ 
โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน  มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการแลว้เสร็จของงาน   โดยมีการน าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
  2. รูปแบบ วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นับว่าเป็น
เทศบาลเมืองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลอยา่งหลากหลายทั้งให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความคิดเห็น  อีกทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีชัดเจนรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน โดยการเปิดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาล
หลากหลายช่องทาง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถส่งเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากเวทีประชาคมโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดล าดบัความส าคญัของปัญหา ก่อน - หลงั และโครงการท่ีชุมชนตอ้งการตามกลุ่ม
ชุมชน  ทั้งน้ีหากมองในภาพรวมพบวา่ ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาล
ในระดบัหน่ึง แต่จากการศึกษาพบวา่ผูน้ าชุมชน อยากให้ประชาชนในเขตของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ออกมามี
ส่วนร่วม ออกมาท ากิจกรรมให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตวัของประชาชนเองในการไดรั้บสิทธิ
สวสัดิการดา้นต่างๆ เป็นตน้  
 3. แนวทางในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลท้องถิ่นและพัฒนาสู่ อปท. ต้นแบบของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุนับเป็นเทศบาลเมืองท่ีมีการพฒันาศักยภาพตนเองท่ีเป็น อปท .
ตน้แบบในหลายๆดา้น โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ี ไดรั้บรางวลั อปท.ตน้แบบในหลายดา้นอยู่แลว้ซ่ึงนับเป็นกา้ว
ส าคญัในการท่ีจะกา้วเขา้สู่การสร้าง “ แบบอย่างธรรมาภิบาลท้องถิ่น” เพื่อใหเ้ป็นพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินตน้แบบในดา้นใด
ดา้นหน่ึงท่ีเด่นชดัเฉกเช่นกบัต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการ “อปท. ต้นแบบจัดการตนเอง”  ท่ีประกอบดว้ย   
(1) การใชโ้ครงการ / กิจกรรมเป็นตน้แบบ (2) การใชต้วัช้ีวดัในการก าหนดตนเองเป็นตน้แบบ  (3) การพฒันา
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ตนเองให้เป็นต้นแบบ   ทั้ งน้ี เพ่ือท่ีจะยกระดับให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เป็น อปท.ต้นแบบแนวหน้าใน
ระดบัประเทศและกา้วเขา้สู่ การเป็น อปท. ตน้แบบในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 

6.อภิปรายผล  
 (1) หลกัธรรมาภิบาลไดถู้กน ามาใชใ้นการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   โดยไดป้ฏิบัติตาม
แนวทางหลกัพ้ืนฐาน 6 ดา้น ทั้งน้ีเพราะตอ้งการใหห้น่วยงาน ระบบงานมีความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลไวว้างใจในการท างานของคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการประจ า สร้างความเช่ือมัน่ และประสานความร่วมมือ
กบัชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีการบริการประชาชน การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานหรือโครงการต่างๆ ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ศิรินนัท์ ทิพยเ์จริญ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองธรรมาภิบาลกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย ผลการศึกษาพบว่าหลักการของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถือว่า
ประชาชนเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารเพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และการเป็นหุ้นส่วนใน
การด าเนินกิจกรรม 
 (2) รูปแบบวธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พบวา่เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารของเทศบาลหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่
จะเป็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา ร่วมจดัท าโครงการ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบการท างาน  แต่มีขอ้น่า
สังเกตท่ีวา่ ประชาชนในแต่ละชุมชน ขาดความกระตือรือร้นต่อหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นเหตุให้โครงการ
หรือกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะส่วนมากมกัจะให้ประธานชุมชน เป็นคนท า
หน้าท่ีแทน หรือเป็นคนติดต่อเทศบาล ท าให้ไม่ได้ทราบปัญหาจากผูท่ี้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายประวิช  นิลวชัรมณี ท่ีพบปัญหาในเร่ืองการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในดา้นหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเทศบาลบางโครงการเน่ืองจากประชาชน
ไม่ใหค้วามส าคญั ต่อโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆเท่าใดนกั 
 (3)  แนวทางในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินและพฒันาสู่ อปท. ตน้แบบของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ พบวา่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุควรใช ้แนวทางในการสร้าง อปท. ตน้แบบโดยวิธี (1) การใชโ้ครงการ / 
กิจกรรมเป็นตน้แบบการจดั โครงการ / กิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบ แนวทาง ในการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆใน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย (2) การใชต้วัช้ีวดัในการก าหนดตนเองเป็น
ตน้แบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ (2.1)  มาตรฐานตวัช้ีวดัขั้นพ้ืนฐานท่ีตอ้งกระท า และ  (2.2) การส่งเสริม
ระบบตรวจสอบใน อปท. ตน้แบบ (3) การพฒันาตนเองใหเ้ป็นตน้แบบนบัเป็นแนวทางส าคญัท่ีช่วย เป็นตน้แบบ
ท่ีดีงามในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงปัญหาในการบริหารจดัการท่ีเกิดข้ึนใน อปท. 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
(1) ในการบริหารการจดัการของเทศบาลตามหลกัธรรมาภิบาลในดา้นหลักนิติธรรม ยงัประสบ

ปัญหาในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานการท างานในเทศบาลยงัไม่เป็นระบบ โดยพนักงานส่วนหน่ึงยงัคงยึดติดกับ
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ระบบงานแบบเก่า ซ่ึงเทศบาลควรมีการจัดอบรมแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลให้ทันสมยัและเป็น
ปัจจุบนั  นอกจากน้ีอีกหน่ึงประเด็นท่ียงัประสบปัญหาคือ หลกัคุณธรรม โดยมีปัญหาในเร่ืองของระเบียบดา้นการ
บริการประชาชนเน่ืองจากพนกังานบางส่วนบริการประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการนั้นไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรนกั  

 (2)  เทศบาลควรมีการจดัตั้งรูปแบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีเพ่ือให้การ
บริหารและการให้บริการเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส   ไดรั้บ
ความเป็นธรรมและเพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของเทศบาลไดอ้ย่าง
โปร่งใส และสอดคลอ้งกับหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงแบบแผนการปฏิบัติเช่นน้ีน่าจะ
น ามาเป็นกฎเกณฑใ์นกระบวนการบริหารงานของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิง่  

 (3) เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ควรมุ่งศึกษา ผลผลิต ผลลพัธ์ (ผลกระทบ) ท่ีจะเกิดข้ึนกบัประชาชน 
กล่าวคือ ควรมีการประเมินถึงแนวทางในการด าเนินงานของ โครงการท่ีด าเนินการ  ตอ้งมีความคุม้ค่า ทั้งดา้น
ตน้ทุน ดา้นเวลา โดยร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มหาวทิยาลยัต่าง ๆ สถาบนัพระปกเกลา้ 
เพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการบริหารงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้ งน้ีเพ่ือจะให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน  

7.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1)  ควรมีการศึกษาถึง มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติใช้ในการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
(2)  ในการศึกษาหรือวจิยัในขั้นตอ่ไป ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณประกอบดว้ย ทั้งน้ีเพื่อจะได้

น ามาใชเ้ป็นเกณฑร่์วมในการท าปัญหาพิเศษใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  การวิจยัเร่ือง  ธรรมาภิบาลทอ้งถ่ิน : กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงไม่อาจจะน ามากล่าวได้
ทั้งหมด  ผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกๆท่าน ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจตลอดมา 
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การอยู่ร่วมกนัของชุมชนชาวพทุธและมุสลมิในเขตพืน้ที ่อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยศึกษาภูมิหลัง วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมพร้อมกับวิเคราะห์                          

การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนบนความแตกต่างของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม เพื่อเสนอวิธีการการอยูร่่วมกนัของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอเทพา อ าเภอสะบา้ยอ้ย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
ดว้ยการวจิยัแบบผสมผสาน ท่ีใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ และการวจิยัเชิงปริมาณ มาผสมกนั กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พระ
สงัฆาธิการระดบัปกครองและพระภิกษุสงฆท์ัว่ไป โตะ๊อิหม่าม โตะ๊ครู ผูบ้ริหารองคก์ร และชาวไทยพทุธ-มุสลิม 
จ านวน 27 รูป/คน พบวา่  วิถีชีวิต อตัลกัษณ์ของชาวไทยพุทธและมุสลิม มีความแตกต่างกนั อตัลกัษณ์ และดา้น
ความเช่ือ แต่ไม่น าไปสู่การแตกแยกส าหรับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคน พบวา่ ตวัแปรในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ชาวพุทธและมุสลิม มีความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันทั้งกลุ่มท่ีมีจุดยืนท่ีแตกต่างทางประเพณีและวฒันธรรม 
นอกจากน้ียงัมีหลกัความเช่ือท่ีแตกต่างแต่ไม่แตกแยกสามารถอยูร่่วมกนัไดว้ิธีการอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพทุธ
และมุสลิม เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป การอยูร่่วมกนั การปฏิสมัพนัธ์วถีิชีวติ ประเพณีและ
วฒันธรรมทั้งพบวา่ มีความผกูพนักนัอยา่งฉนัพ่ีนอ้ง มีการพบปะพดูคุยเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัมีการพฒันาร่วมกนัท่ี
น่าสนใจคือมีการเนน้คุณค่าของการวางแผนใหทุ้กคนมีส่วนร่วม.เนน้ การใชเ้ทคโนโลยแีละทรัพยากรท่ีไดม้าจาก
ทอ้งถ่ิน ใชก้ารฝึกอบรมท่ีเนน้ให้ประชาชนสามารถด าเนินการพฒันาตนเองได ้ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความ
ตอ้งการพ้ืนฐาน โดยอาศยักลุ่มชนทั้งสองกลุ่มเป็นฐาน โดยมุ่งใหเ้กิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัตามประเพณีดั้งเดิม และ
น่าสนใจคือมีการ ใชป้ระเพณีและวฒันธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา 

 
ค าส าคญั : การอยูร่่วมกนั ชุมชน ชาวพทุธ ชาวมุสลิม  
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ABSTRACT     
The objectives of this research were to study: the background, ways of living, and identities of  Muslim 

and Buddhist communities the interactions of people between Muslim and Buddhist communities and to present 
how the cohabitation between Muslim and Buddhist communities  in the area of 4 Districts in Songkhla Province. 
This Research conducted by the integrated Mixed Methods approach—following a qualitative and quantitative 
research agenda in order to attain more comprehensive answers to the research questions. Twenty-seven subjects 
participated as the key informants. The following was found: Buddhists and Muslims had different ways of living, 
identities, and beliefs. However, these differences did not cause disagreement, and it the past, 2547 B.C An 
accident of Political intervention makes life smoother  missing, but now the government has shown its 
intervention to give on parties with these differences the to communities lived in harmony people of the two 
religious communities had healthy communication, benefit sharing, and learn more by the Knowledge exchange. 
A smile connecting with links to good neighborly relations with each other. Interaction between the different 
religions, Muslims and Buddhist communities Groups variable. Opinion on coexistence, the group has made a 
difference to the tradition and culture. There are also different beliefs but they can live together and no split up 
by virtue of a friendly talk with a friend and not a doctrine pertaining to daily life. The king the same access as 
Thailand, Buddhists and  Muslims.  The two communities are also generous. Engage considerate towards each 
other. A unity that everyone has a part in the hearing and respect for the faith of the parties.  How the cohabitation 
of Muslim and Buddhist communities found. The variable group compared with the general condition. 
Cohabitation the interaction of Muslim and Buddhist traditions and lifestyles of the four sides, are  bound together 
in a spirit of brotherhood. And common development are: The plan emphasizes the value of everyone involved. 
The use of technology and resources provide by the district. The training focused on enabling people to develop 
their own self-justified. Troubleshoot basic needs Based on those two groups as a base Help each traditional and 
The tradition and culture and consistent communication with development assets. 

 
KEYWORDS : The Coexistence, Communities,  Buddhists, Muslims 
 

1. ความส าคัญของปัญหาของการวจัิย 
สภาพปัจจุบนัในสงัคมพหุวฒันธรรมท่ีอยูร่่วมกนัเป็นเป็นเผา่ ชาติพนัธ์ุ หากไม่บริหารความสมัพนัธ์บน

ขอ้แตกต่างระหว่างกลุ่ม ชาวพุทธและมุสลิมประเพณีและวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดความแตกต่าง แมเ้ผ่าพนัธ์ุ 
ชาติพนัธ์ุ ถูกก าหนดดว้ยสภาพแวดลอ้มมีลกัษณะคลา้ยกนัในดา้นโครงสร้างของร่างกาย แต่ความเช่ือความศรัทธา
ถูกก าหนดด้วยประเพณีและวฒันธรรม ความเช่ือความศรัทธาย่อมหลอมรวมไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ท่ี
ถ่ายทอดจากบรรพชนสู่กลุ่มลูกหลานเหลน เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตส่้งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของชาวพุทธและมุสลิมใน 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ความเศร้าหมองทางจิตใจเร่ิมเกาะกุม เหมือนกบั
สนิมทางจิตใจแก่คนทั้งสองชุมชน เพราะมีการถือว่าพวกของใคร ก็พวกของเขา มีการถือฝ่ายปมของปัญหา
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น าไปสู่การแตกแยกเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งเป็นแรงผลกัดนัและส่งผลถึงให้เกิดแรงจูงใจฝ่ายของใครก็ของ
ฝ่ายนั้น ประเด็นส าคญัตอ้งเขา้ใจปัญหาในการอยูร่่วมกนัตอ้งมีน ้ าใจใหก้นั ทั้งชาวพทุธและมุสลิม ดงัท่ีบรรพบุรุษ
เคยปฏิบติัต่อกนัอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติตั้งอดีตโดยใชห้ลกั การแบ่งปัน บ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัช่วยเหลือเผื่อแผต่่อ
กนั วางตนเสมอตน้เสมอปลายซ่ึงเป็นหลกัอยูร่่วมกนัในพระพุทธศาสนาเรียกวา่ “หลกัการสงเคราะห์ดว้ย สังคห
วตัถุ  4 ถา้หากชุมชนมีหลกัสงเคราะห์กนัและกนัแลว้ ความสัมพนัธ์การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัก็ยอ่มต่อยอดผลิ
ดอก ออกผลท่ีงอกงามแผ่ก่ิงกา้นสาขาให้ความร่มเยน็แก่คนรุ่นหลงัอยู่กนัอย่างมีความสงบสุขทั้งชาวพุทธและ
มุสลิมใน 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลาต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาภูมิหลงัและวถีิชีวติและ อตัลกัษณ์ชุมชนชาวพทุธและมุสลิม 
2. เพื่อศึกษาการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนบนความแตกต่างของชุมชนชาวพทุธและมุสลิม 
3. เพ่ือศึกษาการอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพทุธและมุสลิม 

 

3. กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง “การอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอเทพา, อ าเภอสะบา้ยอ้ย, 

อ าเภอนาทวีและอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา” ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

 
แผนภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

การมีส่วนร่วม
ของชุมชนชาว
พุทธและมุสลิม

ความแตกต่าง
ทางศาสนา

วธีิการอยู่
ร่วมกนั

การมี
ปฏิสัมพนัธ์

การด าเนินวถีิ
ชีวติร่วมกนั
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4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
รูปแบบการวิจยัใชก้ารวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยส่วนแรกท าการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื่อให้ทราบประเด็นของการศึกษารายละเอียดท่ีส าคญัและมีความครอบคลุมในเน้ือหา
สาระท่ีส าคญัท่ีท าการศึกษาอยา่งครบถว้นท าให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก(In depth)ท่ีมีรายลละเอียดชดัเจนสามารถ
น ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ(Analytic) ส่วนท่ีสองศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิดความ
น่าเช่ือถือในเชิงประจักษ์และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กับขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลในการ
สนบัสนุนรายละเอียดของขอ้มูล และน าขอ้มูลมาอธิบายผลการวจิยัร่วมกนั 

4.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ 
  ผูว้จิยัใชว้ธีิสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key information) เพื่อน าแนวทาง
ไปแกปั้ญหาอุปสรรคและการประยุกต์ใชใ้นการอยู่ร่วมกนัของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม ในสายงานโดยตรง
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 4.1.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1) แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) เป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก มีโครงสร้างชนิดแบบปลายเปิด 

(Structured In-depth) จ านวน1 ฉบับโดยก าหนดการวิจัยตามล าดบัขั้นตอน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เป็นการน าองคค์วามรู้ดงักล่าว ไปปฏิบติัเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กลุ่มให้ไดรั้บความไวว้างใจ ความ
จริงท่ีซ่อนเก็บไวจ้ะถูกเปิดเผย 

 4.1.2 การเกบ็ข้อมูล 
  1) การศึกษาการเก็บขอ้มูลเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บขอ้มูลในลกัษณะทุติย

ภูมิ (Secondary Data) จากหนงัสือเอกสารงานวชิาการต่างๆ 
  2) การสัมภาษณ์ (Interview) ใชท้ั้งการสมัภาษณ์แบบก่ึงทางการ   (Semi – Formal Interview) 

และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (In - formal Interview) 
 4.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  1) ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์ เอกสารเน้ือหา (Content Analysis)               

การน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนา 
  2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

โดยน าขอ้มูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอยา่งเป็นระบบจากนั้นน ามาตีความเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 
4.2 การวจิยัเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่พระสงฆร์ะดบัชั้นปกครองพระสงฆร์ะดบัใตบ้งัคบับญัชาผูบ้ริหาร

องคก์าร ชาวพทุธและมสุลิมประชาชนทัว่ไปทั้งชายหญิงจ านวน 100รูป/คน  
   4.2.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ             

การตรวจเคร่ืองมือ จ านวน 100 ชุด 
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   4.2.2 การวเิคราะห์ข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม โดยใชก้ารประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เสนอขอ้มูล เพื่อค านวณสถิติเชิง
พรรณนา ในการวเิคราะห์เช่น ค่าร้อยละX  แสดงในรูปตาราง แจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ียและสถิติเชิงอนุมานใน
การหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบ สมมติฐาน หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม โดยวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดบันยัส าคญัท่ี   0.5 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
ขอ้มูลผลการด าเนินวจิยั 
5.1 สรุปผลการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
 การวจิยัเร่ืองการอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพทุธและมุสลิม การวจิยัใชเ้คร่ืองมือสมัภาษณ์ในการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 27 
รูป/คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ( Interview) และการสนทกลุ่ม (Focus 
Group Discussion)  

 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1ภูมิหลงั วิถีชีวิตและอตัลกัษณ์ของชาวพุทธและมุสลิมในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอของ
จงัหวดัสงขลา พบวา่ ชาวพุทธและมุสลิมในพ้ืนท่ีจากความเดิมเคยอยูก่นัอยา่งสงบสุข แต่มีเหตุการณ์ก่อความไม่
สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ช่น ฆ่าพระแกว้  โกสโล อาย ุ78 ปี พรรษา 4 วดัพรหมประสิทธ์ิ อ าเภอปานาเระ 
จงัหวดัปัตตานี ส่งผลกระทบต่อ อตัลกัษณ์ วถีิชีวติของชาวพทุธและมุสลิม สร้างความบาดหมางกนัทางจิตใจผา่น
ความรู้สึกทางอารมณ์ แลว้ยก ภาษา ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมมาเป็นขอ้ขดัแยง้ท าให้บริบททางสังคมของ
ชาวพุทธและมุสลิม ท าให้คนทั้งสองชุมชน มีอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างแต่ไม่แตกแยกอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา 

 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การปฏิสัมพนัธ์พบปะพูดคุยมีความปกติสุขเขา้ใจปัญหาร่วมกนั ไม่น าปัญหา
ข้ึนมาเป็นประเด็นใหเ้ป็นขอ้ความขดัแยง้ทางศาสนา  

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ วธีิการอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพทุธและมุสลิมเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม 
ถา้คนทั้งสองชุมชนมีความเขา้ใจชุมชน ก็จะไม่ตกเป็นเคร่ืองมือไม่หลงเช่ือค าพูดยุยงเพื่อสร้างความแตกแยก 
รัฐบาลต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่บริบทร่วมกัน มีการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเข้าใจและ
สร้างสรรค์ ให้เกิดความไวว้างใจเขา้ใจ ปัจจัยส่งเสริมความเขา้ใจเขา้ถึงในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตอ้งมี
หลกัธรรมในศาสนา เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัทั้งชาวพทุธและมุสลิม 

5.2. สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ 
  5.2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของการอยู่ร่วมกนัดา้นวิธีการอยู่ร่วมกนั

ของชุมชนชาวพทุธและมุสลิม การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม วถีิชีวติ จ าแนกตามเพศ 
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ด้าน 

เพศ 

t Sig. 
ชาย หญิง 

N = 60 N = 40 

X  S.D. X  S.D. 
1. สภาพทัว่ไปของการอยูร่่วมกนั 3.15 .64 3.24 .63 -.68 .49 
2. วิธีการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธและ
มุสลิม 

3.48 .64 3.59 .49 -.91 .36 

3. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม 3.08 .87 3.12 .63 -28 .77 
4. วถีิชีวติและวฒันธรรม 3.90 .62 3.74 .58 1.26 .20 

 
  จากตารางท่ี 5.2.1 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพทั่วไปของการอยู่

ร่วมกนั วิธีการอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชาวพุทธและมุสลิม วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับส าคัญนัยทางสถิติ 0.5 (P = 49, .36, .77, .20 ตามล าดับ) อภิปรายผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชายร้อยละ 60 เพศหญิงร้อยละ 40 มีความเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ( พระ
ครูปลดัไพรัช จนฺทสโรและคณะ,2558 : 89) 
  5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของการอยู่ร่วมกนัดา้นวิธีการอยู่ร่วมกนั
ของชุมชนชาวพทุธและมุสลิม การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม วถีิชีวติ จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้าน 

อายุ 

t Sig. 
น้อยกว่า 40 ตั้งแต่ 40 ปีขึน้

ไป 

N = 33 คน N = 67  คน 

X  S.D. X  S.D. 
1. สภาพทัว่ไปของการอยูร่่วมกนั 3.36 .68 3.90 .60 2.05 .40 

2. วธีิการอยูร่่วมกนัของชาวพทุธและมุสลิม 3.75 .63 3.41 .54 .83** .04 
3. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม 3.38 .76 2.95 .76 2.62** .01 
4. วถีิชีวติ และวฒันธรรม 3.87 .67๓ 3.82 .58 .41 .68 

  
 จากตารางท่ี 5.2.2 พบว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปีมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพทัว่ไปของการอยู่
ร่วมกนั วิธีการอยูร่่วมกนัของชาวพุทธและมุสลิม,การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิมมีค่าเฉล่ียมากกว่า
กลุ่มอายตุั้งแต่ 40 ข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05, .01, .01 ตามล าดบั วิถีชีวิตและวฒันธรรม มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (p = 68)อภิปราย ชุมชนทั้งสองมีความคิดเห็นในรูปแบบเดียวกนัมี
ความสมัพนัธ์กนัทั้งทางสายโลหิตเช่ือมโยงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ(พระครูปลดัไพรัช จนฺทสโรและคณะ,2558: 90)  
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  5.2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของการอยู่ร่วมกนัดา้นวิธีการอยู่ร่วมกนั
ของชุมชนชาวพทุธและมุสลิม การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม วถีิชีวติ จ าแนกระดบัการศึกษา 
 

ด้าน 

ระดบัการศึกษา 

t Sig. ต า่กว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสูง

กว่า 

X  S.D X  S.D 
1. สภาพทัว่ไปของการอยูร่่วมกนั 3.11 .61 3.30 .67 -1.49 .13 
2. วธีิการอยูร่่วมกนัของชาวพทุธและมุสลิม 3.42 .59 3.69 .45 - .02 
3. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม 3.03 .84 3.18 .67 -.93 .35 
4. วถีิชีวติและวฒันธรรม 3.39 .60 3.91 .61 -1.00 .31 

 
 จากตารางท่ี 5.2.3 พบว่า กลุ่มการศึกษาระดับปริญญาและสูงกว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการอยู่

ร่วมกนัของชาวพทุธและมุสลิมมีค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (p = .02) สภาพทัว่ไปของการอยูร่่วมกนั, การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชาวพุทธและมุสลิม, วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (p = .13, .35, .31 ตามล าดบั)
อภิปราย กลุ่มระดับการศึกษาทั้ งกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน (พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโรและคณะ, 
2558:91) 

 

6. อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาการอยูร่่วมกนัระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลาคร้ังน้ี สามารถน ามา

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
6.1 สภาพทัว่ไปของการอยูร่่วมกนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนั

ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.18, S.D = .63) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ค าถาม พบวา่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ชุมชนชาวพุทธและมุสลิม อตัลกัษณ์ และวิถีชีวิตทางวฒันธรรมบนความ
แตกต่างแต่ไม่แตกแยกในการอยูร่่วมกนัในอดีต ส่วนค าถามอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก 1) รัฐให้โอกาสชุมชนชาวพุทธและมุสลิมได้รับรู้ข่าวสารในการพฒันาอย่างสม ่ าเสมอ                        
2) กิจกรรมต่าง ๆ สร้างความคุน้ชินให้เกิดปกติสุข 3) การมีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายแกไ้ขปัญหาของชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสุดท้าย อภิปราย สภาพทั่วไปการอยู่ร่วมกัน รูปแบบ การปฏิสัมพนัธ์ วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัจ าแนกตามอาย(ุพระครูปลดัไพรัช จนฺทสโร และคณะ,2558:92) 

6.2 วิธีการอยู่ร่วมกนัของชาวพุทธและมุสลิม พบว่ากลุ่มตวัอย่างในการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบั
วธีิการอยูร่่วมกนัของชุมชนชาวพทุธและมุสลิมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.50, S.D = .599) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้
ค าถามพบว่ามีความคิดอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ 1) การด าเนินการเผยแพร่ความรู้สร้างความเขา้ใจใน
หมู่บา้นและชุมชนโดยหลกัพระบรมราโชวาทของ เสด็จ ร.9  2) ภาษาการส่ือสารท าให้กลุ่มสามารถด ารงตนอยู่
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ร่วมกนัได ้3) ไม่น าเอา อตัลกัษณ์มาเป็นตวัขดัแยง้การอยูร่่วมกนั ในส่วนความคิดเห็นระดบัปานกลางจากมากไป
หานอ้ย 3) อนัดบัแรก คือ 1) แบบแผนในการด าเนินชีวติ 2)รูปแบบป้องกนัตนเอง 3) ปฏิบติังานรับผิดชอบร่วมกนั 
ขอ้ค าถามส่งเสริมใหส้องชุมชนเรียนรู้อดีตมาปรองดองใหค้วามสุขอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย อภิปรายสภาพทัว่ไปการ
อยูร่่วมกนั รูปแบบ การปฏิสัมพนัธ์และวถีิชีวิต จ าแนกตามอาชีพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัทั้ง 4 ดา้น (พระครู
ปลดัไพรัช  จนฺทสโรและคณะ,2558:93) 

6.3 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิม พบวา่ มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.80, S.D = .78) 
เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกเป็นมิตรและ
ปลอดภยั 1) มีการช่วยเหลือสร้างความสัมพนัธ์เก้ือกูลดว้ยมิตรไมตรี 2) เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่าง
อิสระเสมอภาค 3) ให้มีเครือข่ายชุมชนไม่แตกต่างและไม่แตกแยกระหวา่งกลุ่ม ส่วนค าถามจดักีฬาเช่ือมสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย อภิปราย สภาพทัว่ไป รูปแบบ การปฏิสมัพนัธ์ วถีิชีวติและวฒันธรรม ไม่แตกต่าง
กนั จ าแนกตามการศึกษา (พระครูปลดัไพรัช จนฺทสโรและคณะ,2558:94)  

6.4 วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวพุทธและมุสลิม พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.81, S.D = .61) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ค าถาม พบว่ามี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดนัแรก คือ 1) ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนมีน ้ าใจ 2) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความมี
น ้ าใจและสามคัคี 3) ชุมชนเขา้ใจร่วมกนัและยอมรับซ่ึงกนัและกนัมีความคิดเห็นปานกลาง คือ ชาวพุทธและ
มุสลิม เป็นสงัคมพหุวฒันธรรมเพื่อสร้างสรรคส์ามคัคี อภิปราย สภาพทัว่ไป รูปแบบ การปฏิสมัพนัธ์  วถีิชีวติและ
วฒันธรรม มีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแต่มีความสอดคลอ้งกนัในการอยูร่่วมกนั  (พระครูปลดัไพรัช จนฺทสโร
และคณะ, 2558: 95-96) 

 

7. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้       
 7.1. ทั้ งชาวพุทธและมุสลิมตอ้งน าชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนั
แสวงหาแนวทางรักษาความสมัพนัธ์ของคนทั้งสองชุมชนกลบัมาเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมอยา่งเช่นเดิมเสมือนดงั
ในอดีต 
 7.2 ภาครัฐตอ้งมีความจริงใจและให้ทุกฝ่ายเกิดความเช่ือมัน่ในการดูแลรักษาความปลอดภยัอยา่งเสมอ
ภาคและยติุธรรม 
 7.3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  (1) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโดยเฉพาะชุมชนหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเขา้ร่วม
แกปั้ญหามิใช่ผูบ้ริหารนโยบายอยา่งเดียว 
  (2) ควรมีการศึกษาวิจยัในความแตกต่างทางประเพณีและวฒันธรรมในสังคมพหุวฒันธรรมของ 4 
อ าเภอของจงัหวดัสงขลา 
  (3) ควรมีการศึกษาวจิยัผลจากภูมิภาคอ่ืนท่ีมีบริบทความขดัแยง้ภายใน เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีศึกษาพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนัพร้อมกบัท า

การวิเคราะห์ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกปั้ญหาการอยู่ร่วมกนั ในสามจงัหวดัชายแดนใตยุ้ค
ปัจจุบนัและ ศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุ
ปัจจุบนั ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ท่ีใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ และเทคนิคการ
วิจยัเชิงปริมาณ ผสมผสานกนัในการท าวิจยัเร่ืองเดียวกนัเพ่ือสามารถตอบสนองค าถามการวิจยัไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่พระสงฆ์ระดบัชั้นปกครอง พระสงฆ์ระดบัชั้นใตป้กครองกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
พุทธศาสนิกชน กรรมการวดั ชุมชนชาวไทยพทุธและชุมชนชาวไทยมุสลิม โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
ระดบัปกครอง ระดบัใตบ้งัคบับญัชา ประชาชนทัว่ไป จ านวน 55 รูป/คน ท่ีอาศยัอยูใ่น 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ไดท้ าการสัมภาษณ์เจาะลึก และขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด พบวา่ 
พระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา และชาวไทยพทุธ มี การต่ืนตวัสูงจากท่ี
นักวิจยัลงภาคสนามสัมผสักบัเหตุการณ์ก่อความไม่สงบเช่นในดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการ
แกปั้ญหาการอยูร่่วมกนัอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55โดยระบุใหมี้การสร้างความรู้
ความเขา้ใจรูปแบบป้องกนัตนเอง ขณะท่ีกลุ่มตวัแปร บริบททางประวติัศาสตร์และการอยูร่่วมกนัโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยผูก่้อความไม่สงบอาศยัจุดอ่อนในวิถีชีวิตใน
ดา้นเช้ือชาติ ศาสนาและประวติัศาสตร์ก่อใหเ้กิดความแตกแยก  ผูน้ าขาดภาวะผูน้ าก่อใหเ้กิดความเสียหายในทุก
ดา้น อาทิ สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารขาดกลยทุธ์ ในการจดัการปัญหา 

 
ค าส าคญั : พลวตั การปรับตวั ของพระภิกษุสงฆ ์สามจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้
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ABSTRACT 
The purposes of this were to study 1) To study the current dynamics and problems of the monks in three 

southern border provinces and four districts in Songkhla province of Thailand. 2)  To study the involvement of 
the community to tackle the problems together. 3)  To study the historical context and promote the cohabitation 
of the three southern border provinces of Thailand. This research adhered to a mixed- methods approach—using 
both the qualitative and quantitative method in order to attain more complete answers to the research questions. 
There were fifty-five participants including administrative Buddhist ecclesiastical monks, Buddhist ecclesiastical 
monks, Buddhist monks, and Buddhist and Muslim people. In-depth interviews and 100 copies of questionnaires 
were administered to the purposively selected population. 1. The findings  of the research were as follows the 
Buddhist monks and Buddhist Thai people in the three southern border provinces and four districts in Songkhla 
province were highly dynamic and alert. 2. it was found that the participation of the community in working 
cooperatively to solve the problems of co-habiting in the same areas was at a very high level-- 3.57, and SD being 
0.55, considering the acceptance religious differences between the two religious groups, 3. it was found that the 
overall dynamicity and problem situation of Buddhist monks in the three southern border provinces in the present 
time was at a very high level – being3.57, and SD ๐ .76. Religious and historical cause breakage by insurgent 
weakness in residential lifestyle in the race, the lack of leadership caused damage on all sides, Social, economic, 
politic, absence management strategies Management issues. 

 
KEYWORDS : Dynamic Adjustment of Buddhist Monks in the Three Southern Border Provinces 
 

1. ความส าคัญของปัญหาของการวจัิย 
สภาพปัญหาและอุปสรรคของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีสภาพหลายๆ ปัญหาอาทิ ภาษา  เช้ือชาติ 

ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม หลงัปี 2547 การก่อตวัของความไม่สงบ เร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึนตามล าดบั
และต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั วธีิการก่อความไม่สงบพฒันาทุกรูปแบบ ข่มขู่ ฉีดสีพน่บนถนน ถ่มน ้ าลาย ท าร้ายร่างกาย 
ฆ่า ท าลายทรัพยสิ์นของบุคคล สถานท่ีราชการ มีการวางเพลิงส่ิงก่อสร้างของทางราชการ และเอกชน สถานท่ี
ส าคญั อาทิ เผาวดั อาคาร บา้นเรือน ยึดค่ายทหารข่าวดงัไปทัว่ประเทศ และทัว่โลกผ่านส่ือต่างๆ เป้าหมายต่อมา
คือบุคลากรของรัฐ “คุณครูจู้หลงิ ปงกนัมูล” แม่พิมพข์องชาติ  “พ.ต.อ. สมเพยีร  เอกสมญา” นายต ารวจน ้ าดีของ 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท าลายทรัพยสิ์นทางการเกษตร อาทิ ท าลายสวนผลไม ้เป้าหมายสุดทา้ย “ฆ่าพระภิกษุ 
สามเณร” พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในขณะท่ีปฏิบติัศาสนกิจ บิณฑบาต ถูกกบัระเบิดขาขาด แขนขาด 
บางรูปมรณภาพกลางถนน เช่น พระประจักษ์  จกฺกธมฺโม วดัอุไรรัตนาราม อ าเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส, 
สามเณรเจตศักด์ หนูสังข์ อาย ุ13 ปี วดัเวฬุวนั อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา บางรูปไดรั้บทุกขเวทนาอยา่งสาหัสนั่ง
ครวญครางอยูใ่นท่ีเกิดเหตุ บางรูปน าส่งโรงพยาบาลทนัเวลารอดชีวิต แต่ตอ้งพิการไปตลอดชีวิต บางรูปเสียชีวติ
ในระหวา่งทาง บางรูปขณะจ าวตัรอยูภ่ายในกุฏิถูกฆ่าตดัคอ สับศีรษะ เช่น พระแก้ว  โกสโล อาย ุ74 ปี พรรษา 4 
วดัพรหมประสิทธ์ิ (วดัเกาะ) ต าบลบา้นนอก อ าเภอปานาเระ จงัหวดัปัตตานี จากเหตุการณ์ดงักล่าวปวดร้าวใจแก่
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ผูพ้บเห็น และสะเทือนใจชาวพุทธไปทัว่โลก ไม่ตอ้งกล่าวถึงจิตใจของชาวไทยพุทธ สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
วา่จะเจ็บสกัแค่ไหน ผลท่ีไดรั้บจากความไม่สงบส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ท าใหพ้ระภิกษุ สามเณรและชาวไทย
พทุธ อยูอ่ยา่งทรมานมาก ๆ บางพวกหนีตายดว้ยการยา้ยถ่ิน พระภิกษุสงฆท่ี์ยงัอยูใ่นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตก็้
ตอ้งปรับตวัดว้ยการพลวตัขบัเคล่ือนดว้ยวิธีการเพื่อความอยูร่อด ซ่ึงเป็นท่ีมาของพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุ
สงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพื่อศึกษาพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นยคุปัจจุบนั 
2) เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกไ้ขปัญหาการอยู่ร่วมกนัสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตย้คุปัจจุบนั 
3) เพ่ือศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนัของชุมชนสามจงัหวดัภาคใต้

ในยคุปัจจุบนั 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง พลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นยุคปัจจุบนัไดศึ้กษา

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ประกอบดว้ยดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
4. วธีิการด าเนินการวจัิย 

4.1 รูปแบบการวจิยัใชก้ารวจิยัแบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methods) โดยส่วนแรกจะท าการศึกษาวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบประเด็นของการศึกษารายละเอียดท่ีส าคญัและมีความครอบคลุมใน
เน้ือหาสาระส าคญัท่ีท าการศึกษาอยา่งครบถว้นจะท าให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก (In depth) ท่ีมีรายละเอียดชดัเจน

พลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนั 

สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

กะบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกปั้ญหา
การอยูร่่วมกนัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

บริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริม
การอยูร่่วมกนัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พลวตัของพะภิกษุสงฆ์ในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้
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สามารถน ามาวเิคราะห์ในเชิงตรรกะ (Analytic) ส่วนท่ีสองจะศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพ่ือใหเ้กิด
ความน่าเช่ือถือในเชิงประจกัษข์อ้มูลและวิเคราะห์ใหท้ราบถึงเหตุผลท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัขอ้มูลในประเด็นปัจจยั
ส่วนบุคคลในการสนับสนุนรายละเอียดของขอ้มูลและน าขอ้มูลศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพมา
อธิบายผลการวจิยัร่วมกนั 

4.1.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั          (Key information) ไดแ้ก่
ผูท้รงคุณวุฒิทางการปรับตวัของพระภิกษุสงฆ์สามจังหวดัชายแดนภาคใต ้พระภิกษุสงฆ์ระดับชั้นปกครอง 
พระภิกษุสงฆร์ะดบัใตป้กครอง ผูบ้ริหารองคก์าร พุทธศาสนิกชน     อิสลามมิกกชน ประชาชนทัว่ไป จ านวน 55 
รูป/คน เพ่ือน าแนวทางไปแกปั้ญหาอุปสรรคและการประยุกต์ใชใ้นการปรับตวัของพระภิกษุสงฆ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นสายงานโดยตรงเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4.1.2เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
1) แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) เป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก มีโครงสร้างชนิดแบบปลายเปิด 

(Structured In-depth) จ านวน 1 ฉบบัโดยก าหนดการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน 
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Gr0up Discussion) เป็นการน าองคค์วามรู้ดงักล่าว ไปปฏิบติัเพื่อ

สร้างความสมัพนัธ์กลุ่มใหไ้ดรั้บความไวว้างใจ ความจริงท่ีซ่อนเก็บไวจ้ะถูกเปิดเผยโดยกลุ่มมีการคน้หาขอ้มูลน า
แนวทางการปรับตวัของพระของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไปแกไ้ขปัญหาอุปสรรคตรงประเด็น
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาและอิสระในการตอบ 

4.1.3 การเกบ็ข้อมูล  
1) การศึกษาการเก็บขอ้มูลเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บขอ้มูลในลกัษณะทุติย

ภูมิ (Secondary Data) จากหนงัสือเอกสารงานวชิาการต่างๆ 
2) การสมัภาษณ์ (Interview) การวจิยัคร้ังน้ีใชท้ั้งการสมัภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi – Formal 

Interview) และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (In - forma Interview) 
4.1.4  การวเิคราะห์ข้อมูล  

1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ใชว้ิธีการวิเคราะห์เอกสารเน้ือหา (Content Analysis) การ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนา 

2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
โดยน าขอ้มูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอยา่งเป็นระบบจากนั้นน ามาตีความเช่ือมโยงความสมัพนัธ์  
 4.2. การวจิยัเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ พระสงฆร์ะดบัชั้นปกครอง พระสงฆร์ะดบัใตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร
องคก์าร  พทุธศาสนิกชน อิสลามมิกกชน  ประชาชนทัว่ไป ทั้งชายหญิง ทั้งหมดจ านวน  100 รูป/คน 
 4.2.1. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และการ
ตรวจเคร่ืองมือ จ านวน 100 ชุด 
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 4.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้มูลหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรตน้ ตวัแปรตาม โดยใชก้ารประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติเพื่อการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์ เสนอขอ้มูล เพ่ือค านวณสถิติเชิงพรรณนา ในการวเิคราะห์เช่น ค่าร้อยละX   แสดงในรูปตาราง แจก
แจงความถ่ีและค่าเฉล่ียและสถิติเชิงอนุมานในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบ สมมติฐาน หาค่า
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม โดยวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ ระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
ขอ้มูลผลการด าเนินวจิยั 
5.1 สรุปผลการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
การวิจัยเร่ืองพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยุคปัจจุบนั การวิจัยใช้

เคร่ืองมือสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth) จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 55 รูป/คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
(Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่า พระภิกษุ สามเณร มีการต่ืนตวัสูงระมดัระวงัในการรักษาตนเอง จาก
เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ ท่ีพระภิกษุ สามเณรถูกท าร้าย ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น ข่มขู่ ฆ่า ถูกกบัระเบิดขณะ
ปฏิบติัศาสนกิจ 1) การบิณฑบาตเล้ียงชีพก็ตอ้งเปล่ียนแปลงไป 2)การกระท ากิจสงฆ์เปล่ียนเวลาจากกลางคืนมา
เป็นกลางวนั เช่น กรณีงานศพ3) การเผยแพร่หลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนา ไม่สามารถเผยแพร่หลกัธรรม
ไดเ้ตม็ศกัยภาพพระธรรมถึกผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นพระพทุธศาสนา พระนกัเทศน์ นอ้ยลง    

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วม รัฐตอ้งจดัให้มีการพบปะพูดคุยหรือบุคคลท่ีท่ี
ทุกคนให้ความเคารพนับถือ เป็นแกนเช่ือมโยงให้เกิดความสัมพนัธ์ และรัฐบาลตอ้งจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความส านึกในความเป็นชาติไทยจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3บริบททาง
ประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนั ผูก่้อความไม่สงบอาศยัจุดอ่อนในวิถีชีวิตดา้นเช้ือชาติ ศาสนา 
ประเพณีวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ก่อใหเ้กิดความแตกแยก รัฐตอ้งน าชุมชนเขา้มามีบทบาทในแกปั้ญหาโดย
ส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึนความเขา้ใจอนัดีงามต่อกนั ความสงบสุขท่ีคน
ทั้ง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตก้ าลงัจะกลบัคืนมาอยา่งทุกคนมีความหวงัและตั้งใจ 
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5.2 สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ 
 

ตารางที่ 5.2.1การเปรียบเทียบพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆ์ สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้ าแนกตามเพศ 

ด้าน 

เพศ 

T Sig. 
ชาย หญิง 

N = 55 N = 41 

X  S.D. X  S.D. 
1. พลวตัของพระภิกษุ 3.82 .48 3.77 .42 .60 .54 
2. สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ ์ 3.89 .47 3.88 .55 .58 .56 
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกไ้ข
ปัญหาการอยูร่่วมกนั 

3.63 .55 3.48 5.52 1.29 .19 

4. บริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริม
ของการอยูร่่วมกนั 

3.63 .72 3.49 .81 .85 .39 

ภาพรวมทั้งหมด 3.74 .39 3.64 .40 1.20 .23 
 

จากตารางท่ี 5.2.1 พบว่า โดยภาพรวมเพศชาย และหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวพลวตัการปรับตวัของ
พระภิกษุ สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกไ้ขปัญหา การอยู่ร่วมกนั
และบริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05P = .55, .56, .39, .23 ตามล าดบั       

ตารางท่ี 5.2.2 การเปรียบเทียบพลวตัการปรับตัวของพระภิกษุ สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกปั้ญหาการอยู่ร่วมกนั และบริบททางประวติัศาสตร์และแนวทาง
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนั ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนั จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้าน 

อายุ 

t Sig. 
น้อยกว่า 40 ปี 40  ปีขึน้ไป 

N = 58 N = 42 

X  S.D X  S.D 
1. พลวตัของพระภิกษุ 3.85 .44 3.73 .47 1.32 .19 
2. สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ ์ 3.90 .49 3.81 .42 1.00 .31 
3. กระบวนการมีส่วนร่วมกับการ
แกไ้ขการอยูร่่วมกนั 

3.59 .58 3.53 .49 .52 .59 

4. บริบททางประวตัศาสตร์และ
แนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนั 

3.71 .70 3.38 .80 2.22 0.02 

ภาพรวมทั้งหมด 3.76 .39 3.61 .38 1.93 0.05 
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จากตารางท่ี 5.2.2 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปีมีความคิดเห็นเก่ียวกับดา้นบริบททาง
ประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัมากกว่ากลุ่ม อายุ 40 ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 
0.50, .02. ตามล าดบั) ส่วนดา้นพลวตัของพระภิกษุ, สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์,กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกบัการแกไ้ขปัญหา กลุ่มอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั 0.50 (p = 
.19, .31, .59 ตามล าดบั) 

ตารางท่ี 5.2.3 การเปรียบเทียบพลวตัของพระภิกษุ, สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์, กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนกบัการแกไ้ขปัญหา บริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนั จ าแนกตามอาชีพ 
 

ด้าน 

อาชีพ 

t Sig. 
ข้าราชการ/วสิาหกจิ อืน่ ๆ 

N = 40 N = 60 

X  S.D X  S.D 
1. พลวตัของพระภิกษุ 3.93 .38 3.71 .48 2.35 0.02 
2. สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ ์ 3.90 .54 3.84 .41 .68 .41 
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
การแกไ้ขปัญหาการอยูร่่วมกนั 

3.55 .64 3.58 .47 -.31 .75 

4.  บ ริบททางประวัติ ศ าสต ร์ และ
แนวทางส่งเสริมของการอยูร่่วมกนั 

3.66 .83 3.52 .71 .90 .36 

ภาพรวมทั้งหมด 3.76 .41 3.66 .38 1.20 -23 
 

จากตารางท่ี 5.3.3พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
พลวตัของพระภิกษุมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.50 (p = .02) ส่วนด้านสภาพ
ปัญหาของพระภิกษุสงฆ์, กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกัน, บริบททาง
ประวติัศาสตร์ และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนัทั้ง 2 กลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ของสถิติท่ีระดบั 0.50 (p = .49, .75, .36, ตามล าดบั) 
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ตารางที่ 5.2.4 การเปรียบเทียบพลวตัของพระภิกษุ สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกบัการแกไ้ขปัญหาการอยู่ร่วมกนั, บริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนั จ าแนกตามการศึกษา 

ด้าน 

การศึกษา 

t Sig. 
ต า่กว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรีและ
ธรรมศึกษา 

N = 54 N = 46 

X  S.D X  S.D 
1. พลวตัของพระภิกษุ 3.8 .48 3.79 4.3 .24 .80 
2. สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ ์ 3.91 .44 3.81 .49 1.06 .29 
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการ
แกไ้ขปัญหาการอยูร่่วมกนั 

3.62 .54 3.50 .54 1.14 .25 

4.  บริบททางประวัติศาสตร์และแนวทาง
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนั 

3.57 .76 3.57 .77 -.0.0 .99 
 

ภาพรวมทั้งหมด 3.77 .40 3.67 .39 .76 .44 

 
จากตารางท่ี5.2.4 พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี/ปริญญาตรี/การศึกทางธรรมมี

ความคิดเห็นเก่ียวพลวตัของพระภิกษุ,สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆ์,กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการ
แกปั้ญหาการอยูร่่วมกนั,บริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยูร่่วมกนัไม่แตกต่างกนั มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p = 44, .80, .29, .25, .99 ตามล าดบั) 

 

6. อภิปรายผลการวจัิย 
จากรการศึกพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นยคุปัจจุบนัคร้ังน้ีสามารถ 
6.1 พลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้คุปัจจุบนัโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 

(X  =3.80, S.D = 45) เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้ค าถาม พบวา่ ดา้นพลวตัการปรับตวัของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละชาวไทยพทุธมีความอดทนสูงกวา่พระภิกษุสงฆแ์ละชาวไทยพุทธมากกวา่ในส่วนภูมิภาคอ่ืน
ของประเทศในประเด็นของการถูกกระท า ท าใหเ้กิดความหวาดกลวั แสดงการข่มขู่ ถ่มน ้ าลายดูหม่ินเหยยีดหยาม
ดว้ยประการต่างๆ นานา ถึงขั้นท าร้ายร่างกาย ฆ่าให้ตาย สร้างความหวาดกลวัวิตกกังวล จากเหตุการณ์ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึน ท าใหว้ถีิชีวติเปล่ียนไปตามล าดบั รัฐตอ้งใหค้วามช่วยเหลือปกป้องคุม้ครอง ท าใหเ้กิดความอุ่นใจ
ในระดบัหน่ึง      

6.2 สภาพปัญหาของพระภิกษุสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นยคุปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (X =3.86, 
S.D = .46) เม่ือพิจารณาในแต่ละค าถาม พบวา่ ผูก่้อความไม่สงบท าร้ายพระสงฆ ์ฆ่าพระสงฆเ์พ่ือท าลายขวญัและ
ก าลงัใจชาวพุทธ ภยัคุกคามจากเหตุการณ์ก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กาย ใจ ของพระภิกษุ สามเณรและ
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ชาวพุทธ,เช่ือว่าชาวไทยพุทธ และมุสลิมในพ้ืนท่ีมีความรู้สึกร่วมกันว่าสันติสุขจะกลับคืนมาสู่สามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้          

6.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการแกไ้ขปัญหากากรอยูร่่วมกนั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.53, S.D =54) เม่ือพิจารณาในแต่ค  าถาม พบว่า รูปแบบการป้องกนัตนเอง จดัเวรยามเฝ้าระมดัระวงัภยั 
ป้องกนัตนเองตวัอยา่งหมู่บา้นธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา เป็นแบบอยา่งท าใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและป้องกนั
ตนเองแกปั้ญหาไดใ้นระดบัหน่ึง การพบปะร่วมคิดร่วมฟัง ร่วมแกปั้ญหาน าความร่มเยน็สู่สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอ้ยา่งมัน่ใจ         

6.4. บริบททางประวติัศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.57, S.D = .76) เม่ือพิจารณาในแต่ค  าถาม พบวา่ อนัแรกกลุ่มผูก่้อความไม่สงบ
อาศยัจุดอ่อนวถีิชีวติดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณีและวฒันธรรม ก่อใหเ้กิดความแตกแยก น าประวติัศาสตร์
มาสร้างสถานการณ์ กรณีศึกษา: รัฐปัตตานีอดีต ส่วนแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกนั รัฐตอ้งจดัให้มีการพบปะ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งชาวพทุธและมุสลิมใหม้ากข้ึน เพ่ือส่งเสริมในการแกปั้ญหาใหเ้กิดความสงบสุข 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้                                                                                                                                                                                                                  
1. เสนอคณะสงฆ ์3 จงัหวดัชายแดนภาคใต,้ เจา้คณะหนใต,้ คณะกรรมการมหาเถรสมาคม,  
2. เสนอต่อผูน้ าชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  
3. องค์กรภาครัฐตอ้งส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนชาวพุทธและมุสลิมอย่างจริงจงั 

โดยรัฐจดังบประมาณสนบัสนุนบางส่วนของกิจกรรมและส่วนหน่ึงใหผู้เ้ขา้ร่วมจดัสรรงบประมาณมาสนบัสนุน
ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

4. รัฐตอ้งปกป้องคุม้ครองพระภิกษุสงฆ์ อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัศาสนกิจภารกิจของสงฆ์
อยา่งเขม้แขง็และใหเ้กิดความมัน่ใจแก่พระภิกษุสงฆรู้์สึกวา่ปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะชุมชนหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบและใหร้ะดบัรากหญา้ร่วมแกไ้ขปัญหามิใช่ผูบ้ริหารนโยบายแต่กลุ่มเดียว 
2. ควรศึกษาผลการวิจยัจากต่างประเทศท่ีมีบริบทความขดัแยง้เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนหรือ 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
สมบูรณ์  บุญฤทธ์ิ. การศึกษาผลกระทบต่อการปฏบิัตศิาสนกจิของพระภกิษุสงฆ์-สามเณรในสามจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้, รายงานการวจิยั, คจร. รักษาเขตแดน. 2549. 
อคิน ระพีพฒัน.์ ม.ร.ว. การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการพฒันาชนบทในสภาพสังคมและวฒันธรรมไทย, 

กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2527. 
คนข่าว 2499. “ปมปริศนาไฟใต้”. กรุงเทพ : โรงพิมพ ์PPP.book, ม.ป.ท. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

1066 

นิพนธ์ ทิพยศ์รีนิมิต. “ตวัตนทางวฒันธรรมของคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย”.วทิยานิพนธ์ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต. มหาวทิยามหาสารคาม, 2554๒. 

พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต). “พระพุทธศาสนากบัชาตไิทย”. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช 
วทิยาลยั.2536. 

เสถียร  โพธินนัทะ. “ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนา”.ฉบบัมุขปาฐะเล่ม 2 กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยั 
มหามกฏุราช วทิยาลยั, 2535. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต). “เจาะหาความจริง เร่ือง ศาสนาประจ าชาต”ิ. พิมพค์ร้ังท่ี 3 บริษทั พิมพส์วย 
จ ากดั กรุงเทพมหานคร, 2550. 

นนท ์ ธรรมสถิต. “พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย”. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพเ์อดิสนั, 2532. 
ส่งศรี  ชมภูวงศ.์ “เอกสารความรู้พืน้ฐานเกีย่วการวจิยั” พิมพค์ร้ังท่ี 6.2539. ไม่บอกช่ือโรงพิมพ ์
ธีรเดช  ร้ิวมงคล,รศ. และ เตือนใจ  เกตุษา. “เอกสารประกอบการบรรยาย B M 797 วธีิวจิยัทางธุรกจิตามแนวแนะ 

Directed Studies in Business Research”. 2553. 
สุรชาติ บ ารุงสุข,รศ.ดร.“วกิฤติใตสู้ด้ว้ยยทุธศาสตร์และปัญญา”.กรุงเทพมหานคร. ส านกัพิมพร่์วม ดว้ยช่วยกนั, 

2550. 
Peter Oakley and David Marsden, แนวทางในการให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาชนบท = Approaches to 

participation in rural development/by Peter Oakley and David Marsden, แปลโดย นรินทร์ชยั พฒั
นพงศา กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2553. 

Cohen. J., M. and Up off, N. T., Rural development participation : Concept and measures for project design. 
Implementation and evaluation (New York : Cornell University, 1977. 

Erwin William. Participation Management : Concept Theory and Implementation Atlanta : Georgia State 
University, 1976. 

WHO and UNICEF. Report of the international conference on primary health care New York : N.P.Press, 
1978. 

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1067 

การศึกษาวเิคราะห์เกีย่วกบัสุนทรียศาสตร์ของคานท์และพทุธปฏมิาสมยัสุโขทยั 
AN ANALYTICAL STUDY ON KANT'S AESTHETICS  

AND THE SUKHOTHAI BUDDHA IMAGE 
 

บุษกร ผาสุขฤทธ์ิ 
นิสิตปริญญาโท ภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

E-mail: m-zionoonz@hotmail.com 
วทิยา ศักยาภินันท์ 

รองศาสตราจารย์ ภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
E-mail: fhumwys@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสุนทรียศาสตร์ของคานท ์ 2) เพื่อศึกษาพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั  
และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัโดยอาศยัทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ของคานท์   การวิจยัน้ี
เป็นการวิจยัเชิงเอกสารโดยศึกษาเอกสารระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิทั้งของคานท์และท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธปฏิมา
สมยัสุโขทยั ผลการศึกษาพบว่า ตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานท์ ความงาม คือ ความพึงพอใจอย่างหน่ึงท่ี
มนุษยรู้์สึกจากการไดรั้บรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีมีรูปแบบของความงาม ความงามแบ่งออกเป็นความงามอิสระท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัมโนทศัน์และความงามยึดติดท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ ส่วนการตดัสินความงามท่ีถูกตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัมโน
ทศัน์ แนวคิดเก่ียวกบัความงามของคานท์นั้นสามารถอธิบายความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัไดว้า่ หากการ
รับรู้ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัไม่มีมโนทศัน์เขา้มาเก่ียวขอ้งความงามท่ีรับรู้คือความงามอิสระ แต่ถา้
การรับรู้ความงามมีเร่ืองมโนทศัน์เก่ียวกบัพทุธปฏิมาเขา้มาเก่ียวขอ้งความงามท่ีรับรู้คือความงามยึดติด ความงาม
ของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัเป็นไดท้ั้งความงามอิสระหรือความงามยึดติด ข้ึนอยูก่บัผูรั้บรู้วา่มีประสบการณ์ทาง
สุนทรียะในรูปแบบใด การตดัสินความงามของพทุธปฏิมาท่ีมีคุณค่าท่ีสุดคือความงามอิสระ เพราะเป็นความงามท่ี
แทจ้ริงเป็นอิสระจากมโนทศัน์ แต่ความงามยึดติดก็มีคุณค่าในแง่ของจริยศาสตร์ เพราะเป็นความงามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมโนทศัน์ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัความดี 
 
ค าส าคญั: สุนทรียศาสตร์, สุนทรียศาสตร์ของคานท ์, พทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั 
 

ABSTRACT 
 This thesis purposes to study: 1)  The concept of Kant's Aesthetics, 2)  The Sukhothai Buddha Image 
and 3)  The analysis of the beauty of the Sukhothai Buddha Image based on aesthetic theory of Kant. This is a 
documentary research in which the data employed were from both primary and secondary sources related  to 
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Kant’s aesthetics and the Sukhothai Buddha image. The results of this study were found that according to Kant's 
theory of aesthetics, beauty is a form of human sense of satisfaction after his/her experience of beautiful objects. 
Beauty is divided into two kinds: Beauty without concept called free beauty, and beauty with concept called 
adherent beauty. A beauty without concept is a criteria to judge real beauty. The beauty of the Sukhothai Buddha 
image affirms Kant’s two ideas of beauty, namely, our experience of the beauty of the Sukhothai Buddha image 
with concept is adherent beauty, and on the contrary, it is free because of our experience without concept. So, the 
Sukhothai Buddha image’s beauty is either adherent or free beauty, depending on our experience of aesthetics 
objects. A criteria to judge the beauty of the Sukhothai Buddha image should be free beauty because it is without 
concept, but adherent beauty has ethical value because it is with concept be related to virtue.  
 
KEYWORDS: Aesthetics, Kant's Aesthetics , Sukhothai Buddha Image 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 พุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรูปและสัญลกัษณ์แทนพระพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธปฏิมา
กลายเป็นเร่ืองทางพุทธศิลปพาณิชย ์สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยท่ีมกัแสวงหา   
พระเดชพระคุณมากกวา่พระธรรม คุณค่าทางนามธรรมของพุทธปฏิมาลดลงและไม่สามารถโนม้นา้วจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนบางส่วนให้ด าเนินไปตามเจตนารมณ์ทางศาสนาได ้ฉะนั้นการมุ่งให้เกิดการรับรู้ถึงความงามท่ี
แท้จริงของพุทธปฏิมาจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีควรได้รับการถ่ายทอดการรับรู้ความงาม หรือประสบการณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง  
 สาเหตุดงักล่าวน าไปสู่ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัคือ การท าให้เกิดการรับรู้ถึงความงามของพุทธปฏิมาท่ี
ถูกตอ้ง การน าทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานท์มาวิเคราะห์ความงามในพุทธปฏิมา ย่อมช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ตระหนกัถึงคุณค่าความงามในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ตามหลกัพุทธศาสนาความจริง ความดี และความงาม เป็นส่ิงท่ีมี
อยู่พร้อมทั้ งเป็นปัจจยัท่ีเก้ือกูลกัน แนวคิดของคานท์ก็เช่นเดียวกัน เขามีความเช่ือเก่ียวกับความงามสามารถ
สะทอ้นความจริงบางอยา่งและมีความเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบัความดี  ศิลปะหรือส่ิงธรรมชาติท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย (End) ยอ่มมีความเก่ียวขอ้งกบัความดีทั้งส้ิน   
 ความงามทางสุนทรียะท่ีปรากฏในพทุธปฏิมาสร้างความประทบัใจต่อผูพ้บเห็นจนน าไปสู่ความเล่ือมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนา ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของ
คานทแ์ละพทุธปฏิมา โดยศึกษาเฉพาะพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั อนัแสดงถึงการตกผลึกทางความคิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
พุทธศาสนา พุทธปฏิมาเป็นประติมากรรมช้ินเอกของศิลปะสมยัสุโขทยัมีการสร้างสรรครู์ปแบบพุทธปฏิมาท่ีมี
ความงดงามอ่อนชอ้ยและมีรูปแบบเฉพาะ  “ การสร้างศิลปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในศาสนาไม่ใช่เร่ืองง่าย ผูส้ร้างสรรค์
จะตอ้งมีศกัยภาพสูงทีเดียว ท าให้ประติมากรสามารถถ่ายทอดพุทธปัญญาและสารัตธรรมให้หลอมรวมอยู่ใน 
พุทธประติมากรรมไดอ้ย่างหมดจดงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยั ” (วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, 2537: 
50)  การน าทฤษฎีความงามของคานท์มาวิเคราะห์ความงามท่ีปรากฏพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยั  ย่อมน าไปสู่การ   
บูรณาการแนวคิดตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั เพราะฉะนั้น การศึกษาทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานท์และ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1069 

พทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต์่อการท าความเขา้ใจเร่ืองความงามตามทศันะของคานท ์            จน
น าไปสู่การรับรู้และสามารถตัดสินคุณค่าของความงามท่ีปรากฏในพุทธปฏิมาได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีแทจ้ริง ประสานความจริงทางปรัชญา ความงามและความดีใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานท์  
2. เพื่อศึกษาพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั 
3. เพ่ือวเิคราะห์เก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ของคานทแ์ละพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั 

 

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตามทศันะของคานท ์ความงามและความดีมีความเก่ียวขอ้งกนัในแง่ของความงามท่ีเร่ืองมโนทศัน์เขา้มา
เก่ียวขอ้ง เพราะความดีท่ีท าให้เกิดความยินดีนั้นเกิดจากการใชเ้หตุผลผ่านมโนทศัน์ (Concept) บางคร้ังการเรียก
ส่ิงต่างๆ วา่ดี เพราะวา่มนัมีประโยชน์ต่อส่ิงอ่ืน แต่ในอีกมุมหน่ึงบางส่ิงมีความดีเป็นจุดหมายภายในตวัเอง ความ
ดีจึงมีความเก่ียวขอ้งกับ  มโนทัศน์ของเป้าหมาย (End) ในส่ิงต่างๆ ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผล 
(Reason) กบัเจตจ านง (Will) ท่ีน าไปสู่ความพอใจต่อการมีอยู ่(Existence) ของวตัถุหรือการกระท า ความพอใจต่อ
การมีอยู่ของวตัถุก็คือความสนใจ (Interest) ด้วยเหตุน้ี ความมีอยู่ของความงามยึดติด ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั     
มโนทัศน์จึงมีส่วนสนับสนุนความดีของส่ิงท่ีมีความงามเป็นรูปแบบหรือเป้าหมายท่ีแสดงถึงประโยชน์และ
จุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง (Kant, 1790/2000: 92-93) ความงามไม่ไดห้มายถึงส่ิงใดในโลกและไม่ไดเ้ป็นมโน
ทศัน์ ดงันั้นการตดัสินความงามจึงไม่ใช่การตดัสินแบบธรรมดาท่ีเป็นการใชม้โนทศัน์ท่ีมีเก่ียวกบับางส่ิง แต่เป็น
การตดัสินแบบไตร่ตรองซ่ึงเป็นการคน้หามโนทศัน์ท่ีไม่ไดมี้อยู่ หรือตอ้งเป็นการคน้หามโนทศัน์ใหม่ เพราะ
ความงามไม่ไดเ้ป็นมโนทศัน์ แต่ความงามเป็นความรู้สึกพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนในตวัผูท่ี้รับรู้ส่ิงสุนทรียะนั้น ส าหรับ
คานท์ การตดัสินทางสุนทรียะทุกชนิดนั้นเป็นการเนน้ท่ีความพึงพอใจซ่ึงเป็นคุณสมบติัของผูท่ี้มีประสบการณ์
ทางสุนทรียะมากกวา่ท่ีจะเป็นคุณสมบติัของส่ิงท่ีมีอยูใ่นโลก และเห็นวา่การตดัสินความงามนั้นเป็นส่ิงท่ีเท่ียงและ
เป็นสากล  (ลกัษณวตั ปาละรัตน์, 2551) 
 พิพฒัน์  พสุธารชาติ  (2554) ศึกษาการแกปั้ญหาเร่ืองความงามสองชนิดของคานท์  พบว่า คานท์แบ่ง
ความงามออกเป็นสองประเภท คือ ความงามอิสระ (Free Beauty) และความงามยึดติด (Adherent Beauty) ความ
งามอิสระเป็นความงามท่ีไม่ข้ึนกบัมโนทศัน์ (Concept) ส่วนความงามยึดติดคานท์จดัให้เป็นความงามท่ีข้ึนกบั
มโนทศัน์ การแกไ้ขเร่ืองความงามทั้งชนิดจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาตามทศันะของคานทเ์ป็นส าคญั ปัญหาน้ีอาจเกิด
จากการทศันะของนกัคิดและความคิดเห็นส่วนตวัท่ีเห็นต่างจากคานท์ การเขา้ใจทศันะทางสุนทรียศาสตร์ของ
คานท์จ าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานหรือความรู้ความเขา้ใจทศันะทางปรัชญาในแขนงอ่ืนๆ ของคานท์ดว้ย และมองว่า
ศิลปะต่างๆ สามารถมีไดท้ั้งความงามอิสระและความงามยึดติด เม่ือตดัประเด็นเร่ืองมโนทศัน์ออกไป จะเห็นวา่ 
ความงามอิสระนั้นเป็นความยินดีท่ีวางเฉย (Disinterested Pleasure) ในขณะท่ีความงามยึดติดจะมีความเก่ียวขอ้ง
กบัจุดประสงคใ์นการใชง้านของส่ิงนั้นๆ  
 พทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัมีลกัษณะวงพระพกัตร์รูปไข่ทรงพระเศียรสมส่วนกบัพระศอและองัสา พระเกตุ
มาลาเป็นเปลวรัศมี ขมวดพระเกศาเป็นวงกน้หอย ไม่มีไรพระศก พระขนงโก่งคมสันดงัคนัศร เปลือกพระเนตร
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อวบอูมมีลกัษณะดุจกลีบบวั พระนาสิกงุม้ พระกรรณยาวตอนบนเป็นมุมแหลมนอ้ย ๆ  พระโอษฐเ์ล็กและบางมุม
พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระหนุเป็นปม ช่วงพระองัสากวา้ง พระอุระผายสง่างามดั่งสีหราช พระกายอ่อนชอ้ย     
พระกรเรียวดุจงวงชา้ง น้ิวพระหตัถแ์ละน้ิวพระบาทอ่อนไหว สงัฆาฏิยาวจดพระนาภี ปลายสงัฆาฏิเป็นแฉกคลา้ย
เข้ียวตะขาบ จีวรบางแนบพระองค ์ส าหรับอุณาโลมอนัประเสริฐหรือดวงตาท่ีสามนั้น กล่าวกนัวา่เป็นเคร่ืองช้ีวา่
พระองค์ทรงเห็นส่ิงทั้งปวง พระกรรณท่ีมีลกัษณะยาวใหญ่อาจแสดงว่าพระองคไ์ดย้ินส่ิงทั้งปวง และพระเกตุ
มาลาเป็นสญัลกัษณ์แห่งสพัพญัญูคือ รอบรู้ส่ิงทั้งปวง (สงวน รอดบุญ, 2529: 23 - 24) พทุธลกัษณะอนังดงามของ          
พทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัเกิดจากแรงบนัดาลใจและความเล่ือมใสศรัทธาในพทุธศาสนา จนก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์
รูปแบบศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
  จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาเก่ียวกับพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัพบว่า มีหลกัปรัชญาท่ีปรากฏอยู่ในพุทธ
ปฏิมาสมยัสุโขทยั มีอยู ่4 แนวคิด คือ  แนวคิดดา้นอภิปรัชญาพบแนวความคิดเร่ือง ความเป็นจริง นิพพาน กาย
และจิต พระวรกายของพระพุทธเจา้ สถานะของพระพุทธเจา้ แนวคิดดา้นญาณวิทยาพบเร่ือง บ่อเกิดของความรู้ 
ความรู้เชิงสัญลกัษณ์ แนวคิดดา้นจริยศาสตร์พบแนวคิดเก่ียวกบัอุดมคติในชีวิตของมนุษยแ์ละเกณฑ์ของความ
ประพฤติทางจริยธรรมของมนุษย ์แนวคิดดา้นสุนทรียศาสตร์พบแนวคิดเร่ืองการเขา้ถึงความงามและเอกภาพ
ระหวา่งความจริง ความดี ความงาม (วจิิตร  วนิทะไชย, 2552) รูปแบบและพฒันาการของการสร้างพทุธปฏิมา แต่
ละยคุสมยัต่างก็มีลกัษณะเฉพาะของสมยันั้น ๆ การสร้างพทุธปฏิมาสามารถสะทอ้นแนวความคิดความศรัทธาต่อ
พุทธปฏิมาและพุทธศาสนา แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา โดยคติการนับถือบางอย่างได้กลายเป็น
พิธีกรรมซ่ึงไม่ใช่วถีิของพุทธศาสนา และมีเร่ืองของพุทธพาณิชยเ์ขา้มาในวงการพุทธศาสนา (ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 
2556)  
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นวจิยัทางดา้นสุนทรียศาสตร์ ศึกษาแนวคิดของคานทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความงามและเกณฑ์
การตดัสินคุณค่าความงาม จากนั้นน าสุนทรียศาสตร์ของคานท์มาวิเคราะห์พุทธลกัษณะพุทธปฏิมา ผูว้ิจัยได้
ก าหนดขอบเขตการวิจยัโดยศึกษาเฉพาะพุทธปฏิมาในสมยัสุโขทยั โดยการศึกษาจากภาพถ่ายพุทธปฏิมาสมยั

พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยั 

พุทธศิลป์ 

พุทธลกัษณะ 

คติการสร้างพุทธปฏิมา 

สุนทรียศาสตร์ของคานท ์

ความงาม 2 ชนิด 

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

การตดัสินความงาม 

วิเคราะห์ความงามของพุทธปฏิมาโดยอาศยัสุนทรียศาสตร์ของคานท ์
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สุโขทัย เอกสารจารึก วรรณกรรม งานเขียนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งทางประวติัศาสตร์และพุทธศาสนาท าการ
วเิคราะห์ความงามท่ีสอดคลอ้งกบัพทุธลกัษณะและคติความเช่ือในการสร้างพทุธปฏิมาในสมยัสุโขทยั  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ของคานทแ์ละพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. จากการศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร์ของคานท์ พบว่า ส าหรับคานท์การรับรู้ความงามนั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์  มโนทศัน์ของมนุษยมี์บทบาทในการก าหนดวา่ความงามท่ีรับรู้นั้นเป็นความงามชนิดใด 
คานทแ์บ่งความงามออกเป็นสองชนิด คือ ความงามยดึติดและความงามอิสระ  โดยความงามยดึติด มีลกัษณะเป็น
ความงามท่ีข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์และมีความเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายหรือจุดประสงคใ์นการใชง้านของส่ิงนั้นๆ ความ
งามชนิดน้ีไม่ไดมี้อยูอ่ยา่งอิสระ เพราะความงามยึดติดนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายหรือหนา้ท่ี ท าให้การมีอยู่
ของความงามนั้นอยู่ภายใตอ้  านาจของมโนทศัน์  ส่วนความงามอิสระ มีลกัษณะเป็นความงามท่ีไม่ข้ึนกบัมโน
ทศัน์ และในการรับรู้ถึงความงามเราไม่จ าเป็นตอ้งรับรู้ถึงจุดประสงคข์องส่ิงนั้นๆ ความงามมีอยู่ดว้ยตวัเองไม่
ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคเ์ร่ืองการใชง้านหรือหนา้ท่ีของส่ิงท่ีมีความงามแต่มีอยูอ่ยา่งอิสระ  คานทเ์ช่ือวา่การแบ่งความ
งามออกเป็นสองประเภทนั้นจะช่วยแกปั้ญหาความสบัสนในเร่ืองความงามท่ีมีในศิลปะและธรรมชาติ ทศันะเร่ือง
ความงามของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัเพราะมีความเห็นเร่ืองความงามคนละชนิดกนั 
 การเกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะตามทศันะของคานท์ หากขณะท่ีมีประสบการณ์ทางสุนทรียะไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์ การรับรู้ความงามเป็นการท างานของความเขา้ใจและการจินตนาการท่ีด าเนินไปอยา่ง
อิสระ ความงามท่ีรับรู้คือความงามอิสระ ถือเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีก่อให้เกิดการรับรู้ความงามตาม
สภาวะท่ีแทจ้ริงของมนัปราศจากอิทธิพลของมโนทศัน์ แต่ถา้ประสบการณ์ทางสุนทรียะมีเร่ืองของมโนทศัน์เขา้
มาเก่ียวขอ้ง เม่ือจิตถูกมโนทศัน์ครอบง าในขณะท่ีรับรู้ความงาม  ความงามท่ีรับรู้จะไม่ใช่ความงามท่ีแทจ้ริง ท าให้
ความงามท่ีรับรู้ภายใตอ้ านาจของมโนทศัน์คือความงามยึดติด ดว้ยเหตุน้ีท าให้ประสบการณ์ทางสุนทรียะของ
มนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างกนัไป  ความงามท่ีแต่ละคนรับรู้หรือมีประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ่มต่างกนั 
ข้ึนกบัอยูว่า่แต่ละบุคคลรับรู้ความงามชนิดใด 
 วตัถุทางสุนทรียะส าหรับคานท์ ส่ิงท่ีงามไม่มีขอบเขต ไม่วา่จะเป็นศิลปะหรือธรรมชาติสามารถเป็นวตัถุ
ทางสุนทรียะได้ทั้ งส้ิน ส่ิงท่ีสามารถแสดงออกในรูปแบบท่ีรับรู้ได้ทางประสาทสัมผสัอันน าไปสู่การเกิด
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ ทั้งหมดเขาถือว่าเป็นวตัถุทางสุนทรียะทั้งส้ินเพราะเราสามารถมีประสบการณ์ทาง
สุนทรียะกบัส่ิงนั้นๆ ได ้ ดงันั้น วตัถุทางสุนทรียะของคานท์ก็คือส่ิงท่ีมีความงามเป็นรูปแบบของเป้าหมาย และ
เป็นส่ิงท่ีน ามาซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจว่างาม คานท์ยอมรับวา่ความงามมีทั้งในศิลปะและธรรมชาติ ทั้งศิลปะและ
ธรรมชาติต่างก็มีรูปแบบของความงาม การแสดงออกของความงามมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องส่ิง
นั้นๆ วา่ตอ้งการใหม้นุษยรั์บรู้อะไร และมนุษยรั์บรู้อะไรจากส่ิงนั้น คานท์เห็นวา่ความงามสามารถน าจิตใหเ้ขา้สู่
สภาวะสูงส่งของจิตได ้ความส าคญัของความงามของธรรมชาติและศิลปะจึงอยูต่รงท่ีสามารถยกระดบัจิตใจของ
มนุษยไ์ดห้รือไม่ แนวคิดเร่ืองความงามของคานทจึ์งมีความสมัพนัธ์กบัความจริงและความดี  
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 2. จากการศึกษาพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัทั้งในแง่มุมและเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ พทุธปฏิมาสมยั
สุโขทยัถือไดว้า่เป็นตวัแทนหรือสญัลกัษณ์ของยคุสมยัแห่งความเจริญสูงสุดทางดา้นศิลปะและศาสนาพทุธปฏิมา
สมยัสุโขทยัเป็นงานประติมากรรมท่ีงดงามสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะสัดส่วนท่ีกลมกลืน พุทธศิลป์ท่ีมีความอ่อนชอ้ย
ถือเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัซ่ึงแตกต่างจากสมยัอ่ืนๆ เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดอุดม
คติและแรงบนัดาลใจของผูส้ร้างตลอดจนทศันะคติของผูค้นในสมยันั้นท่ีมีต่อพุทธศาสนา พุทธปฏิมาส่ือใหเ้ห็น
ถึงหลกัธรรมเพ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนเกิดความตระหนกัรู้สจัธรรม เขา้ถึงค าสอนอนัเป็นนามธรรมผา่นพทุธปฏิมาท่ี
มีลกัษณะเป็นรูปธรรม เปรียบเสมือนอุบายอนัก่อใหเ้กิดธรรมปัญญา  
 พุทธลกัษณะอนังดงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยันัน่ ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลความงามตามอุดมคติ
ตามศิลปะการสร้างพุทธปฏิมาแบบอินเดียและลงักา พุทธปฏิมาสุโขทยัออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดใหญ่  หมวด
ก าแพงเพชร หมวดพระพุทธชินราช และหมวดเบ็ดเตล็ดหรือวดัตะกวน (สุภทัรดิศ  ดิศกุล, 2550) สมยัสุโขทยั
ปรากฏการสร้างพุทธปฏิมาครบทั้ง 4 อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน พุทธปฏิมาส่วนใหญ่มกัสร้างอิริยาบถนั่ง
แสดงปางมารวิชยั  พทุธปฏิมาอิริยาบถนอนเรียกวา่ปางไสยาสน์ พทุธปฏิมาในอิริยาบถประทบัยนื แสดงปางเปิด
โลก ปางถวายเนตร ปางประทบัยนื และปางประทานอภยั พทุธปฏิมาอิริยาบถเดินแสดงปางลีลา  
 การสร้างพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัพบวา่ มีคติการสร้างพุทธปฏิมา 4 อิริยาบถ คติการสร้างพระอฏัฐารส  
คติการสร้างพุทธปฏิมาขนาดใหญ่  คติการสร้างพุทธปฏิมาตามลกัษณะมหาบุรุษ  คติการสร้างพุทธปฏิมาตาม
พทุธประวติั คติการสร้างพทุธปฏิมาเพ่ืออุทิศใหก้บัพทุธศาสนาและสัง่สมกศุลบุญบารมี 
 พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางศิลปะวิทยาการไดรั้บอิทธิพลจากพุทธศาสนา 
แนวคิดทางศาสนากลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ ความงามของพุทธปฏิมา
สมัยสุโขทัยเป็นท่ียอมรับและให้การขนานนามว่าเป็นพุทธประติมากรรมท่ีมีความสวยงามมากยุคหน่ึง            
พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัจึงเป็นโบราณวตัถุทางพุทธศาสนาท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์และสนบัสนุนใหเ้กิดการรับรู้
ความงามของพทุธปฏิมาท่ีถูกตอ้ง 
 3. จากการศึกษาพบว่า แนวคิดสุนทรียศาสตร์ของคานท์มีความสอดคลอ้งกบัทศันะเก่ียวกบัความงาม
ของพทุธศาสนา และสามารถอธิบายความงามของพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัได ้ดงัน้ี  
 ความงามของคานท์กับความงามตามทัศนะพุทธศาสนามีมุมมองเก่ียวกับความงามท่ีคลา้ยคลึงกัน       
การมุ่งผสานความจริง ความดี และความงามดว้ยปรัชญาท่ีเป็นระบบของคานท์นั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทางพทุธศาสนาซ่ึงมีทศันะความจริง ความดี และความงาม เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ถึงความมีอยูข่องส่ิงเหล่าน้ี  
พุทธศาสนาจึงแบ่งความงามออก 2 มิติ คือความงามทางโลกและความงามทางธรรม ความงามทางโลก คือ ความ
ท่ีชาวโลกรู้จกัหรือเขา้ใจกนัทัว่ไป ซ่ึงมกัก าหนดหรือเขา้ใจคลาดเคล่ือนจากสภาพความจริง เพราะมีกิเลสในจิตใจ
เป็นตน้เหตุบิดเบือนบดบงัสภาพท่ีแทจ้ริง ส่วนความงามทางธรรมเป็นสภาวะตามความเป็นจริง ความงามเป็น
สภาวธรรมซ่ึงหมายถึงสภาวะท่ีเกิดข้ึนและเป็นไปตามธรรมชาติของมนั คานท์แบ่งความงามออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ความงามอิสระกบัความงามยดึติด เช่นเดียวกบัพุทธศาสนาแสดงให้เห็นวา่มุมมองความงามของคานทส์อดคลอ้ง
กบัแนวคิดพทุธศาสนา 
 ความงามยึดติดของคานท์มีความคลา้ยคลึงกบัความงามทางโลกตามทศันะของพุทธศาสนา คือ ความ
งามท่ีปราศจากอิสระเป็นความงามท่ีแฝงไปดว้ยจุดประสงคบ์างอยา่ง คุณค่าของความงามข้ึนอยูก่บัมุมมองของ
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มนุษยแ์ต่ละคน มโนทศัน์หรือการรับรู้ทางประสาทสัมผสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามเปรียบเสมือนการปรุงแต่งของ
มนุษย ์จนน าไปสู่การตดัสินคุณค่าวา่ส่ิงใดงามส่ิงใดไม่งาม ส่วนความงามอิสระของคานทก์บัความงามทางธรรม
ของพุทธศาสนา มีทศันะเก่ียวกบัความงามท่ีมีความเห็นตรงกนัคือ เป็นสภาวะของความงามท่ีแทจ้ริงปราศจาก
เง่ือนไขใดๆในการก าหนดความมีอยูข่องความงาม  ทั้งความงามอิสระและความงามทางธรรมเป็นเสมือนสภาวะ
ท่ีแทจ้ริงของความงาม แต่มนุษยส่์วนใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงหรือรับรู้ได ้ เพราะขอ้จ ากดัทางประสาทสัมผสัและ
เง่ือนไขต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ถึงความงามท่ีแทจ้ริง 
 ความสอดคลอ้งกนัของแนวคิดเก่ียวกบัความงามของคานท์กบัพทุธศาสนา แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยง
กันของแนวคิดสุนทรียศาสตร์ของตะวนัตกและตะวนัออก แนวคิดของคานท์จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามา
วิเคราะห์ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยั ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพุทธศาสนา เพราะมีความ
ใกลเ้คียงกบัแนวคิดของพุทธศาสนา ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของคานท์สามารถน ามาอธิบายความงามท่ีปรากฏใน
พทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัได ้ดงัน้ี 
 พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัในฐานะวตัถุทางสุนทรียะ ถือเป็นศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่าอนัแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาและการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการในสมัยสุโขทัย สะท้อนเป้าหมายและ
เจตนารมณ์ของพุทธศาสนาอยา่งชดัเจน โดยอาศยัความงามของศิลปะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความเล่ือมใสในองค์
พุทธปฏิมา พุทธปฏิมาสมัยสุโขทัยเป็นวตัถุทางสุนทรียะท่ีทรงคุณค่า มีความงดงามสมบูรณ์แสดงรูปแบบ
เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามอย่างชดัเจน เม่ือพิจารณาตามทศันะของคานท์แลว้ถือว่ามโนทศัน์ท่ีใชใ้นการ
สร้างนั้นเป็นเพียงแรงบนัดาลใจหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการออกแบบสร้างสรรคเ์ท่านั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีตดัสินความงามของ
พุทธปฏิมาหรือบ่งบอกวา่พุทธปฏิมามีความงามชนิดใด  ส่ิงท่ีก าหนดวา่วตัถุทางสุนทรียะมีความงามชนิดใดจะ
เกิดข้ึนในขณะท่ีมนุษยมี์ประสบการณ์ทางสุนทรียะ พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัจึงมีความเหมาะสมในฐานะวตัถุทาง
สุนทรียะท่ีสามารถถ่ายทอดความงามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไม่วา่จะเป็นความงามอิสระหรือความงามยึดติด ข้ึนอยูก่บั
ผูรั้บรู้วา่จะไดรั้บประสบการณ์ความงามชนิดใด 
 ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีได้จากการรับรู้ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยันั้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ีรับรู้พุทธปฏิมาผ่านการมองเห็น และ ระยะท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัพุทธปฏิมาถูกส่งไปยงั
สมอง ในช่วงแรกท่ีมองเห็นพุทธปฏิมา ซ่ึงเป็นระยะท่ีรับรู้พุทธปฏิมาผ่านการมองเห็น ภาพของพุทธปฏิมาท่ี
มองเห็นผา่นสายตาของผูรั้บรู้มนุษยล์ว้นมีความแตกต่างกนั เพราะขอ้จ ากดัหรือขอ้บกพร่องทางสายตาของแต่ละ
คนไม่เหมือนกนั ขอ้มูลเก่ียวกบัความงามท่ีไดรั้บผา่นการมองเห็นอาจไม่ถูกตอ้งตรงตามความจริงเสมอไป ความ
งามของพุทธปฏิมาก็เช่นกนั หากประสิทธิภาพในการมองเห็นของผูรั้บรู้มีความต่างกนั ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการรับรู้
ความงามมีความหลากหลาย ทศันะเร่ืองความงามท่ีมีต่อพทุธปฏิมาของแต่ละคนจึงแตกต่างกนั 
 ส่วนประสบการณ์ทางสุนทรียะในระยะท่ีขอ้มูลเก่ียวกับพุทธปฏิมาถูกส่งไปยงัสมอง เม่ือภาพและ
ขอ้มูลของพุทธปฏิมาจากการมองเห็นถูกส่งมายงัสมอง ภาพพุทธปฏิมาท่ีปรากฏแก่สายตานั้นถูกส่งมายงัสมอง 
ซ่ึงภายในโครงสร้างสมองของแต่ละคนจะบรรจุมโนทศัน์หรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินคุณค่าความ
งามและความพึงพอใจท่ีมีต่อความงามต่างกนั เพราะมนุษยทุ์กคนมีมโนทศัน์ ความรู้ และขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 
แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และการด าเนินชีวิต เม่ือพิจารณาตามความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์ ดงันั้น มโนทศัน์จึงเป็นส่ิงส าคญัในการก าหนดทศันะเก่ียวกบั
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ความงามและการตดัสินคุณค่าความงาม ระยะท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัพทุธปฏิมาถูกส่งไปยงัสมองมีความส าคญัอยา่งมาก
ต่อการตดัสินคุณค่าความงามของพทุธปฏิมา  
 นอกจากน้ีประสบการณ์การรับรู้ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยันั้นสามารถเกิดข้ึนได ้2 แบบ 
ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีเป็นอิสระจากมโนทศัน์ กบั  ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์  พบวา่
การมีประสบการณ์ความงามท่ีเป็นอิสระจากมโนทศัน์กบัพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยันั้นเป็นไปไดย้าก เพราะในความ
เป็นจริงการท่ีเราจะรับรู้ถึงความงามของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เราจ าเป็นตอ้งรู้วา่ส่ิงนั้นคืออะไร มีจุดประสงคอ์ะไรในการ
สร้างข้ึนมาไม่มากก็นอ้ย อีกกรณีหน่ึงท่ีสามารถท าให้ประสบการณ์ทางสุนทรียะเป็นอิสระจากมโนทศัน์ได ้คือ  
จิตท่ีบริสุทธ์ิและเป็นอิสระจากพนัธนาการของมโนทศัน์ ส่วนประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์ คือ 
การรับรู้ความงามขององค์พุทธปฏิมาภายใต้อิทธิพลของมโนทัศน์ต่างๆ ท่ีมีเก่ียวกับพุทธปฏิมา ถือเป็น
ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดและเป็นการรับรู้ความงามท่ีคนส่วนใหญ่สัมผสัและรู้จกัเป็นอยา่งดี 
ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีไดจ้ากพุทธปฏิมาสมัยสุโขทยัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลย่อมเป็นในรูปแบบใดก็ได ้
ข้ึนอยูก่บัมโนทศัน์และการควบคุมจิตในขณะรับรู้ความงามของแต่ละบุคคล ความงามท่ีปรากฏในพทุธปฏิมาสมยั
สุโขทยัก็เช่นกนั ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีตายตวัวา่ความงามของพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัเป็นความงามชนิดใด ความงามท่ี
ปรากฏในองคพ์ุทธปฏิมาจึงเป็นไดท้ั้งความงามอิสระหรือความงามยึดติด ข้ึนอยูก่บัผูรั้บรู้วา่มีประสบการณ์ทาง
สุนทรียะในรูปแบบใด หากระหว่างการรับรู้ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัมีเร่ืองมโนทศัน์หรือความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพทุธปฏิมา ความงามของพทุธปฏิมาท่ีปรากฏแก่สายตาจะเป็นความงามยดึติด แต่ถา้ช่วงท่ีรับรู้
ความงามจิตของผูรั้บรู้ไม่มีมโนทศัน์ท่ีเก่ียวกบัพุทธปฏิมา ความงามของพุทธปฏิมาท่ีปรากฏก็จะเป็นความงาม
อิสระ เพราะฉะนั้น ความงามท่ีปรากฏในพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยันั้นเป็นความงามชนิดใดก็ได ้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบั
มนุษยมี์ความสามารถในการรับรู้ความงามชนิดใด 
 การตดัสินความงามของพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยั หากพิจารณาตามแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความงามท่ี
มีคุณค่าท่ีสุดก็คือความงามอิสระ การรับรู้ความงามอิสระท าให้มนุษยเ์ขา้ใกลค้วามมีอยูข่องความงามตามความ
เป็นจริง เพราะตามทศันะของคานท์ส่ิงท่ีงามยอ่มก่อให้เกิดความพึงพอใจท่ีเป็นสากลโดยไม่มีมโนทศัน์ของส่ิง
นั้นๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่คานทไ์ม่ไดห้มายความวา่ความงามอิสระนั้นมีคุณค่ามากกวา่ความงามยดึติดในดา้นอ่ืนๆ 
ดงันั้น ความงามอิสระขององคพ์ทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัมีคุณค่าทางความงามมากกวา่ความงามยดึติด 
  แมค้วามงามยึดติดจะมีคุณค่าทางความงามน้อยกว่าความงามอิสระ แต่ความงามยึดติดนั้นมีคุณค่าใน
เชิงจริยศาสตร์ เพราะความงามยดึติดในองคพ์ทุธปฏิมาสามารถถ่ายทอดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายทางศาสนา อุดม
คติท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนาถูกสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผ่านการสร้างประติมากรรม รูปแบบความงามของ    พุทธ
ปฏิมาสมยัสุโขทยัมีส่วนในการถ่ายทอดหลกัธรรมหรือแนวคิดทางศาสนา มโนทศัน์ต่างๆ ท่ีม่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธ
ปฏิมาเป็นแรงชกัจูงใหเ้กิดการรับรู้ความงามภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง ท่ีท าใหใ้นขณะมีประสบการณ์ทางสุนทรียะ 
นอกจากผูรั้บรู้จะพึงพอใจในความงามของพุทธปฏิมาแลว้ ยงัเกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอยา่งท่ีกระทบกบัจิต นัน่
คือการรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายของพทุธปฏิมาท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจา้ และถ่ายทอดอุดมคติและ
เร่ืองราวทางพุทธศาสนา ความงามยึดติดขององคพ์ุทธปฏิมาจึงสามารถขดัเกลาจิตใจของผูรั้บรู้   จนน าไปสู่การ
เกิดจิตใจท่ีเกิดการตระหนักรู้ถึงความดี หลกัธรรม และเร่ืองราวทางพุทธศาสนาได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วิจิตร วินทะไชย (2552) ท่ีพบวา่ พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัปรากฏแนวคิดดา้นสุนทรียศาสตร์เร่ืองเอกภาพระหวา่ง
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ความจริง ความดี ความงาม ความงามยึดติดท่ีปรากฏในองคพ์ุทธปฏิมาแสดงถึงความประสานสอดคลอ้งกนัของ
ความจริงทางศาสนา จนน าไปสู่การรับรู้ถึงความดีตามเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาผ่านความงามของพุทธปฏิมา
สมยัสุโขทยั 
 ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัจึงเป็นไปในลกัษณะท่ีแสดงออกไดท้ั้งความงามอิสระและความ
งามยึดติดข้ึนอยูก่บัผูรั้บรู้วา่จะพบความงามชนิดใด ทั้งความงามอิสระและความงามยดึติดท่ีปรากฏในพุทธปฏิมา
สมยัสุโขทยัเป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงความมีอยู่ของความงาม แมส้ภาวะท่ีแทจ้ริงความงามเป็นส่ิงท่ีมีและด ารงอยูด่ว้ย
ตวัเอง ความงามมกัปรากฏในส่ิงท่ีมีรูปแบบหรือเป้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงาม แต่ความงามก็ตอ้งอาศยัมนุษยใ์นการ
รับรู้และยืนยนัถึงความมีอยู่จริงของความงาม ความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัจึงเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีช่วย
ยนืยนัถึงความมีอยูแ่ละคุณค่าของความงาม  
 สุนทรียศาสตร์ของคานทช่์วยใหส้ามารถอธิบายความงามของพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
เขา้ใจง่าย และเป็นการช่วยส่งเสริมคุณค่าของพุทธปฏิมาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหนือกวา่ประติมากรรมทางศิลปะทัว่ๆ 
ไป ความงามนอกจากก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจแลว้ ยงัสามารถช่วยยกระดบัจิตใจของมนุษยใ์ห้สูงข้ึนได ้   
พุทธปฏิมาสมยัสุโขทยัถือเป็นวตัถุทางสุนทรียะอนัทรงคุณค่าท่ีสามารถประสานความจริง ความดี และความงาม 
ความงดงามของพทุธปฏิมาแสดงใหเ้ห็นถึงความงามท่ีแทจ้ริงอนัอยูบ่นพ้ืนฐานของความดีงาม 
  

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการสนบัสนุนการอนุรักษพ์ทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัและสมยัอ่ืนๆ     โดย
อาศยัองคค์วามรู้ทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าความงามขององคพ์ทุธปฏิมาในมิติตา่งๆ  
นอกจากน้ีผลการวจิยัน้ียงัสามารถน าไปประยกุตก์บัสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น โบราณคดี  ประวติัศาสตร์       
เป็นตน้  

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. เพ่ือใหว้จิยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัเห็นวา่ควรน าแนวคิดทางปรัชญาของคานทใ์นแขนงตา่งๆ 

เพื่อศึกษาพทุธปฏิมาสมยัสุโขทยัในแง่มุมอ่ืนๆ เช่น จริยศาสตร์ อภิปรัชญา เทววทิยา เป็นตน้ 
2. ผูว้ิจยัเห็นวา่ งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาวิเคราะห์เฉพาะความงามของพุทธปฏิมาสมยัสุโขทยั เพื่อใหเ้กิด

ความสมบูรณ์ควรน าแนวคิดสุนทรียศาสตร์ของคานท์มาศึกษาความงามของพุทธศิลป์ อ่ืนๆ เช่น สถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม เป็นตน้  
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เมือ่การเทีย่วพระบาทสระบุรีนิราศไป :  
ข้อสังเกตเพือ่ต่อยอดไปสู่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

WHEN TOURISM GOT LOST IN THE BUDDHA'S FOOTPRINT  
IN SARABURI: SOME REMARK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

ศุภลกัษณ์ นาคกล า่ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วแบบบูรณาการ, 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
E-mail: s.nakklam@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานช้ินน้ีใหค้วามสนใจกบัประวติัศาสตร์การกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาของรอยพระพทุธบาท 
จังหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ยงัไม่เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2      
ทั้ งยงัเคยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอย่างสูงในช่วงเวลาหน่ึงของประวติัศาสตร์อีกดว้ย หากแต่ใน
ปัจจุบนัน่าเช่ือว่า ความนิยมท่ีนักท่องเท่ียวเคยมีต่อรอยพระพุทธบาทดงักล่าว ดูเหมือนจะเขา้สู่ภาวะชะงกังัน 
(Stagnation)  และเพื่ออธิบายให้ชัดเจนถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงเลือกเอาทฤษฎีพฒันาการแหล่งท่องเท่ียว
ของบตัเลอร์ หรือท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวา่ วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว (TALC) มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
รอยพระพุทธบาทจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาปรากฏวา่ สามารถแบ่งการพฒันารอยพระพุทธบาทในฐานะแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา จนถึงปัจจุบนัได ้ 5 ระยะ คือ (1) ระยะส ารวจ (ระหว่างสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – 
พ.ศ. 2165) (2) ระยะด าเนินการ (พ.ศ. 2165 – 2171) (3) ระยะพฒันา (พ.ศ. 2174-2231) (4) ระยะเติบโตอยา่งมัน่คง 
(พ.ศ. 2231-2463) (5) ระยะชะงกังนั (ภายหลงัปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2559) แมว้่าการบูรณะปฏิสังขรณ์รอยพระ
พทุธบาทยงัคงมีความต่อเน่ืองอยูบ่า้งจนถึงปัจจุบนัก็ตาม  แตท่วา่ความนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจาริกแสวง
บุญรอยพระพุทธบาทนั้นลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือเทียบกบัความนิยมในอดีต จึงน าขอ้มูลท่ีไดน้ี้มาวิเคราะห์เพื่อ
สะทอ้นให้เห็นวา่ ขณะน้ีรอยพระพุทธบาทจงัหวดัสระบุรีอยูใ่นภาวะท่ีก าลงัจะกา้วไปสู่ระยะท่ี 6 ของวงจรชีวิต
ของแหล่งท่องเท่ียวท าใหเ้กิด  2  ทางเลือกใหญ่ๆ คือ การฟ้ืนฟู (Rejuvenation)  หรือ การปล่อยให้เกิดความเส่ือม 
(Decline) จนรอยพุทธบาทเส่ือมความนิยมไปตามกาลเวลาในท่ีสุด โดยงานช้ินน้ี เสนอให้มีการฟ้ืนฟูรอยพระ
พทุธบาทดว้ยแนวคิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Religious Tourism) 
 
ค าส าคญั:  รอยพระพทุธบาท, สระบุรี, วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว, แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา,  การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื, การท่องเท่ียวเชิงศาสนาอยา่งย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 
 This paper focuses on the history of Touristization on the Buddha's Footprint in Saraburi as the 
Religious tourism that long period of history at least before the Downfall of Ayutthaya in 1767. Moreover, This 
Buddha's Footprint used to be famous in a long time, but it seems like stagnation at present. For explanation this 
phenomenon, I use the Butler's tourism development theory or TALC for explains how the Buddha's Footprint in 
Saraburi has changed. The result shows the 5th stage of change following by: (1) Exploration stage during the 
reign of King Naresuan to 1622 (2) Involvement Stage during 1622-1628 (3) Development stage during 1631-
1688 (4) Consolation Stage during 1688-1920 and becoming (5) Stagnation Stage (After 1932-2016) Even 
though, the Buddha's Footprint generally renovated by royal patronage in some way, but the stagnation still 
processing that implies the infamous, so we have the two paths in 6th stage: (1) makes the rejuvenated or (2) flow 
to a declining stage. Especially, this paper advises how rejuvenated the Buddha's Footprint in sustainable ways 
that qualified for Sustainable Religious Tourism.     
 

KEYWORDS: The Buddha's Footprint, Saraburi, Tourism Area Life Cycle (TALC), Religious Tourism, 
Sustainable development, Sustainable Religious Tourism.     

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในสารบญัของพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขามีหัวขอ้ “เสด็จพระพุทธบาท” ปรากฏอยูใ่นพระราช
กรณียกิจของพระมหากษตัริยก์รุงศรีอยธุยาภายหลงัการคน้พบรอยพระพุทธบาทในสมยัพระเจา้ทรงธรรมมาโดย
ตลอด ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นวลีวา่ “ไปพระบาท” (พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาเล่ม 2, 2455, 7, 109, 157, 177, 
192, 198,  207, 225, 236,  274) แมร้อยพระพุทธบาทสระบุรีจะยงัเป็นท่ีน่าสงสัยว่า เป็นรอยพระพุทธบาทแห่ง
แรกท่ีเช่ือกนัว่าเป็นรอยพระบาทองคจ์ริงเท่าท่ีบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ (Stratton, 2004, 301-303 ;  
ศกัด์ิศรี แยม้นัดดา, 2545, 138) แต่ปฏิเสธไม่ไดว้่า รอยพระพุทธบาทดงักล่าวเต็มเป่ียมดว้ยนัยยะของความเป็น
สถานท่ีทางพทุธศาสนาท่ีส าคญัของสยาม (Strong, 2004, 91-92) เห็นจากหลกัฐานหลายช้ินท่ีกล่าวถึง ความส าคญั
ของรอยพระพทุธบาทแห่งน้ี  เป็นตน้ พระราชพงศาวดารท่ีบนัทึกพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยเ์น่ืองดว้ย
การท านุบ ารุงปฏิสังขรณ์ส่ิงปลูกสร้างรอบวดัพระพทุธบาทไวห้ลายแห่ง กล่าวไดว้า่ พระมหากษตัริยส์มยัอยธุยา
ภายหลงัการคน้พบรอยพระพุทธบาททุกพระองคล์ว้นมีพระราชศรัทธาท่ีจะท านุบ ารุงรอยพระพุทธบาทแห่งน้ี
ดว้ยกนัทั้งส้ิน ซ่ึงพระราชประเพณีในฐานะพระมหากษตัริยท์รงเป็นพุทธมามกะดงักล่าว ยงัปรากฏสืบเน่ืองมา
จนถึงรัชสมยัรัตนโกสินทร์ พบวา่ พระมหากษตัริยใ์นพระราชวงศจ์กัรี เป็นตน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2525, 98-99) , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการ
พระราชทานผา้พระกฐิน (ระบบฐานขอ้มูลพระกฐินพระราชทาน, ม.ป.ป.)  ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ส านักราชเลขาธิการ, ม.ป.ป.)  ลว้นแต่มีพระราชศรัทธาต่อ
สถานท่ีส าคญัทางศาสนาท่ีนบัเน่ืองมาแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยาดว้ยเช่นกนั แมพ้ระราชศรัทธาดงักล่าวไม่ถึงกบัถูก
ก าหนดใหเ้ป็นพระราชพิธีใหญ่เหมือนคร้ังท่ีกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีก็ตาม 
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 ความส าคญัน้ีท าให้วดัพระพุทธบาทเป็นหน่ึงใน 6 พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวหิาร 
และเป็นหน่ึงใน 2 พระอารามหลวงท่ีอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนเป็นท่ีใหก้ าเนิดของประเพณีนมสัการ
รอยพระพทุธบาทและตกับาตรดอกไมใ้นวนัเขา้พรรษา (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554, 28) ทั้งยงัเป็นท่ีมา
ของคติโบราณวา่ “ผูใ้ดข้ึนนมสัการรอยพระพุทธบาทสระบุรี ครบ 7 คร้ัง ผูน้ั้นถือไดว้า่ปิดประตูอบายภูมิแลว้” 
อีกดว้ย (กรมหม่ืนสมมตอมรพนัธ์ุ, 2435, 181 ; เสฐียรโกเศศ, 2532, 138) สะทอ้นให้เห็นว่า รอยพระพุทธบาท
สระบุรีมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นในความรับรู้ของคนสยามมาเน่ินนาน แต่ในปัจจุบนักลบัดูจะจางหายจากการ
รับรู้ของผูค้นในสังคมไทย และเม่ือท าการศึกษาผ่านตวัแบบ TALC  ของบตัเลอร์ (Butler, 1980) ก็ท าให้เห็นถึง
วงจรชีวิต (Life Cycle) ของสถานท่ีท่องเท่ียวตั้งแต่จุดเร่ิมแรกจนถึงระยะท่ีค่อยๆเส่ือมจากความนิยม ท าใหพ้บวา่  
ขณะน้ีรอยพระพทุธบาทสระบุรีเขา้สู่ภาวะชะงกังนั (Stagnation) และเส่ียงต่อการประสบกบัความเส่ือมโทรม เพื่อ
จดัการความเส่ียงดงักล่าวจึงตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้ส าหรับเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการฟ้ืนคืนสภาพ
แหล่งท่องเท่ียว (Rejuvenation) อาศยัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) เพื่อให้รอยพระพุทธบาท
สระบุรี มีความหวงัท่ีจะกลบัมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนาท่ีส าคญัอีกคร้ัง  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาพฒันาการของรอยพระพทุธบาทจงัหวดัสระบุรีในฐานะแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
(Religious Tourism)  ท่ีมีความส าคญัโดยอาศยัการศึกษาประวติัศาสตร์ 

(2)  เพื่อวเิคราะห์และเป็นการเตรียมขอ้มูลไวส้ าหรับการพฒันารอยพระพทุธบาทใหก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีมีความยัง่ยนื อาศยัตน้ทุนทางประวติัศาสตร์พ้ืนถ่ิน-วฒันธรรม  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  มุ่งค้นควา้ประวติัศาสตร์ของรอยพระพุทธบาทจังหวดัสระบุรี  และน ามาแสดงผลผ่านตัวแบบ
พฒันาการแหล่งท่องเท่ียวของบตัเลอร์ (Butler, 1980)  หรือวงจรชีวิตของแหล่งท่องเท่ียว (TALC-Tourist Area 
Life Cycle)  โดยก่อนท่ีจะเขา้สู่จุดเส่ือม จะเกิดภาวะท่ีเรียกวา่การหยดุน่ิง (Stagnation) อนัจะน าไปสู่การตดัสินใจ
วา่  จะท าการฟ้ืนฟ ู(Rejuvenation)  หรือ จะปล่อยใหเ้ส่ือมโทรมไปตามกาลเวลาจนถึงจุดเส่ือม (Decline)  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

แผนภาพที ่1 พฒันาการแหล่งท่องเท่ียว หรือ วงจรชีวติของแหล่งท่องเท่ียว (ปรับปรุงจาก Butler,1980) 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการแบบประวติัศาสตร์ (Historical Research)  ประกอบการ
พรรณนา  (Descriptive Research)  เพื่อศึกษาประวติัศาสตร์รอยพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรี ในฐานะแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Religious Tourism) โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ทั้งหลกัฐานปฐมภูมิ เช่น 
บุณโณวาทค าฉันท์ของพระมหานาคซ่ึงเขียนไวใ้นสมยัพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ, วรรณกรรมท่ีบันทึกไวข้ณะ
เดินทางไปรอยพระพุทธบาทในสมยัรัตนโกสินทร์ เช่น นิราศพระบาท และหลกัฐานทุติยภูมิ ไดแ้ก่ พงศาวดาร
ฉบับต่างๆ เช่น ฉบับพระราชหัตถเลขา, ฉบับพนัจันทนุมาศ (เจิม) รวมถึง หนังสือวชิรญาณวิเศษ แลว้น ามา
วเิคราะห์และพรรณาเช่ือมโยงกบัตวัแบบพฒันาการแหล่งท่องเท่ียวของบตัเลอร์ (Butler, 1980)  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวรอยพระพทุธบาทบนเขาสุวรรณบรรพต จงัหวดัสระบุรี
สามารถแบ่งพฒันาการไดเ้ป็นระยะตามแผนภาพ ซ่ึงปรับปรุงจากตวัแบบของบตัเลอร์ไดด้งัน้ี คือ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2 พฒันาการแหล่งท่องเท่ียวรอยพระพทุธบาทสระบุรี  
(ปรับปรุงจาก Butler, 1980) 

 
1.ระยะส ารวจ (Exploration): สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – พ.ศ. 2165 (ตน้สมยัพระเจา้ทรงธรรม) 

 รอยพระพุทธบาทน้ีน่าจะมีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ก่อนเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2112) แต่ก็ไดห้ายสาบสูญ
ไปเน่ืองจากภยัสงครามในเวลานั้น คร้ันกรุงศรีอยุธยากลบัคืนสู่เอกราชแลว้ในสมยัของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (ครองราชย ์พ.ศ. 2133-2148) จึงมีการส ารวจเพื่อคน้หารอยพระพุทธบาทอีกคร้ัง แต่ก็มิไดคื้บหนา้แต่
ประการใด (กรมศิลปากร, 2511, 1-2)  การส ารวจรอยพระพุทธบาทส าเร็จลงในสมยัของพระเจ้าทรงธรรม  
(ครองราชย ์พ.ศ. 2163-2171) ช่วงตน้รัชกาลราวปี พ.ศ. 2165 ถึงจะยงัมีปัญหาอยูว่า่ ภูเขาลูกท่ีพรานป่าไดค้น้พบ
รอยพระพุทธบาทนั้นจะช่ือสุวรรณบรรพตหรือไม่ และการคน้พบรอยพระพุทธบาทเป็นเร่ืองการเมืองหรือไม่ 
(Somboon Suksamran, 1982, 16) แต่อยา่งนอ้ยภูเขาลูกนั้นก็ถูกเรียกวา่เขาสุวรรณบรรตนบัตั้งแต่นั้น ดงับนัทึกไว้
ในต านานพระพุทธบาทวา่ “...ได้ทรงทราบว่าพระพุทธบาทสถิตเหนืออยู่บนยอดเขาสุวรรณบรรพตคีรี จึงโปรด
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เกล้าฯขอให้ก่อเป็นผนังหลังคามงุกระเบือ้งอย่างวัดเง้าพระยาเชิง ให้เป็นร่มพระพุทธบาทไว้ จึงตั้งให้นายพราน
เป็นท่ีขุนสัจพันธคีรีนพคูหาพนมโขลน...” (กรมศิลปากร, 2511, 4-5)  รวมระยะส ารวจเพื่อคน้หารอยพระพุทธ
บาทท่ีมีบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรประมาณ 30 ปี (ยงัไม่นับการด ารงอยู่ของรอยพระพุทธบาทบริเวณ
ภาคเหนือ ดูเพ่ิมเติมใน Stratton, 2004, 301-303) ในท่ีน้ี  นกัท่องเท่ียวกลุ่มแรก  จึงไดแ้ก่  ผูว้า่ราชการเมืองสระบุรี
(สุระบุรี)  ขา้ราชบริพาร และพระเจา้ทรงธรรมพระองคเ์อง ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารวา่  “...รุ่งขึน้เสดจ็ทรง
พระท่ีน่ังสุวรรณปฤษฎางค์ พร้อมด้วยคเชนทรเสนางคนิกรเป็นอันมาก คร้ังน้ันยงัมิได้มีทางสถลมารค  พรานบุญ
เป็นมคัคุเทศก์น าลดัตัดดงไปถึงเชิงเขา...” (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1, 2455, 259)   

2. ระยะด าเนินการ (Involvement): พ.ศ. 2165-2171 (สมยัพระเจา้ทรงธรรมจนถึงส้ินรัชกาล)  
 ภายหลงัจากท่ีพระเจา้ทรงธรรมเสด็จประพาสป่าเพื่อนมสัการรอยพระพทุธบาทโดยอาศยัพรานบุญเป็น
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินน าทางแลว้ ขั้นต่อไปเป็นระยะด าเนินการจดัตั้งรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพตให้
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาซ่ึงพร้อมต่อรองรับนกัท่องเท่ียวหรือผูจ้าริกแสวงบุญไดด้ว้ย  ชาวบา้นพ้ืนถ่ิน
จึงไดรั้บโอกาสให้มีส่วนร่วมมากข้ึน อยา่งนอ้ยก็ดา้นแรงงานก่อสร้างถาวรวตัถุ  เร่ิมจากพระราชด าริให้ตดัถนน
ตั้งแต่ท่าเรือ (ท่าเจา้สนุก) ไปจนถึงเชิงเขาเพื่อตระเตรียมให้พระองคแ์ละขา้ราชบริพารเดินทางมานมสัการรอย
พระพทุธบาทไดโ้ดยสะดวก เฉพาะอยา่งยิง่ ถนนโปรดใหช่้างชาวฮอลนัดาเป็นวศิวกรด าเนินการดว้ย มีช่ือปรากฏ
ในภายหลงัว่า “ถนนฝร่ังส่องกลอ้ง” (วิยะดา ทองมิตร, 2540, 80) เป็นถนนกวา้ง 10 วาตรงถึงท่าเรือ (พระราช
พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1, 2455, 260) ตลอดจน “...โปรดให้ชายฉกรรจ์อันตั้งภูมิล  าเนาอยู่ในเขตท่ี
ทรงพระราชอุทิศน้ัน (คือ โดยรอบเขาสุวรรณบรรพตหน่ึงโยชน์ หรือท่ีจะเรียกว่าเป็น เมืองพระบาท-ผู้ วิจัย) พ้น
จากหน้าท่ีราชการอ่ืน จัดให้เป็นพวกขุนโขลนข้าพระปฏิบัติรักษาพระพุทธบาทแต่อย่างเดียว...”  (กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ 2511, 25) แต่ระยะดงักล่าวน้ีด าเนินไปอยา่งสั้นๆ  

3. ระยะพฒันา (Development):  
พ.ศ. 2174 (ตน้สมยัพระเจา้ปราสาททอง) – 2231 (ปลายสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช) 

 ก่อนเขา้สู่ระยะพฒันาใน พ.ศ. 2174 เกิดความวุน่วายทางการเมืองภายหลงัสมยัพระเจา้ทรงธรรมจึงท า
ให้การพฒันาขาดช่วงไปเล็กน้อย และเม่ือเขา้สู่สมยัพระเจา้ปราสาททอง (ครองราชย ์พ.ศ. 2172-2198)  จึงไดมี้
การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมตลอดจนพ้ืนท่ีนนัทนาการให้กวา้งขวางอีกคร้ัง ตามปริมาณมหาชนท่ี
เดินทางมานมสัการดว้ยความศรัทธาเป็นจ านวนมาก เร่ิมจากพระราชด าริใหส้ร้างพระราชวงัเพ่ิมเติม เห็นไดจ้าก 
ทรงโปรดให้สร้างพระราชวงัท่ีประทบัโดยให้สร้างอย่างพระนครหลวงและดว้ยศิลปะอย่างกมัพูชา (พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัหมอบรัดเลย,์ 2549, 231)  การพฒันาคร้ังใหญ่ปรากฏในพระราชพงศาวดารวา่  

“...คิดให้มีน า้แลศาลาโดยระยะทางผู้คนจะได้อาไศรย เสนาบดีรับพระราชโองการแล้วกย็กช่างแลไพร่
ขึน้ไป เกณฑ์แบ่งให้ตกแต่งพระต าหนักท่าเจ้าสนุก แลแบ่งให้ท าศาลาขดุบ่อบางโขมด ต าบลบ่อโศกน้ันขดุบ่อริม
ต้นโศกจึงให้ช่ือบ่อโศก แล้วขึน้ไปขดุบ่อท าศาลากลางทาง พอพระสงฆ์แลสามเณรเดินขึน้ไปเห็นท าศาลาอยู่  เจ้า
สามเณรจึงว่าศาลาท้ัง 5 ห้องค่ันเสียสักสองห้องก่อเป็นฝากรงให้ดีคนจะได้อาไศรยนอน ...คร้ันท าแล้วจึงให้นาม
ช่ือว่าศาลาเจ้าเณร แลท่ีต าบลหนองคนทีน้ันมีน า้อยู่แล้วกท็ าศาลาไว้ส าหรับอาไศรย ...แลช่างกองใหญ่ยกขึน้ไป
ท าพระต าหนักริมธารท้ายธารทองแดง คิดทดท่อน า้เปิดปิดให้ไหลเช่ียวมาแต่ธารทองแดง...แล้วคิดผ่อนทางชลช
ลาให้ไหลลัน่ลงมายงัห้วยศิลาดาษ จึงให้นามช่ือพระราชนิเวศธารเกษม แล้วให้วนัจรก น าออกไปตกแต่งธารโศก
ปลายธารทองแดงกเ็ป็นท่ีประพาศแห่งหน่ึง ...” (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 2, 2455, 6) 
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ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในระยะน้ี คือ การตดัถนน  เป็นถนนเส้นยาวท่ีสร้างในสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย ์พ.ศ. 2199-2231) เพื่อเช่ือมทางเสด็จจากพระต าหนกันารายณ์ราชนิเวศน์
เมืองลพบุรีมายงัเมืองพระพทุธบาท ดงัมีพระราชด ารัสวา่  “…แล้วด ารัศให้ตกแต่งทุบปราบสถลมารคแต่พระพทุธ
บาทมาโดยท้ายพุนกยงุแลท่าศิลา เปนทางหลวงตลอดตราบเท่าถึงเมืองลพบุรี แลให้ตกแต่งทางคันชเลชุบศรแล
ทางสระแก้ว แลทางท่าเรือต าบลพระต าหนักท่าเจ้าสนุก แล้วทรงพระกรุณาให้ปฏิสังขรณ์พระมรฎป (มณฑป) 
พระพทุธบาทท่ีช ารุดปรักน้ันแล้วเสร็จ...” (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 2, 2455, 109) จึงไดว้า่
การเดินทางมานมสัการรอยพระพุทธบาทในขณะน้ีสามารถเดินทางมาไดท้ั้ งทางบก (สถลมารค) หรือทางน ้ า 
(ชลมารค) ทั้งยงัมีถนนตดัยาวจากเมืองลพบุรีมายงัเมืองพระบาท มีศาลาพกัผอ่นและพกัแรม ตลอดจนแหล่งน ้ าดบั
กระหายริมทางอีกดว้ย เช่น ศาลาเจา้เณร ศาลาหนองคนที  (บุญเลิศ เสนานนท,์ 2540, 59-60) 

4. ระยะเตบิโตอย่างมัน่คง (Consolation): พ.ศ. 2231 (ตน้สมยัพระเพทราชา) – 2463 (ปลายรัชกาลท่ี 6)  
 การพฒันาขา้งตน้เป็นเพียงการพฒันาถาวรวตัถุและยงัมีความไม่สมบูรณ์ เพราะแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงจะ
เติบโตอยา่งมัน่คงนั้น จ าตอ้งมีเร่ืองเล่า (Story) หรือประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของตนเองอนัเป็นการปูรากฐาน
ดา้นวฒันธรรมท่ีหยัง่รากลึกดว้ย  บนัทึกซ่ึงยืนยนัถึงพระราชประเพณีท่ีมากไปกว่าการเสด็จนมสัการพระบาท
ปรากฏในสมยัของพระเพทราชาในการทรงร าพระแสงของา้วถวายเป็นพระพุทธบูชา ความว่า “....มีพระราช
โองการตรัศส่ังสมหุนายกให้ตรวจเตรียมพลช้างม้า พลราชรถบทจรเดินเท้า แลพลนาวาพยหุพร้อมไว้ ก าหนดพล 
10000 ท้ังทางบกทางเรือ แลการพระพุทธสมโภชท้ังปวงน้ัน.....บรรลถึุงเชิงเขาสุวรรณบรรพต จึงให้หยดุขบวน
แห่แหนท้ังปวงแล้ว สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงร าพระแสงของ้าวเหนือตระพองช้างต้นส้ินวารสามนัด .... แล้วทรง
พระกรุณาให้มีการมหรศพสมโภชมีนานานุประการ คร้ันค า่ให้จุดดอกไม้เพลิงต่างๆ ระทาใหญ่แปดระทา บูชา
พระพทุธบาทเป็นมโหฬาราธิการย่ิงนัก” (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 2, 2455, 159) 
 จะเห็นว่าจ านวนขา้ราชบริพารซ่ึงติดตามองค์พระมหากษตัริยแ์ปรพระราชฐานไปนมสัการรอยพระ
พุทธบาทมีจ านวนมากถึง 10,000 คน (หรือหากจะเป็นส านวนก็ยงัแปลว่ามาก) เพราะประมาณการอย่างไม่เป็น
ทางการของประชากรสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอนุมานจากโมเดลสกี (Modelski) อยู่ท่ีราว 300,000 – 
1,000,000 คนทัว่ราชอาณาจักร (as cited in Smith, 2011 , 94) ซ่ึงจ านวนขา้ราชบริพารขา้งตน้คิดเป็นอย่างน้อย  
1% ของจ านวนประชากรประมาณการทั้งหมด  เพ่ือให้เห็นภาพชดัเจนข้ึน หากสมมติวา่ ประชากรประมาณใน
ประเทศไทยปัจจุบนัมีจ านวน 67,000,000 คน จะเทียบสดัส่วนกบัขา้ราชบริพารท่ีตามเสด็จพระพทุธบาทในคราว
เดียว 1% ไดถึ้ง 670,000 คน อาจสะทอ้นให้เห็นภาพโดยประมาณของปริมาณนักท่องเท่ียวจ านวนมหาศาลท่ีจะ
เดินทางมายงัพระพทุธบาททุกปี อยา่งนอ้ยก็ในช่วงท่ีพระมหากษตัริยท์รงแปรพระราชฐานนั้น 
 ต่อมา ในสมยัของพระเจา้อยูห่ัวบรมโกศมีการประพนัธ์บทร้อยกรองช่ือ    “บุณโณวาทค าฉันท์” แต่ง
โดยพระมหานาค วดัท่าทราย ราวปี พ.ศ.2294-2301 (พระมหานาค, 2503, 12)  ค  าประพนัธ์ดงักล่าวเช่ือมโยงรอย
พระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพตแห่งน้ีเขา้กบัอรรถกถาปุณโณวาทสูตร โดยพระมหานาคพยายามส่ือสารว่า 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดป้ระทบัรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ท่ีแห่งน้ี น่าสังเกตว่าพระมหานาคใชค้มัภีร์ชั้น
หลงัอรรถกถามาร้อยกรองดว้ย  เช่น ปุณโณวาทสูตรในรูปคมัภีร์เทศนา (กรมศิลปากร, 2547, 201-212) ผลท่ีได้
คือ ความเล่ือมใสศรัทธาต่อรอยพระพุทธบาทในฐานะบริโภคเจดีย ์ (รอยพระบาทจริง) สืบเน่ืองยาวนานหลาย
ร้อยปี  แมเ้ปล่ียนแผ่นดินเป็นกรุงรัตนโกสินทร์แลว้ก็ตาม แต่คติท่ีวา่ “ผูใ้ดข้ึนนมสัการรอยพระพุทธบาทบนเขา
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สุวรรณบรรพต จังหวดัสระบุรี ครบ 7 คร้ัง ผูน้ั้ นถือได้ว่าปิดประตูอบายภูมิแลว้” ยงัคงด ารงอยู่ เห็นจากพระ
ปรารภในหนงัสือวชิรญาณหรือท่ีบนัทึกไวใ้หม่กวา่ในหนงัสือประเพณีเบ็ดเตลด็ของเสฐียรโกเศศ 
  สถานะของรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพต จากสถานท่ีประพาสชั่วคราวในดงกันดารได้
เปล่ียนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีไดรั้บความนิยมถึงขีดสุด ทั้งยงัใหก้ าเนิดพระราชประเพณีซ่ึงยงัคงรูปรอย
แห่งการสืบสานอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรมศิลปากร, 2548, 81 ; กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพ, 2525, 99)  แมก้ระแสแห่งความเติบโตจะถูกตดัขาดลงไปบ้างในเหตุการณ์ความวุ่นวาย
ระหวา่งผลดัเปล่ียนแผ่นดินหรือการเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2310)  แต่ก็ไม่ไดท้ าให้พระราชศรัทธาหรือ
ความศรัทธาท่ีประชาชนมีเส่ือมคลายลงแต่อยา่งใด งานสมโภชพระบาทซ่ึงจดัข้ึนตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาโดยราช
ส านักเป็นแม่งานช่วงกลางเดือน 3 ของทุกปีต่อเน่ืองทั้งวนัทั้งคืน 3 วนั 7 วนั ยงัคงคึกคกัสืบเน่ืองมาจนถึงสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ดงัจะเห็นไดจ้าก 

“...ประจวบจนสุริยนเยน็พยบั  ไม่ได้ศัพท์เซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์  
ป่ีระนาดฆ้องกลองประโคมดัง  ระฆังหง่ังหง่ังหง่างลงครางครึม...”  

                                                 (สุนทรภู่ ใน นิราศพระบาท, 2472)  
 บรรยากาศงานสมโภชพระพุทธบาทตามท่ีสุนทรภู่ไดร้้อยกรองไวเ้ม่ือตน้รัตนโกสินทร์ดงักล่าวยงัคง
ด ารงอยูก่่อนหนา้การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ตามท่ีเสฐียรโกเศศร าลึกความหลงัไวว้่า  “...คืน
น้ัน เป็นวันเพญ็เดือน 3 บริเวณลานพระบาทมีคนเดินขวักไขว่เท่ียวเตร่กันพลุกพล่าน ท่ีไหนมีเทศน์มีหมอล า ท่ี
น้ันกมี็คนมงุกันเป็นกลุ่มๆ เสียงระฆังเสียงป่ีพาทย์ประโคมกันเซ็งแซ่ รู้สึกครึกคร้ืนสนุกดี ถ้าท่านอ่านนิราศพระ
บาทตอนนี ้ท่านจะนึกเห็นภาพพระบาทสมัยน้ันได้ดี...” (เสฐียรโกเศศ, 2532, 145) ช่วงเวลาท่ีเสฐียรโกเศศร าลึก
ถึงนั้นเขา้ใจวา่อยูร่ะหวา่งปี พ.ศ. 2449 – ก่อน 2471 เพราะเสฐียรโกเศศบนัทึกไวว้า่ เดินทางไปโดยรถไฟสายพระ
พุทธบาท ซ่ึงเร่ิมเดินรถอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2449 ก่อนท่ีจะหยดุใหบ้ริการชัว่คราวในปี พ.ศ  2472 และปิด
ตวัลงอยา่งถาวรระหวา่งปี พ.ศ. 2485 – 2490  อนุมานไดว้า่ บรรยากาศของรอยพระพทุธบาทอยูร่ะหวา่งปีดงักล่าว 
และความคึกคกันั้นเสฐียรโกเศส บรรยายไวว้่า  “....ลานพระบาทซ่ึงเขาปลูกเป็นร้านโรงไม้ไผ่เคร่ืองผูกขึน้
ช่ัวคราว พืน้ฟากมงุแฝกมงุหลังคาอยู่ เรียงรายเป็นตลาดขายของกินและของอ่ืนๆเห็นเป็นแถวกันไป ... ตอนหน่ึง
เป็นร้านขายผ้าต่างๆของพืน้เมือง ถัดไปเป็นร้านขายดาบและมีรูปแปลกๆหลายอย่างต่างชนิด ตลอดจนเคร่ืองใช้
ไม้สอยซ่ึงเป็นของชาวชนบทและของชาวต่างเมืองน ามาขาย ข้าพเจ้าเป็นพระยาน้อยชมตลาดตอนท่ีพรรณนามานี้
เพลินกว่าตอนอ่ืนๆ เพราะเป็นของแปลกตากว่าท่ีเคยเห็นเป็นปรกติในกรุง...” (เสฐียรโกเศศ, 2532, 143) 

5. ระยะหยุดนิ่ง (Stagnation): ภายหลงัปี พ.ศ. 2475 – ถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2559)  
 แมจ้ะผ่านช่วงเวลาของสงครามใหญ่ซ่ึงสร้างความเสียหายให้กับถาวรวตัถุและภูมิทศัน์ในช่วงเวลา
สุญญากาศของแผน่ดินระหวา่งปี พ.ศ. 2310-2325 แต่ก็ไม่มีผลต่อความนิยมของการเดินทางไปนมสัการรอยพระ
พุทธบาทนัก ถึงพระราชนิยมจะเปล่ียนแปลงไปบา้งแต่จ านวนนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นประชาชนธรรมดายงัคงอยู่    
เป็นตน้ พระราชวิจารณ์ในสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวต่อกระแสความนิยมไปพระบาทของบรรดานางในและ
ขา้ราชบริพารท่ียงัคงไหลเวยีนอยูใ่นราชส านกัวา่ “...จะร าพรรณ (ร าพัน) ด้วยการบ้าพระบาทแล้วไม่สุดลงเลย ว่า
ในใจคิดจะตามใจคนไม่ขัดใครดอก...” (พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวถึงพระเจา้
บรมวงศ์เธอกรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาศ พ.ศ. 2409, 2506, 180)  หรือกล่าวไดว้า่ความนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อพระ
พทุธบาทน่าจะค่อยๆซบเซาลงไป ดว้ยไม่ตอ้งพระราชศรัทธาพระมหากษตัริย ์เพราะคร้ังสุดทา้ยท่ีพระมหากษตัริย์
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ทรงกระท าตามโบราณราชประเพณีท่ีสืบมาตั้งแต่คร้ังพระเพทราชา คือ การร าพระแสงของา้วถวาย  เกิดข้ึนใน 
พ.ศ. 2415 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2525, 98-99) 
หลงัจากนั้น ก็ไม่ปรากฏวา่มีพระราชประเพณีน้ีอีก เป็นท่ีน่าสงัเกตต่อไปวา่ ล่วงมาถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7)  การเดินทางไปนมสัการรอยพระพุทธบาทคร้ังท่ี  2 ของเสฐียรโกเศศดู
เหมือนวา่มีความเส่ือมโทรมลงเสียแลว้ ดงับรรยายไวว้า่  “...เม่ือไปคร้ังหลัง ถึงบริเวณพระบาทแล้ว ส่ิงท่ีเคยเห็น
ต่ืนใจเม่ือคร้ังแรกหายหน้าไปหมด แทนท่ีจะได้เห็นร้านรวงมงุด้วยแฝก ตามสภาพท่ีเหมาะกับธรรมชาติของป่า
เขา กลายเป็นห้องแถวไม้มงุสังกะสี รู้สึกว่าเท่ากับไปเท่ียวหัวเมืองไกลไม่ใช่มาเท่ียวป่า ร้านขายของป่ากห็ายหน้า
ไปมากกลายเป็นร้านขายของต่างประเทศ ดั่งท่ีอาจซ้ือหาได้ในกรุงมีถมไป... เจริญรวดเร็วผิดกว่าแต่ก่อนมาก แต่
ว่าท าลายความรู้สึกนึกเห็นเร่ืองสภาพของป่าเสียเกือบส้ิน...”  (เสฐียรโกเศศ, 2532, 147) 
 ถึงแมค้วามเจริญจะไม่ขดัแยง้หรือท าลายสถานท่ีท่องเท่ียวในตวัมนัเอง หากแต่การปล่อยใหก้ระแสแห่ง
ความเจริญไหลบ่าเขา้มาโดยท่ีไม่มีการจดัการอยา่งบูรณาการก็อาจซ ้ าเติมใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวเส่ียงต่อความเส่ือม 
ท าให้ในท่ีสุด รอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพตท่ีเคยยิ่งใหญ่ตอ้งกลายเป็นภูแค่เขาลูกเต้ียๆ ท่ามกลาง
อุตสาหกรรมโรงโม่หินและระเบิดหิน และประสบกบัภาวะหยดุน่ิงนบัแต่บดันั้น 
 

6. อภิปรายผล  
 ตวัแบบ TALC ช่วยท าให้เห็นวา่ รอยพระพุทธบาทสระบุรีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งประสบกบั  1 ใน 2 
สภาวะถดัไป คือ  (1) รอยพระพุทธบาทจะถึงจุดเส่ือมและเปล่ียนสภาพจากการท่องเท่ียวแบบเดิม หรือ (2) รอย
พระพทุธบาทจะถูกฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่ การศึกษาพบวา่รอยพระพทุธบาทสระบุรีประสบกบัภาวะหยดุน่ิงจาก  
 6.1 การขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการดูแลและจดัการรอยพระพุทธบาทซ่ึงเดิมพบว่ามี
เจา้หนา้ท่ีดูแลโดยเฉพาะ แต่สันนิษฐานวา่ขาดสูญไปคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2310) เพราะหลกัฐานในสมยั
รัตนโกสินทร์ปรากฏเพียงการจดัการเป็นคราวๆไป และเนน้ปฏิสงัขรณ์ส่ิงปลูกสร้างตามโอกาสเท่านั้น     
 6.2 ไม่พบวา่รัฐเขา้มาจดัระเบียบร้านคา้และตลาดรอบเชิงพระพุทธบาท ท าให้เกิดการขายสินคา้ท่ีไม่มี
คุณภาพมาตรฐาน ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เจริญหูเจริญตา จนท าให้สูญเสียความคึกคกัทางเศรษฐกิจใน
ท่ีสุด ทั้งท่ีเคยปรากฏหลกัฐานวา่ตลาดรอบเชิงพระพทุธบาทเป็นตลาดท่ีมีความคึกคกัตลาดหน่ึง 
 6.3 ไม่พบว่ารัฐตระหนักถึงอิทธิพลโดยตรงของตนต่อการท่องเท่ียวทั้งในแง่ของการให้บริการ การ
ก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุมสอดส่อง (ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 2553, 6) เพราะการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามแต่
ควรแก่กรณียงัไม่เพียงพอ ตลอดจนยงัไม่พบงานวจิยัท่ีอภิปรายถึงภาวะหยดุน่ิงหรือความเปล่ียนแปลงในทางลบท่ี
เกิดข้ึนกบัรอยพระพทุธบาทสระบุรี จึงท าใหข้อ้มูลซ่ึงจะเป็นฐานรองรับการตดัสินใจนั้นมีจ านวนนอ้ย  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในการน าตวัแบบ TALC ไปใชว้เิคราะห์แหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ควรค านึงถึงสภาพการณ์
ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเขา้กนัไดก้บัตวัแบบ TALC นั้น  (โปรดดูขอ้อภิปรายของ Cohen, 2001) 
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(2)  อาศยัตวัแบบ TALC ท าให้สามารถพบต าแหน่งแห่งท่ีปัจจุบนัของแหล่งท่องเท่ียว เช่น ระยะ
หยดุน่ิงของรอยพระพุทธบาทสระบุรี ซ่ึงจะท าให้เกิดขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีจะน าไปสู่การด าเนินกลยทุธ์
กบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ อยา่งเหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การคน้หาหลกัฐานเพ่ิมเติม เช่น บนัทึกการคา้ระหวา่งกรุงศรีอยธุยากบัชาวต่างประเทศ อาจท า

ใหไ้ดเ้บาะแสเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงสมัพนัธ์กบัความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน  
(2) การคน้หาตวัแบบของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบคลา้ยกัน หรือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาซ่ึงอยู่ในระยะท่ีคล้ายคลึงกันแล้วสามารถฟ้ืนฟูจนกลับมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ได้เพ่ือท าการ
เปรียบเทียบ  
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ืองความเหล่ือมล ้ าในบริบทเมืองศูนยก์ลาง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อรวบรวมและจดัหมวดหมู่งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเหล่ือมล ้าในบริบทเมืองศูนยก์ลาง เพ่ือหาประเด็นท่ียงั
ไม่ไดท้ าการศึกษาของงานวิจยัท่ีผ่านมา ขอ้มูลการวิจยัไดจ้ากการรวบรวมงานวิจยัในฐานขอ้มูลของส านกังาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน 542 เร่ือง สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าความซ ้ าของขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า งานวิจยัสามารถ
แบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี ดา้นรายได ้ดา้นการเขา้ถึงปัจจยัการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นพ้ืนท่ีและภูมิศาสตร์กายภาพ ดา้นการเขา้ถึงบริการสาธารณะ ดา้นโอกาสทางการศึกษา ดา้นครอบครัวและ
ชุมชน ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดา้นสุขภาพและอนามยั ดา้นการบริหารจดัการของรัฐ และดา้น
การรับข่าวสาร ประเด็นท่ียงัไม่ไดท้ าการศึกษาของการวจิยัท่ีผา่นมาอยูท่ี่ประเด็นความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลาง 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นการรับข่าวสาร ดา้นการบริหารจดัการของรัฐ และดา้นโอกาสทางการศึกษา 
 
ค าส าคญั : ทบทวนวรรณกรรม, ความเหล่ือมล ้าในบริบทเมืองศูนยก์ลาง  
 

ABSTRACT 
            This article is a sumary from the full research on the topic of urban inequality. The objective of this 
research was to collect and classify all relevant researches on urban inequality so as to identify the uninvestigated 
topics. Research data were collected from the 542 papers which were published on the data base   of The National 
Research Council of Thailand (NRCT) and The Thailand Research Fund (TRF). The analysis data were doned 
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by percentage from the data repetition.   It is founded that the data can be grouped into income, accessibility to 
public services, environment, geography, public access, education, community, security, health, public 
administration, and obtained information. The research univestigated issues of    urban inequality has divided in 
4 topics: income, obtained information, public administration, and education research 
  
KEYWORDS : Literature Review, Urban Inequality 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาความเหล่ือมล ้ าในประเทศไทย ไดรั้บการหยิบยกอย่างเด่นชดัในกลไกระดบัชาติ กล่าวคือ “ใน

การประชุมคณะกรรมการปฎิรูป เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2553 นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ หน่ึงในกรรมการได้
เปิดเผยวา่ ท่ีประชุมตอ้งการแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม 5 ดา้น ไดแ้ก่ รายได ้สิทธิ โอกาส อ านาจ ศกัด์ิศรี 
ทั้งน้ีขอ้เสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมี แนวทางกวา้ง ๆ คือ การปฏิรูประบบคิดดา้นการบริหารจดัการ
เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย 4 ประการคือ 1.จดัสรรทรัพยากรไดอ้ย่างเต็มท่ี 2.ใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด 3.บริหารเศรษฐกิจเจริญเติบโตต่อเน่ือง เกิดเสถียรภาพ 4.การกระจายการปันผลเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนอย่าง
เป็นธรรม ซ่ึงใน 4 ดา้นน้ีมีความส าคญัมาก อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีภาวการณ์ท่ีมีจุดอ่อนนัน่ คือ การจดัสรร
ทรัพยากรเศรษฐกิจ เบ้ืองตน้ตอ้งด าเนินการจดัสรรการใชท้รัพยากรอย่างเต็มท่ี แรงงานมีงานท า ท่ีดินมีการใช้
เต็มท่ี นักธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้” (ศูนยข์อ้มูลการเมืองไทย, 2555) นอกจากนั้น   ผลการศึกษาของ
คณะกรรมการปฎิรูป (2554) ไดใ้ห้กรอบแนวคิดเก่ียวกบัความเหล่ือมล ้ าต่อบริบทของงานวิจยัฯ ส าหรับเมือง
ศูนยก์ลาง โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) ความเหล่ือมล ้าดา้นทรัพยากร 2) ความเหล่ือม
ล ้าดา้นเศรษฐกิจและโอกาส 3) ความเหล่ือมล ้าทางสงัคม และ 4) ความเหล่ือมล ้าทางอ านาจและการเมือง 

อยา่งไรก็ตาม ประเด็นการท าวจิยัเร่ืองความเหล่ือมล ้าเป็นประเด็นท่ีหลายฝ่ายใหค้วามส าคญัและท าการ
วิจยัอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากการเป็นประเด็นปัญหาระดบัชาติ ดงัเช่นการศึกษาความเช่ือมโยงเร่ืองความ
เหล่ือมล ้ากบัความยากจน (สมชยั จิตสุชน, 2558) ความเหล่ือมล ้าจากกลไกความเป็นทุนนิยม (สุริชยั หวนัแกว้, 
2558) ทั้งน้ีจากการรวบรวมงานวิจยัในฐานขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติและส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั พบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเร่ืองความเหล่ือมล ้ ามีจ านวนมากถึง 542 เร่ือง 
ทั้งน้ียงัขาดการรวบรวมและจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อหาช่องวา่งของงานวิจยัท่ีผา่นมา เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์และ
สรุปเป็นองคค์วามรู้ในล าดบัต่อไปไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
เพ่ือรวบรวมและจดัเป็นหมวดหมู่งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเหล่ือมล ้าในบริบทเมืองศูนยก์ลาง เพ่ือหา

ช่องวา่งของงานวจิยัท่ีผา่นมา และน าไปสู่การสงัเคราะห์และสรุปเป็นองคค์วามรู้ในล าดบัตอ่ไปไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อการปริทศัน์สถานภาพความรู้เพ่ือคน้หาค าถามงานวจิยัเพ่ือต่อยอดองคค์วามรู้ 
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3. กรอบความคิดในการศึกษา 
 การรวบรวมวรรณกรรมดา้นความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางนั้นไดร้วบรวมงานวิจยัจากฐานขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งมาท าการจดัหมวดหมู่งานวจิยั เพ่ือจ าแนกงานวจิยัตามประเด็นการศึกษาและแสดงสถานะงานวจิยัในแต่
ละประเด็นวา่มีจ านวนมากนอ้ยเพียงไร รวมถึงประเด็นท่ียงัไม่มีการศึกษาและอาจจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
ทั้งน้ีในการศึกษาความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางสามารถแบ่งกลุ่มงานวิจยัเป็น 2 ประเภท โดยการวิเคราะห์ค่า
ความซ ้ าของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั (กรอบท่ี 1.1) ดงัน้ี 

 การแบ่งกลุ่มตามดา้นความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลาง ประกอบดว้ย ดา้นรายได ้ดา้นการเขา้ถึงปัจจยั
การผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพ้ืนท่ีและภูมิศาสตร์กายภาพ ดา้นการเขา้ถึง
บริการสาธารณะ ดา้นโอกาสทางการศึกษา ดา้นครอบครัวและชุมชน ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
ดา้นสุขภาพและอนามยั ดา้นการบริหารจดัการของรัฐ และดา้นการรับข่าวสาร  

 การแบ่งกลุ่มตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ประกอบดว้ย การวางแผน การประเมินผล การส ารวจ
และศึกษา การบริหารจดัการ การจดัท าขอ้มูล และวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น ประวติัศาสตร์ และองคค์วามรู้ 

 
กรอบที ่1.1 การแบ่งกลุ่มและประเดน็ทีค่รอบคลุม 
การแบ่งกลุ่มตามด้านความเหลือ่มล า้ 

1. รายได ้ประกอบดว้ย การประกอบอาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้าย หน้ีสิน และการออม 
2. การเขา้ถึงปัจจยัการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ประกอบดว้ย ความสามารถในการประกอบธุรกิจ การ

พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพแรงงาน 
3. ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนและรถไฟฟ้า สาธารณูปโภค 

เช่น น ้ าและไฟฟ้า พลงังาน สาธารณสมบติั มลพิษ และสภาพแวดลอ้ม 
4. พ้ืนท่ีและภูมิศาสตร์กายภาพ ประกอบดว้ย ท่ีดิน ท่ีอยูอ่าศยั การกระจุกและกระจายตวัการตั้งถ่ินฐาน 

และผงัเมือง  
5. การเขา้ถึงบริการสาธารณะ ประกอบดว้ย บริการสาธารณสุข สวสัดิการ ขนส่งมวลชนและจราจร 

พ้ืนท่ีสาธารณะ และแหล่งท่องเท่ียว 
6. โอกาสทางการศึกษา ประกอบดว้ย การศึกษาต่อ การหาความรู้ และการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
7. ครอบครัวและชุมชน ประกอบดว้ย เด็กและสตรี เยาวชน วนัรุ่น ผูสู้งอาย ุวฒันธรรม การปรับตวั 

และชุมชนแออดั 
8. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย พฤติกรรมเส่ียง อาชญากรรม ยาเสพติด อุบติัเหต ุ

และอุบติัภยั 
9. สุขภาพและอนามยั ประกอบดว้ย การดูแลสุขภาพ อาหารและน ้ า การเจ็บป่วย และการตรวจหาเช้ือ 
10. การบริหารจดัการของรัฐ ประกอบดว้ย การบริการของหน่วยงานรัฐ กฎหมาย และการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1090 

11. การรับข่าวสาร ประกอบดว้ย ความตอ้งการรับข่าวสาร การเปิดรับส่ือและทศันคติและความพึงพอใจ 
ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ ส่ือรณรงค ์

การแบ่งกลุ่มตามวตัถุประสงค์ 
1. การวางแผน ประกอบดว้ย การจดัท านโยบาย การวางแผน และยทุธศาสตร์ 
2. การประเมินผล ประกอบดว้ย การประเมินโครงการ การประเมินผลกระทบ และการติดตาม

ตรวจสอบ 
3. การส ารวจและศึกษา ประกอบดว้ย การศึกษาสถานการณ์ การศึกษาความสมัพนัธ์ และแบบจ าลอง 
4. การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย การจดัท าแนวทาง การจดัการ การพฒันา และการมีส่วนร่วม 
5. การจดัท าขอ้มูล ประกอบดว้ย การจดัท าฐานขอ้มูล และการคาดประมาณ 
6. อ่ืนๆ ประกอบดว้ย ประวติัศาสตร์ และองคค์วามรู้ 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
4.1 กลุ่มตัวอย่าง คณะผูว้ิจัยเลือกงานวิจัยในฐานข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2531-2558 ของส านักงาน

คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 542 เร่ือง ซ่ึงถือเป็นขอ้มูล
งานวจิยัท่ีสามารถอา้งอิงไดจ้ากหน่วยงานทางดา้นวจิยัในระดบัประเทศ 

4.2 ขอบเขตพืน้ทีศึ่กษา เมืองศูนยก์ลางในความหมายของกรอบการวจิยัหมายถึง เมืองและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง
ท่ีมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางหลกั ประกอบไปดว้ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเกิดจากการพฒันาเมืองใน
บริบทของประเทศไทยท่ีด าเนินการภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบบัท่ี 3 เป็นตน้มา (พ.ศ. 2515 ถึง
ปัจจุบนั) ไดเ้นน้ใหเ้มืองมีบทบาทในฐานะแหล่งงานท่ีส าคญั    และเป็นฐานการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยก าหนดบทบาทเมืองศูนยก์ลางรองใหเ้ช่ือมโยงกบัการบริหารทรัพยากรในภูมิภาคนั้นๆ  

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลของส านักงาน
คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติและส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเร่ืองความเหล่ือม
ล ้า จ านวน 542 เร่ือง ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2531-2558 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชค้่าสถิติการวดัค่าความซ ้ าในรูปแบบสถิติค่าร้อยละ โดยการวเิคราะห์ค่าความ
ซ ้ าของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ท่ีไดจ้ากการอ่านและวเิคราะห์เน้ือหาโดยคณะผูว้จิยั  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 การจดักลุ่มงานวจิยัเร่ืองความเหลือ่มล า้ พบวา่ งานวจิยัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ความเหล่ือม
ล ้าดา้นสุขภาพและอนามยั ดา้นครอบครัวและชุมชนร้อยละ 17.9 และ 16.2 ตามล าดบั รองลงมาคือดา้นทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มร้อยละ 11.6 ดา้นพ้ืนท่ีและภูมิศาสตร์กายภาพร้อยละ 9.4 และดา้นการเขา้ถึงบริการสาธารณะและ
ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นร้อยละ 8.1 เท่ากนั ส่วนดา้นโอกาสทางการศึกษา ดา้นการเขา้ถึงปัจจยั
การผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ดา้นการบริหารจดัการของรัฐ ดา้นรายได ้และดา้นการรับข่าวสารมีสดัส่วนลดหลัน่
ตามมาเป็นล าดบั ดงัตารางท่ี 1.1 
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ตารางที ่1.1 จ านวนงานวจิยัตามประเด็นความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลาง 

 ประเดน็ความเหลือ่มล า้ในเมอืงศูนย์กลาง จ านวนงานวจิยั 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

เศรษฐกิจ รายได ้ 26 4.8 
การเขา้ถึงปัจจยัการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ 40 7.4 

ทรัพยากร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 63 11.6 
พ้ืนท่ีและภูมิศาสตร์กายภาพ 51 9.4 

สงัคม การเขา้ถึงบริการสาธารณะ 44 8.1 
โอกาสทางการศึกษา 41 7.6 
ครอบครัวและชุมชน 88 16.2 
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 44 8.1 
สุขภาพและอนามยั 97 17.9 

การเมือง การบริหารจดัการของรัฐ 36 6.6 
การรับข่าวสาร 12 2.2 

 รวม 542 100.0 
 
จากการจัดกลุ่มงานวิจัยตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ใน

การศึกษาเพื่อการส ารวจและศึกษาร้อยละ 49.8 รองลงมาคือการประเมินผลร้อยละ 21.6 การบริหารจดัการร้อยละ 
18.6 การวางแผนร้อยละ 6.5 และการจัดท าข้อมูลมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.4 ส่วนวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น 
ประวติัศาสตร์และองคค์วามรู้ร้อยละ 1.1 ดงัตารางท่ี 1.2 

 
ตารางที ่1.2 จ านวนงานวจิยัตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
ประเดน็ความเหลือ่มล า้ในเมอืงศูนย์กลาง จ านวนงานวจิยั ร้อยละ 
การวางแผน  35 6.5 
การประเมินผล 117 21.6 
การส ารวจและศึกษา 270 49.8 
การบริหารจดัการ 101 18.6 
การจดัท าขอ้มูล 13 2.4 
อ่ืนๆ เช่น ประวติัศาสตร์ และองคค์วามรู้ 6 1.1 
รวม 542 100.0 

 
5.2 ผลการวเิคราะห์เพือ่ค้นหาช่องว่างของการวจิยั ท าไดโ้ดยการวเิคราะห์ความหนาแน่นของการ

กระจุกตวัของขอ้มูล ระหวา่งประเด็นความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา พบวา่ การ
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พิจารณาความเขม้ขน้ของจ านวนงานวจิยัจะกระจุกตวัอยูท่ี่ 2 ส่วน ในส่วนแรกคือวตัถุประสงคก์ารศึกษาประเภท
การส ารวจและการศึกษากบัความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางดา้นสุขภาพและอนามยั ดา้นครอบครัวและชุมชน 
และดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ซ่ึงมีสดัส่วนของงานวจิยัเท่ากบัร้อยละ 9.2 9.0 และ 5.5 ตามล าดบั 
รองลงมาคือวตัถุประสงคก์ารศึกษาประเภทการประเมินผลกบัความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางดา้นสุขภาพและ
อนามยัร้อยละ 5.7 และส่วนท่ี 2 คือวตัถุประสงคก์ารศึกษาประเภทการส ารวจและการศึกษากบัความเหล่ือมล ้าใน
เมืองศูนยก์ลางดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และการเขา้ถึงปัจจยัการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงมีสดัส่วนของ
งานวจิยัเท่ากบัร้อยละ 4.8 และ 4.2 ตามล าดบั 
 

6. สรุปผล 
งานวิจยัดา้นความเหล่ือมล ้ าในเมืองศูนยก์ลางท่ีรวบรวมไดท้ั้งส้ิน 542 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัทั้ งหมดอยูใ่น

ฐานขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยแบ่ง
งานวจิยัออกเป็น 11 กลุ่ม ประกอบดว้ย ดา้นรายได ้ดา้นการเขา้ถึงปัจจยัการผลิตและโอกาสทางธุรกิจ ดา้นทรัพยา
กรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพ้ืนท่ีและภูมิศาสตร์กายภาพ ดา้นการเขา้ถึงบริการสาธารณะ ดา้นโอกาสทางการศึกษา 
ดา้นครอบครัวและชุมชน ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ดา้นสุขภาพและอนามยั ดา้นการบริหารจดัการ
ของรัฐ และดา้นการรับข่าวสาร ทั้งน้ี ประเด็นท่ียงัไม่ไดท้ าการศึกษาของการวิจยัท่ีผ่านมาของประเด็นความ
เหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นการรับข่าวสาร ดา้นการบริหารจดัการของรัฐ และดา้น
โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงค์ประเภทการจดัท าขอ้มูลและการวางแผน 
รวมถึงประเด็นความเหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางดา้นการรับข่าวสารกบัวตัถุประสงคป์ระเภทบริหารจดัการ 
 

7. อภิปรายผล 
 เน่ืองจากงานวิจยัท่ีน ามาทบทวนเกือบทั้งหมด พบวา่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงความเหล่ือมล ้าหรือความไม่เท่า
เทียมโดยตรง บางส่วนเป็นงานวิจัยท่ีน าเสนอปัญหาหรืออาการท่ีเกิดจากความเหล่ือมล ้ าในระดับผลลพัธ์
(Outcome) เช่น การประกอบอาชีพเก็บขยะของผูสู้งอายุ การเปรียบเทียบการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ของธุรกิจขนาดยอ่มกบัธุรกิจขนาดใหญ่ อิทธิพลของพฤติกรรมการเดินทางต่อมลพิษทางอากาศ ความคาดหวงั
ของประชาชนต่อโครงการบา้นเอ้ืออาทร หรือในระดบัผลกระทบ (Impact) เช่น การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการตดัโครงข่ายถนนวงแหวนรอบ
นอกฝ่ังตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร ดชันีคุณภาพชีวติผูสู้งวยั ปัญหาสงัคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และการสร้างสรรคป์ระชาคมเมือง  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นท่ียงัไม่ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความเหล่ือมล ้า (Inequality) ในมิติของค านิยามท่ีชดัเจนของความ
เหล่ือมล ้าในเมืองศูนยก์ลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนจนเมือง ท่ีวา่ประเด็นอะไรหรือขอบเขตเท่าไรจึงเรียกวา่ความเหล่ือม
ล ้าในเมืองศูนยก์ลาง หรือการศึกษามิติเชิงโครงสร้างและความเช่ือมโยงดา้นโครงสร้างท่ีท าให้ เกิดปัญหาความ
เหล่ือมล ้ า สอดคลอ้งกบักบัความคิดของ สมชยั จิตสุชน (2558) ท่ีช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกนัระหว่างความ
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เหล่ือมล ้ากบัความยากจนและระบุวา่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างความยากจน และนโยบายการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของภาครัฐ หรือประเด็นเร่ืองความยากจนท่ีเกิดจากทุนทรัพย ์(Monetary Poverty) ภายใตก้ารแข่งขนั
ทางดา้นการเพ่ิมอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ท่ีมีเป้าหมายเฉพาะแต่เร่ืองรายไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว และ
น าไปสู่กลไกของความเป็นทุนนิยมในระบบการคา้ (สุริชยั หวนัแกว้, 2558) 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนาชี จังหวัดพังงา มี
วตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนางชี 
จงัหวดัพงังา (2) เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เก่ียวกบัปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ และ(3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบภายนอก และขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบั
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั
โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 5 กลุ่ม  ไดแ้ก่ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ/นักวิจยั และนักท่องเท่ียวจ านวน รวม
ทั้งหมด  25 คน พบวา่ ปัจจยัหลกัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งใหม่ เสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา คือ ปัจจยัทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ย ภูมิประเทศดา้นท่ีตั้งเป็นตวัส่งเสริมของแหล่งท่องเท่ียวใหม่อยา่งมาก และภูมิอากาศเป็น
ตวัแปรใหเ้กิดการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว พบวา่ (1) จุดแขง็ คือ สภาพทางภูมิประเทศท่ีตั้ง 
เสมด็นางชี ตั้งอยูใ่นบริเวณหุบเขาท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สภาพทางภูมิอากาศ สามารถท่องเท่ียวได้
ตลอดทั้งปี และชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (2) จุดอ่อน คือ บุคคลากร/ชุมชนยงั
ขาดความรู้ทางด้านการพฒันาการท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวในช่วงฤดูฝน ส่ิงอ านวยความสะดวก
สาธารณูปโภค ยงัไม่เพียงพอและขาดการประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว (3) โอกาส อาทิ นโยบายในการ
กระตุน้ในเร่ืองท่องเท่ียว และความทนัสมยัของเทคโนโลยี เช่น Google Map เป็นตน้ และ (4) อุปสรรค คือ พ้ืนท่ี
ดังกล่าวเป็นของภาคเอกชน ท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเขา้มาช่วยในเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวได  ้
สภาพปัญหาทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภยัธรรมชาติ เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเสม็ดนาชี 
จงัหวดัพงังา เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่จึงยงัไม่พบผลกระทบภายนอกกบัสภาพภูมิศาสตร์ และขอ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบัปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา ไดแ้ก่ สร้าง
ส่ือ เพ่ือท าการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ พร้อมทั้ง ระบุช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเท่ียวใหต้รง
กบัวตัถุประสงค์กบันักท่องเท่ียว และให้มีความเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศในแต่และช่วงเวลาการท่องเท่ียว 
เป็นตน้ 

 

ค าส าคญั: ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว เสมด็นางชี จงัหวดัพงังา 
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ABSTRACT 
 The Geographic Factor to promote the new New Destination: Case Study Samed-Nang-Chee Phanga 
Province has objective for (1) To study about Geographic Factors to promote the New Destination: Case Study 
Samed-Nang-CheePhanga Province (2) To study about Strength, Weakness, Opportunity and threat about 
Geographic Factor.(3) The Geographic Factors to promote the New Destination: Case Study Samed-Nang-
CheePhanga Province has implemented the Participatory Research, Action Research and Quantitative Research 
that use 5 sample groups: Local Community, Government Organization, Private Organization, 
Academics/Researchers and Tourists. The Main Factor to promote the new New Destination: Case Study Samed-
Nang-CheePhanga Provinceis Geographic Factor. Location is the most factor to promote the new attractions and 
Weather is the variable factor of tourist to decide to travel in this Destination. (1) Strength: Samed-Nang-Chee 
has location on the mountain that is rich in natural resources. The weather can travel all time and Local community 
has participated in Destination Management.  (2) Weakness: People in local community has lacked in knowledge 
to improvement the Tourism, accessing to the attractions in the Rainy season, Facility/Utility are insufficient and 
lack of publicity. (3) Chance: Policy of Tourism promote and Technology such asGoogle Map etc. and (4) 
Difficulty: This Destination is the Private Organization’s areathen GovernmentOrganization cannot help to 
improve this Destination. The Geographic include Terrain, Weather and Natural Disaster because Samed-Nang-
Chee Phanga Province is the New Destination then do not found about outside impact with the Geographic. And 
recommendation about Geographic factor to promote the New Destination Case Study Samed-Nang-Chee Phanga 
Provinceis create communication for communicate about New Destination. Include Time Specific for Traveling 
to match with Tourist need and weather in each period. 
 
KEYWORDS: Geographic Factor, Destination, Samed-Nang-Chee and Phanga Province 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
แหล่งท่องเท่ียวทั่วโลกมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจึงก่อให้เกิดลกัษณะของภูมิทัศน์ทาง

ธรรมชาติหรือกายภาพและทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย โดยทัว่ไปพฤติกรรมมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีแปลก และแตกต่างไปจากถ่ินเดิมของตน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลมาจาก
ของสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ทั้งส้ิน เรียกวา่ เป็นปัจจยัส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
อนัไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ (ปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์หรือกายภาพทางธรรมชาติ) 
ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม ้เขตรักษาพนัธ์ุสัตว  ์
อุทยานฯ ฯลฯ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน คือ เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งสูญเสียตน้ทุนในการผลิต แต่ทรัพยากรทั้งสองลกัษณะต่างก็
ตอ้งมีตน้ทุนในการดูแลรักษาเหมือนกนั คุณภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม)  ไดแ้ก่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นประวติั 
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ศาสตร์ วฒันธรรมสังคม เทศกาลงานประเพณี และทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านกิจกรรมความบันเทิงและ
เพลิดเพลิน  จากรายงานขององค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่า ในปี 2556 มี
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหวา่งประเทศทัว่โลกจ านวน 1,087 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนจาก 1,035 ลา้นคน ในปี 2555 ร้อยละ 
5 การท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกจะมีบทบาทส าคญัต่อการท่องเท่ียวโลกเพ่ิมข้ึน (กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) เป็นตน้ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) ระบุช่วงปี 2554-2557 พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยขยายตวัในอตัราเฉล่ียร้อยละ 18.9 ต่อปี แต่นกัท่องเท่ียวยงัคงกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในเมืองท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต กระบ่ี และเชียงใหม่ จ านวนผูเ้ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการกระจุกตวัอยูใ่น 20 จงัหวดัแรก พบวา่ จงัหวดัท่ีเกิดการกระจุกตวัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่คือ จงัหวดัทางภาคใตข้องประเทศไทย 

ปัญหาการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจังหวดัทางภาคใต้ เกิดผลกระทบคือ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเส่ือมโทรม ขาดการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถใน
การรองรับของแหล่งท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเท่ียวจะเลือก
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในท่ีเดิมๆ ยกตวัอยา่งเช่น ภาคใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนั จงัหวดัภูเก็ต ไปเท่ียว
ชายหาดต่างๆรอบเกาะภูเก็ต หรือหมู่เกาะรอบๆเกาะภูเก็ต หรือจงัหวดัพงังา จะเดินทางไปเกาะยาวนอ้ย เกาะยาว
ใหญ่ หมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นตน้  

จงัหวดัพงังา เป็นหน่ึงใน 10 จงัหวดัท่ีมีปัญหาลกัษณะการกระจุกตวัของนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียว ทั้งท่ีจงัหวดัพงังามีท่ีตั้งตามหลกัภูมิศาสตร์ท่ีสามารถเอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวมากมาย แต่หากขาด
การพฒันาในแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยการขาดการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ใน
จังหวดัพงังา เพ่ือทราบขอ้มูลพ้ืนฐานทางด้านกายภาพธรรมชาติและด้านวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวมา
วิเคราะห์แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่น้ี ซ่ึงปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีจะเป็นตวัส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์กายภาพธรรมชาติ และปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจใน
การศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา เน่ืองจาก 
เสม็ดนางชี เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเปิดให้สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวได้เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ปี
พทุธศกัราช 2559  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จงัหวดั
พงังา  

2) เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เก่ียวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่  

3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบภายนอก และขอ้เสนอแนะ เก่ียวกับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  

พ้ืนท่ีศึกษา ในงานวิจยัช้ินน้ีศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว กรณีศึกษา เสม็ดนางชี 
หมู่ 2 บา้นหินร่ม ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 

ปัจจยัทีส่่งเสริมการท่องเทีย่ว 

- ปัจจยัทางภูมิศาสตร์: ภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศ 
- ปัจจยัทางวฒันธรรม: ประวติัศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม การประกอบอาชีพใน
ทอ้งถ่ิน การคมนาคม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน: SWOT 

ปัจจยัทีส่่งเสริมแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ 
กรณศึีกษา เสมด็นางชี จงัหวดัพงังา 

ปัญหาจากสภาพภูมศิาสตร์ 

- สภาพภูมิประเทศ 

- สภาพภูมิอากาศ 

- ภยัธรรมชาติ 

ผลกระทบภายนอก 

- ปัญหาจากการท าลายสภาพ
ภูมิศาสตร์ 

- ปัญหาการเขา้ถึง 

- ปัญหาการอนุรักษแ์ละดดัแปลง
สภาพภูมิศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ เกีย่วกบัปัจจยัทางภูมศิาสตร์
ทีส่่งเสริมแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ 
กรณศึีกษา เสมด็นางชี จงัหวดัพงังา 
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ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยใช้กระบวนการหาความรู้แบบองค์รวม 
(Holistic) โดยการรวบรวมขอ้มูลความรู้ และวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิทยา (Methodology) ซ่ึงเป็นการหา
ปรากฏการณ์เป็นการหาหลกัฐานมายืนยนั มุ่งเนน้หลกัการรังสรรคว์ิทยา (Constructionism) ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตีความหมาย ปรากฏการณ์ สัญลกัษณ์ พฤติกรรม โดยอา้งอิงจากขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน นกัท่องเท่ียว และนกัวิจยั/นกัวิชาการ พร้อมทั้งการส ารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม การจดบนัทึกการ
ประชุม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
โครงการการศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงาน
การวจิยั หนงัสือ ตาราทางวชิาการ 
      4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 การวิจยัเชิงคุณภาพใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 2 แบบ โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวม
ทั้งหมด จ านวน 25 คน ดงัน้ี แบบที่ 1 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่ม
ตวัอย่างที ่1 ชุมชน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี มีความเขา้ใจในสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่ง
ดี ทราบถึงความเป็นมาและการบริหารจดัการภายในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เขา้ใจปัญหาและผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างดี กลุ่มตัวอย่างที่ 2 กลุ่มเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้รับนโยบายมาปฏิบติัโดยตรง  เป็นผูท่ี้วางแผน ก าหนดแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียว มี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาตลาด เป็นผูท่ี้ก ากบัและส่งเสริมการด าเนินงานของชุมชน เป็นผูป้ระสานงานความ
ร่วมมือระหวา่งคนภายในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง และเป็นตวัแทนของประชาชนในการ
ประสานงานขอการสนบัสนุนจากภาครัฐ กลุ่มตวัอย่างที ่3 กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจภาคเอกชน เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
ท่ีใกลชิ้ดกบันักท่องเท่ียว มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบั การด าเนินกิจกรรม เขา้ใจและรับรู้ถึงปัญหา ผลกระทบ
ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงกลุ่มพ่อคา้ แม่คา้ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวการเลือกกลุ่มตวัอยา่งน้ี เน่ืองจาก พ่อคา้ แม่คา้ 
เป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างที่ 4 นักวิจยั หรือนักวิชาการ แบบที่ 2 การ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  กลุ่มตวัอย่างที ่5 กลุ่มนกัท่องเท่ียว 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
(1) ปัจจยัท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์: ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ และปัจจยัทาง

วฒันธรรม: ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การประกอบอาชีพในท้องถ่ิน การ
คมนาคม และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว (2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (3) ปัญหาจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ (4) ผลกระทบภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดปัญหากบัสภาพภูมิอากาศ 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview research) แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) 
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
จากการสัมภาษณ์ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเท่ียว และนักวิจัย/นักวิชาการ ทั้ งหมด 5 กลุ่ม                

กลุ่มละ 5  คน รวมทั้งส้ิน 25 คน พร้อมทั้งการส ารวจพ้ืนท่ีภาคสนาม การจดบนัทึกการประชุม การสงัเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการท่องเท่ียว โครงการการศึกษาปัจจยัทาง
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ภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานการวิจยั หนังสือ ตาราทาง
วชิาการ 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารหรือ         
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 พบว่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนาชี จังหวดัพงังา 
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ คือ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึงมีส่วนในการเกิดภูมิ
ทศัน์ท่ีมีผลต่อแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ (1.1) ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลบัซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศ
เหนือไปทิศใต  ้มีชายฝ่ังทะเลยาว มีพ้ืนท่ีป่าไม ้เป็นป่าไมป้ระเภทไมผ้ลดัใบ มีชนิดป่าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ป่าดิบเขา                
ป่าดิบช้ืน และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณท่ีเป็นท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก ลงสู่ทะเลอนัดา
มนั ตามชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด บริเวณพ้ืนท่ีประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั อาทิ จุดชมวิว
เสม็ดนางชี ท่าเรือหินร่ม บา้นคลองเคียน(หมู่บา้นอิสลาม) และอ่าวโต๊ะหลี หมู่บา้นอ่าวมะขาม เป็นตน้ อีกทั้ง                
จุดชมววิเสมด็นางชีเป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์น เวลาประมาณ 05.00 น. ถึง 08.00 น. และพระอาทิตยต์ก เวลา 17.00 
น. ถึง 18.00 น. ไดอ้ยา่งชดัเจนสวยงามมาก (1.2) ลกัษณะภูมิอากาศ เป็นแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่กลท้ะเล อากาศเป็น
แบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี มีค่าคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยูท่าง
ดา้นรับลม จึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งพดัผ่านมหาสมุทรอินเดียอย่างเต็มท่ี และไม่มีฤดู
หนาวอากาศ เพราะอยูไ่กลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควร และมีฤดูฝนตก เพราะมีภูเขาตั้งรับลมท่ีพดัจาก
ทะเล ท าให้มีฝนตกมาก ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรั้บอิทธิพลของมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ และช่วงท่ี
เวลาท่ีไม่เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ เดือนตุลาคม ส าหรับสภาพภูมิอากาศกบัแหล่งท่องเท่ียว 
อาทิ ในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดความช้ืน บริเวณแหล่งท่องเท่ียวจุดชุมวิวเสม็ดนางชีในช่วงเชา้จะเกิดหมอกหนาปก
คลุม ช่วงฤดูร้อน ทอ้งฟ้าเปิด ช่วงเวลาใกลรุ่้งเชา้ประมาณ 03.00 น. ถึง 05.00 น. จะเกิดปรากฏการณ์ ทางชา้งเผือก 
หากเดินทางมาช่วงหน้าฝนจะไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นตน้ (2) ปัจจัยด้านวฒันธรรม พบว่า บริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่มีหลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรมไม่
มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ส าหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการประมง และประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว
เป็นอยา่งมาก อาทิ การบริหารจดัการภายในแหล่งท่องเท่ียวประชาชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และ
พฒันา และประชาชนในทอ้งถ่ินมีการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การรับจา้งเรือน าเท่ียว 
การขายสินคา้บริเวณแหล่งท่องเท่ียว การท าธุรกิจท่ีพกั (โฮมสเตย)์ การเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และร้านอาหารเป็น
ต้น ส าหรับการคมนาคมขนส่ง สามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ 2 การเดินทาง ได้แก่ ทางบก คือ                     
การเดินทางโดยรถยนต ์และทางน ้ า คือการโดยสารทางเรือ ลงท่ีท่าเรือหินร่ม เป็นตน้ 
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ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน: SWOT 

จุดแข็ง 
- สภาพทางภูมิประเทศท่ีตั้ ง เสม็ดนางชี ตั้ งอยู่ใน
บริเวณหุบเขาท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ 
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของฝ่ังทะเลอนัดามนัได้
อย่างชัดเจน เป็นท่ีชมพระอาทิตย์ ข้ึน และตก 
ช่วงเวลากลางคืนสามารถชมปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเรียกวา่ ทางชา้งเผือก (ซ่ึงทอ้งฟ้ายิง่มืดยิง่
เห็นชดัเจน) ระยะทางไม่ห่างจากตวัเมืองพงังามาก
นกั สามารถเดินทางไดท้ั้งทางบก และทางน ้ า และยงั
มีสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกลอี้กมากมาย 

- สภาพทางภูมิอากาศ สามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี 
- ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว 

จุดอ่อน 
- บุคคลากร/ ชุมชนยังขาดความ รู้ทางด้านการ

พฒันาการท่องเท่ียว 
- การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในช่วงฤดูฝน ทางบก 

ทางเดินข้ึนลาดชนั และล่ืน เน่ืองจากเป็นทางเป็น
ดิน และถนนระหวา่งท่ีเขา้ไป ไม่มีไฟใหแ้สงสวา่ง  

- ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคห้องน ้ า ยงัไม่
เพียงพอ 

- ขาดการประชาสมัพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว 
 

โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้ในเร่ืองท่องเท่ียว
แหล่งใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

- เทคโนโลยดีา้นการเดินทางมีความเจริญกา้วหนา้ ท า
ใหส้ามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดง่้ายข้ึน 

 

อุปสรรค 
- พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นของภาคเอกชน ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐไม่สามารถเขา้มาช่วยในเร่ืองการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 

 

ปัญหาจากสภาพภูมศิาสตร์ 

- สภาพภูมิประเทศดา้นท่ีตั้ง ขนาดและรูปร่างพ้ืนท่ีของแหล่งท่องเท่ียวมีลกัษณะเป็นภูเขามีทั้งส่วน
แผน่ดินใหญ่ และมีส่วนติดทะเล มีถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว แต่เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวเกิด
ใหม่ ส่งผลให้การเดินทางทางบก ประสบปัญหาดา้นถนนมีขนาดเล็ก และโคง้ ข้ึน ลง เขามาก เพราะบริเวณ
ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นหุบเขา ดงันั้น ดา้นความปลอดภยัในการเดินยงัไม่มากพอ ซ่ึงอาจส่งผลการตดัสิยใจการ
เดินทางมาท่องเท่ียวลดนอ้ยลง 

- สภาพภูมิอากาศช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมีมรสุมเข้าส่งผลกระทบด้านการท่องเท่ียว อาทิ                     
การเดินทาง ถนนเกิดหลุมบ่อ เพราะน ้ าขงัเป็นแอ่ง การชมทศันียภาพไดไ้ม่ชดัเจน และการเดินทางข้ึนไปชมจุดชม
ววิ ประสบปัญหาทางเดินเละ เน่ืองจากทางเดินเป็นดิน เม่ือโดนน ้ าฝนท าใหส้ามารถเกิดอุบติัเหตุได ้

- ภยัธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่น้ีไม่ประสบภยัทางธรรมชาติ อาทิ น ้ าไหลหลาก เน่ืองจาก ตั้ง
ติดกบัทะเล ท าใหน้ ้ าไหลลงทะเลหมด จึงไม่เกิกน ้ าท่วมดว้ย หรือไฟไหมป่้า เน่ืองจากเป็นป่าดิบช้ืน เป็นส่วนใหญ่ 
และมีแค่ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กบัฤดูฝน เท่านั้น 
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ผลกระทบภายนอก 

เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่จึงยงัไม่พบผลกระทบภายนอก อาทิ ปัญหาจากการท าลายสภาพ
ภูมิศาสตร์ ปัญหาการเขา้ถึง ปัญหาการอนุรักษแ์ละดดัแปลงสภาพภูมิศาสตร์ เพราะยงัคงรักษาสภาพดั้งเดิม ทั้งส่ิง
ปลูกสร้าง บา้นเรือนของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา 

จุดอ่อน 
- บุคคลากร/ชุมชนยังขาดความรู้ทางด้านการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

 
- จัด ฝึกอบรมให้ความ รู้ด้านการท่อง เ ท่ียวให้แ ก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน อาทิ มคัคุเทกศ์ หรือการพฒันา
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ 

- การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวในช่วงฤดูฝน ทางบก 
ทางเดินข้ึนลาดชัน และล่ืน เน่ืองจากเป็นทาง
เป็นดิน และถนนระหว่างท่ีเข้าไป ไม่มีไฟให้
แสงสวา่ง  

- สร้างเส้นทางการท่องเท่ียว มีความเช่ือมโยงกนัในแต่
ละแห่ง เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลาย 

- ปรับปรุงเส้นทางการเขา้ถึงทางบก ให้มีแสงสว่างเพ่ิม
มากข้ึน เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงดเ์ดินทาง
มาชมทางชา้งเผือกจะตอ้งเดินทางช่วงกลางคืน 

- จดัท าป้ายช่ือแหล่งท่องเท่ียว และป้ายบอกทาง 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคหอ้งน ้ า ยงั
ไม่เพียงพอ 

- ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจสิงอ านวย
ความสะดวก สาธารณูปโภคจากกลุ่มนักท่องเท่ียว 
และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

- ขาดการประชาสมัพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว - สร้างส่ือ เพ่ือท าการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว
แห่งใหม่ พร้อมทั้ ง ระบุช่วงเวลาในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวใหต้รงกบัวตัถุประสงคก์บันกัท่องเท่ียว เช่น 
ถา้มาเพื่อเดินทางมาชมทัศนียภาพหมอก อากาศเยน็ 
ควรมาช่วง ฤดูฝน หรือมาเพ่ือชมปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ “ทางชา้งเผือก” ควรมาช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ 
ถึงเมษายน เป็นตน้ 

อุปสรรค 
พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นของภาคเอกชน ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐไม่สามารถเขา้มาช่วยในเร่ืองการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 

 
หน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการดา้นการมีส่วนร่วมการ
ท างานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
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6. อภิปรายผล  
 ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสม็ดนาชี จงัหวดัพงังา คือ ปัจจยั
ทางดา้นภูมิศาสตร์ ท่ีมีลกัษณะของภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกบัส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่ง
ใหม่ จากการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ เสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา ลกัษณะของภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ
หรือกายภาพเป็นปัจจัยหลกัส าหรับการตวัดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้ง วินัยธร 
วิชยัดิษฐ (2547) พบว่า ปัจจยัท่ีดึงดูนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในอ าเภอ
เกาะสมุย คือปัจจยัทางธรรมชาติ เช่นเดียวกนั ส าหรับปัจจยัรองคือ ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมคือ การประกอบ
อาชีพของประชาชนในทอ้งถ่ินมีความเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอาทิ การรับส่งผูโ้ดยสารทางน ้ า และทางบก 
การคา้ขายสินคา้ อาหารต่างๆเป็น การคมนาคม การเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเดินทางทั้งทางบก และทางน ้ า 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของ วรรณา วงษว์านิช (2546) ลกัษณะการประกอบอาชีพของ
ประชาชนมีส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เช่น การน าเรือประมงมาดดัแปลงมาเป็นเรือ
น าเท่ียว เป็นตน้ แต่กลบัขดัแยง้กบั กนกวรรณกรณ์ หลวงวงัโพธ์ิ (2552) วิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาหมู่บา้นทอ
ผา้ไหม บา้นหวายหลึม ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม พบวา่ 
ศกัยภาพดา้นการเดินทางเขา้ถึงหมู่บา้นมีศกัยภาพมากท่ีสุด เป็นปัจจยัหลกัของการพฒันาการท่องเท่ียว  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เก่ียวกบัปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
กรณีศึกษา เสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา พบวา่ (1) จุดแข็ง คือ สภาพทางภูมิประเทศท่ีตั้ง เสม็ดนางชี ตั้งอยูใ่นบริเวณ
หุบเขาท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ สภาพทางภูมิอากาศ สามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี และชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว (2) จุดอ่อน คือ บุคคลากร/ชุมชนยงัขาดความรู้ทางดา้น
การพฒันาการท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวในช่วงฤดูฝน ส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค ยงัไม่
เพียงพอและขาดการประชาสัมพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียว (3) โอกาส อาทิ นโยบายในการกระตุน้ในเร่ืองท่องเท่ียว 
และความทันสมัยของเทคโนโลยี เช่น Google Map เป็นต้น และ (4) อุปสรรค คือ พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นของ
ภาคเอกชน ท าใหห้น่วยงานภาครัฐไม่สามารถเขา้มาช่วยในเร่ืองการพฒันาการท่องเท่ียวได ้

สภาพปัญหาทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภยัธรรมชาติ เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียว
เสม็ดนาชี จงัหวดัพงังา เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่จึงยงัไม่พบผลกระทบภายนอกกบัสภาพภูมิศาสตร์ และ
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ กรณีศึกษา เสมด็นางชี จงัหวดัพงังา 
ได้แก่ สร้างส่ือ เพ่ือท าการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ พร้อมทั้ ง ระบุช่วงเวลาในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวใหต้รงกบัวตัถุประสงคก์บันกัท่องเท่ียว เช่น ถา้มาเพ่ือเดินทางมาชมทศันียภาพหมอก อากาศเยน็ ควรมา
ช่วง ฤดูฝน หรือมาเพ่ือชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “ทางชา้งเผือก” ควรมาช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ ถึงเมษายน 
และใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศในแต่และช่วงเวลาการท่องเท่ียว เป็นตน้ สร้างเสน้ทางการท่องเท่ียว มี
ความเช่ือมโยงกนัในแต่ละแห่ง เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลาย ปรับปรุงเสน้ทางการเขา้ถึงทางบก ใหมี้แสงสวา่งเพ่ิม
มากข้ึน เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงด์เดินทางมาชมทางชา้งเผือกจะตอ้งเดินทางช่วงกลางคืน จดัท าป้าย
ช่ือแหล่งท่องเท่ียว และป้ายบอกทาง และจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นการท่องเท่ียวใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน อาทิ 
มคัคุเทกศ ์หรือการพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การส ารวจปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียใหม่ เสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาการท่องเท่ียว เพ่ือใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ขยายพ้ืนท่ี
ในการท่องเท่ียว ลดปัญหาการกระจุกตวัของนักท่องเท่ียว พร้อมทั้ง ไดแ้นวหาและแนวทางการป้องกนั และ
สภาพของปัญหาท่ีจะเกิดตามจากการปรับเปล่ียนจากชุมชนมาเป็นแหล่งท่องเท่ียว  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียวในช่วงฤดูต่างๆให้เหมาะสมกับสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ฤดูฝน 

เหมาะสมกบัการเดินทางรถยนตม์ากกวา่ทางน ้ า เพ่ือความปอดภยั หรือฤดูร้อน เหมาะสมกบัการเดินทางทางน ้ า 
เพ่ือสมัผสัความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้  

(2) ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของชุมชน และความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน
ของตนเองเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
  บทความวิชาการ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจา
การศึกษาวิชา หัวขอ้พิเศษการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ของท่านอาจารยด์ร.สันติธร ภูริภกัดี จากการลงพ้ืนส ารวจ
แหล่งท่องเท่ียวเสม็ดนางชี จงัหวดัพงังา ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลมากในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ และขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ/นักวิจัย 
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะชุมชนท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการแนะน าและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาใน
คร้ังน้ีอยา่งมหาศาล  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน               
บา้นวงัหมอ้ จงัหวดัล าปาง เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 
15 คน คือ 1) กลุ่มผูน้ าชุมชน 2) กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มผูผ้ลิตงานหัตถกรรมชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ                     
ท่ีเ ก่ียวข้องกบัวฒันธรรมและการท่องเที ่ยวในชุมชน และ 3) กลุ่มประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านวงัหม้อ                    
รวมถึงการตรวจสอบความคิดเห็นในดา้นแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบา้นวงัหมอ้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใชก้ระบวนการประเมินค่าดชันีและความสอดคลอ้งของขอ้มูล (IOC) จ านวน 7 คน การจดัการ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบ้านวงัหมอ้ ในภาพรวมตรวจสอบการประเมินค่าดชันีและความสอดคลอ้ง
ของขอ้มูลความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่า IOC = 0.81) ควรมีการด าเนินการใน 2 
แนวทาง คือ 1) แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย การพฒันารูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมีส่วนร่วม การพฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียว การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว การ
พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการการท่องเท่ียว การพฒันาการส่ือความหมายเพ่ือการท่องเท่ียว และการ
พฒันาตลาดทางการท่องเท่ียว ผลรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่า IOC = 0.75) และ 2) แนวทางการพฒันาควบคู่กบั
การอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย การให้องค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียว การ
จัดการคลงัขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรม และการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ผลรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่า IOC = 
0.92) 
 
ค าส าคญั: แนวทาง, การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม, ชุมชนบา้นวงัหมอ้ 
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ABSTRACT 
 This research aims to investigate cultural tourism resources, the demand of cultural tourism 
management in Baan Wang Moe community. This study employs mixed research method that is qualitative. The 
research participants or informants are divided into three groups as fifteen participant follows: 1) a group of 
community leaders in small group discussion session; 2) a group of community philosopher, skilled local artists, 
and cultural and tourism professionals; and 3) Baan Wang Moe's residents. The data were collected by small 
group discussions. The viewpoints of seven experts regarding and approach guidelines for cultural tourism 
management in Baan Wang Moe community using evaluation index and data consistency process (IOC: Index of 
item objective congruence) were 0 collected. The research results: The overall result of the approaches in cultural 
tourism management in Baan Wang Moe community from tourism experts' perspective, in which the evaluation 
index and data consistency process are used, is at a lower level or 0.81 in IOC scoring method. This suggested 
that the two approaches should be implemented: 1) Guidelines of Cultural tourism development that includes 
participatory approach in cultural tourism development, tourism activities development, tourism routes 
development, tourism facilities and services development, value interpretation for tourism purpose development, 
and tourism marketing development is totally agrees by the experts (IOC score = 0.75); and 2) approach in 
preserving cultural tourism resources by means of providing  knowledge regarding tourism, cultural data 
management, and local curriculum development is agrees by the experts  (IOC score = 0.92). 
 
KEYWORDS: Guidelines, Cultural tourism Management, Baan Wang Moe community 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 จงัหวดัล าปาง หรือ “นครล าปางเมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา” เมืองแห่งอารายธรรมท่ีเก่าแก่ซ่ึงปรากฏ
ชุมชนเก่าแก่ตามต านาน ชุมชนบา้นวงัหมอ้เป็นชุมชนท่ีมีประวติัความเป็นมาควบคู่มากบัจงัหวดัล าปางท าให้
ไดรั้บการถ่ายทอดทางศิลปวฒันธรรม สืบทอดวฒันธรรมมาตั้งแต่ดั้ งเดิม ปัจจุบนัชุมชนบา้นวงัหมอ้ โดยแบ่ง
การปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี  2 และหมู่ท่ี  12 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลตน้ธงชยั มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 1,020 หลงัคาเรือน (ส ามะโนประชากร หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 12 พ.ศ. 2555 -2559) 
ชุมชนมีการด ารงไวซ่ึ้งการอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมดั้ งเดิม อาทิ การท าโคมศรีล้านนา ตุงใย เป็นต้น 
โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีส าคญั คือ วดัพระเจดียซ์าวหลงั พระแสนแซ่ทองค า พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิและ               
มีคุณค่าทางศิลปะและจิตศรัทธาของชุมชน ภายในชุมชนบา้นวงัหมอ้ยงัเป็นจุดก าเนิดของการท าโคมและการตุงท่ี
บรรพบุรุษของชาวบา้นวงัหมอ้ไดรั้บการสืบทอดเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน ๆ  ทรัพยากรทาง
วฒันธรรมชุมชนมีเร่ืองราว ประวติัความเป็นมาท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตผา่นศิลปะการตดักระดาษท่ีเป็นลวดลายท่ีใชใ้น
การประดบับนโคม เช่น ลายบวัละวง ลายสร้อยดอกหมาก เป็นตน้ การฉลุลาย เช่น ลายสิบสองนกัษตัร ลายเทวดา 
เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีบรรพบุรุษคิดข้ึนจากธรรมชาติ วถีิชีวติเพ่ือใหลู้กหลานไดเ้รียนรู้ ตระหนกัถึงคุณค่าใน
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูมรดกทางปัญญา นอกจากนั้นชาวบา้นประกอบอาชีพขบัรถมา้และประกอบโครงรถมา้ซ่ึง
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เป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดัล าปาง ชุมชนบ้านวงัหมอ้ผลิตสินคา้จนกลายเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) ไดแ้ก่ โคมไฟและตุงแบบลา้นนา รถมา้จ าลองจากการท่ีชาวบา้นชุมชนบา้นวงัหมอ้น าประสบการณ์จาก
การขบัรถมา้มาพฒันาจนเป็นผลิตรถมา้ขนาดเลก็จนกลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์ระลึกประจ าต าบลและจงัหวดัล าปางได ้
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีชาวบา้นตอ้งการให้เกิดการใชป้ระโยชน์จาก
พ้ืนท่ีโดยอาศัยการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในเร่ืองการอนุรักษ์และสืบทอด                
ภูมิปัญญาในการจดัการความรู้ผ่านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว จึงเป็นความจ าเป็นซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ     
วถีิชีวติ ดว้ยเหตุน้ีเม่ือนกัวจิยัลงสู่ชุมชนและคิดหาโจทยก์ารวจิยัพบปัญหาท่ีตอ้งการใหเ้กิดการอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยืน
จนร่วมกันก าหนดโจทย์เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนเกิดข้ึนสอดคล้องกับนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติฉบบัท่ี 12 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย  ์
มุ่งเน้นในเร่ืองของสถาบันทางสังคมมีความเขม้แข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะ
สถาบนัครอบครัว สถานศึกษา สถาบนัทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน วจิยัเร่ืองน้ีจึงมุ่งน าเสนอในมิติการท่องเท่ียว
เพ่ือช่วยสร้างภูมิคุ ้มกันในเร่ืองการพฒันาท้องถ่ินเสริมรากฐานความเข้มแข็งควบคู่กับการพฒันาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ สนับสนุนในเร่ืองการท่องเท่ียวโดยเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวฒันธรรมในแต่ละ
ชุมชนโดยใชฐ้านความรู้ท่ีมีในชุมชนและมีการรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีต่าง ๆ  โดย
มีหน่วยงานร่วมให้ความสนบัสนุนตามความเหมาะสมเพ่ือช่วยขบัเคล่ือนให้ชาวบา้นในชุมชน เกิดแนวทางเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละเกิดการสืบทอดวฒันธรรมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นวงัหมอ้  จงัหวดัล าปาง 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

แนวทางการจดัการการท่องเทีย่ว 
-เชิงวฒันธรรม 
-การอนุรักษท์รัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 

 

ศาสนสถาน 

ประเพณี 
ภูมิปัญญาและ
ผลิตภณัฑ ์

 

ทรัพยากรวฒันธรรม
ชุมชนบ้านวงัหม้อ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1107 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
กลุ่มทีเ่กบ็ข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูน้ าในชุมชนบา้นวงัหมอ้ หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 12 ต าบลตน้ธงชยั เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงจากผูน้ าชุมชนและผูเ้ป็นประธานหรือตวัแทน จ านวน 15 คน (ชาย โพธิสิต, 
2552, หน้า 209-243) ประกอบดว้ย - เจา้อาวาสวดัวงัหมอ้และพระครูวดัเจดียซ์าว จ านวน 2 คน – ผูใ้หญ่บา้น           
วงัหม้อและก านัน จ านวน 3 คน - เจ้าหน้าท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล (สท.) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับงาน                    
ดา้นวฒันธรรมและการท่องเท่ียว จ านวน 2 คน - ประธานกลุ่มสตรีและแม่บา้นวงัหมอ้ จ านวน 1 คน - ประธาน
กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จ านวน 2 คน - ประธานกลุ่มออมทรัพย ์จ านวน 1 คน - ประธานกลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน จ านวน 2 คน - ประธานกองทุนแม่แผ่นดิน จ านวน 1 คน - ประธานโครงการลานบุญ ลานปัญญา           
จ านวน 1 คน  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มปราชญ์ชุมชน กลุ่มผูผ้ลิตงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมและการท่องเท่ียวในชุมชน เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงจากปราชญ์
กลุ่มภูมิปัญญาในชุมชน จ านวน 6 กลุ่ม มีจ านวน 16 คน ประกอบด้วย – กลุ่มภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต                 
ได้แก่ อาชีพกลุ่มทอผา้ อาชีพขบัรถมา้ การท ารถมา้ ผลิตภณัฑ์รถมา้จ าลอง จ านวน 3 คน - กลุ่มภูมิปัญญาท่ี
เก่ียวกบัศาสนา ท าเคร่ืองบูชา ไดแ้ก่ บายศรี โคมบูชาพระ ตุงไชยมงคล ตุงสิงสองราศี พญายอ เป็นตน้ พิธีกรรม
ต่าง ๆ  ทางศาสนา อาทิ การท าพิธีสืบชะตา สตวง สงัขดิ์บ เป็นตน้ จ านวน 3 คน - ภูมิปัญญาเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม 
คือ การประดิษฐ์โคม การฉลุลายกระดาษและตดัลายกระดาษ จ านวน 3 คน - ภูมิปัญญาทางดา้นดนตรีการแสดง 
ไดแ้ก่ ฟ้อนเจิง ตบมะผาบ การตีกลองปู่จา โตกเสง้ เป่าแน (ป่ี) การตีพาทย ์จ านวน 3 คน - ภูมิปัญญาดา้นอ่ืนๆ คือ 
การเยบ็หญา้คาการท าเคร่ืองจกัสานจากไมไ้ผ ่การฟ้อนผีมดผีเม็ง การฟ้องผีปู่ยา่ จ านวน 3 คน - กลุ่มภูมิปัญญาท่ี
เก่ียวกบัความเช่ือ การหาฤกษย์าม ซ่ึงเป็นความเช่ือส่วนบุคคลแต่ส าหรับชาวบา้นเช่ือถือในเร่ืองการถามฤกษย์าม
จากบุคคลท่านน้ีวา่แม่นย  ามากจ านวน 1 คน (เน่ืองจากเหลือปราชญท่ี์ยงัมีชีวติอยูเ่พียงหน่ึงคน)  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบา้นวงัหมอ้ โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เจาะจงจากรายช่ือกลุ่มเยาวชนบา้นวงัหมอ้ สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา และในกลุ่ม
ชาวบ้านท่ีเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางศาสนา จ านวน 10 คน เพ่ือให้ได้ขอ้มูลครบตามวตัถุประสงค์ น าไปสู่การ
วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล 

กลุ่มที่เก็บข้อมูลโดยใช้กระบวนการประเมินค่าดัชนี และความสอดคล้องของข้อมูล (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย  

- ปรึกษานายกเทศบาลต าบลตน้ธงชยั จ านวน 1 คน   
- เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ จ านวน 1 คน 
- ผูอ้  านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม จ านวน 1 คน 
- นกัพฒันาการท่องเท่ียว จ านวน 1 คน 
- นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ จ านวน 1 คน 
- ผูใ้หญ่บา้นวงัหมอ้หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 คน 
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- ปราชญผ์ูอ้าวโุสในชุมชน จ านวน 1 คน 
4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเ ท่ียวเชิงว ัฒนธรรม                       
โดยการระดมความคิดจากชาวบา้นวงัหมอ้ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมก าหนดแนวทางการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบา้นวงัหมอ้อยา่งแทจ้ริง โดยการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูน้ าและ
ผูอ้าวโุสในชุมชนบา้นวงัหมอ้ 2) กลุ่มปราชญชุ์มชน กลุ่มผูผ้ลิตงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและการท่องเท่ียวในชุมชน คดัเลือกตามกลุ่มภูมิปัญญาในชุมชน และ 3) กลุ่มประชาชน
และเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นวงัหมอ้   

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 โดยท าการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มละ 1 คร้ัง เป็นการรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปและเป็นการตรวจสอบ            

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผูว้ิจัยได้เก็บขอ้มูลโดยการระดมความคิดจาก
ชาวบา้นวงัหมอ้ โดยการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูน้ าและผูอ้าวโุสในชุมชนบา้นวงัหมอ้ จ านวน 
15 คน 2) กลุ่มปราชญชุ์มชน กลุ่มผูผ้ลิตงานหัตถกรรมชุมชนและกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
และการท่องเท่ียวในชุมชน คดัเลือกตามกลุ่มภูมิปัญญาในชุมชน จ านวน 16 คน และ 3) กลุ่มประชาชนและ
เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นวงัหมอ้ คดัเลือกจากรายช่ือกลุ่มเยาวชนบา้นวงัหมอ้และสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาน
บุญ ลานปัญญา รวมทั้งชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ จ านวน 10 คน โดยท าการประชุม
กลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 1 คร้ัง เป็นการรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปและ เป็นการตรวจสอบขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล หลงัจาก
เก็บขอ้มูลแต่ละคร้ังผูว้ิจยัไดท้ าการจดบนัทึกและตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ังอยา่งสม ่าเสมอ โดยผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บ
ขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลไปพร้อม ๆ กนั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในระดบัชุมชนเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตาม
ท่ีตั้งไวร้วมทั้งไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นตามวตัถุประสงคแ์ละมีความถูกตอ้ง เท่ียงตรงรวมทั้งไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้ าเนินการไปพร้อมกบัการสรุปขอ้มูลเป็นระยะ ๆ หลงัจากท่ีมีการเก็บขอ้มูล

ภาคสนามไปช่วงหน่ึงแลว้  
 เกณฑ์หาความตรงเชิงเน้ือหา ท าโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยน าไปตรวจสอบและขอขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544) +1 เม่ือแน่ใจวา่ค าถามในแบบสอบถามสอดคลอ้งกบั
ประเด็นวิจยั 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามในแบบสัมภาษณ์สอดคลอ้งกบัประเด็นวิจยั -1 เม่ือแน่ใจวา่ค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นวิจยั น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร IOC = ∑R N IOC 
หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ N หมายถึง                
จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด ค่า IOC  0.5 IOC ท่ีเหมาะสม = 0.5 ข้ึนไป  
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 ดังนั้ น จึงก าหนดระดับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการหาแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมชุมชนบา้นวงัหมอ้ โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั แต่ละระดบัมีค่า IOC ดงัน้ี 0.00 – 0.49 หมายถึง ควรปรับปรุง/
ไม่เหมาะสม 0.50 – 1.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นดว้ย/ใชไ้ด ้

 
ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน 
บา้นวงัหมอ้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 

1. แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
1.1 การพฒันารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอย่างมีส่วนร่วม  

1.1.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 1.00 เหมาะสม 
1.1.2 การจดัตั้งกลุ่มเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชน 0.80 เหมาะสม 
1.1.4 ใหชุ้มชนมีกฎ-กติกาท่ีชดัเจนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 1.00 เหมาะสม 
1.1.6 ให้มีการจดัตั้งโฮมสเตยชุ์มชน 0.40 ปรับปรุง 

รวม 0.80 เหมาะสม 

1.2 การพฒันากจิกรรมทางการท่องเที่ยว   
1.2.1 ให้มีรูปแบบการรียนรู้วฒันธรรมโดยการศึกษาเส้นทางวิถีชีวิต 0.80 เหมาะสม 
1.2.2 ฐานกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตวฒันธรรม  0.80 เหมาะสม 
1.2.3 ฐานท่ี 1 กิจกรรมท่องเท่ียววดัพระเจดียซ์าวและชมพิพิธภณัฑ ์ 1.00 เหมาะสม 
1.2.4 ฐานท่ี 2 กิจกรรมสาธิตการทอผา้และการป่ันฝ้ายแบบโบราณ   1.00 เหมาะสม 
1.2.5 ฐานท่ี 3 กิจกรรมสาธิตการถกัตุงสาย (ตุงใย)   1.00 เหมาะสม 
1.2.6 ฐานท่ี 4 กิจกรรมสาธิตการท าโคมและการตดัลายประดบัโคม      1.00 เหมาะสม 
1.2.7 ฐานท่ี 5 สาธิตการประดิษฐ์ดอกไมแ้ห้ง หตัถกรรมจกัสานและการไพคา   1.00 เหมาะสม 
1.2.8  ฐานท่ี 6 กิจกรรมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองและการฟ้อนร าของชุมชน   1.00 เหมาะสม 
1.2.9  ฐานท่ี 7 สาธิตการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร  1.00 เหมาะสม 
1.2.10 ฐานท่ี 8 สาธิตการท ารถมา้จ าลอง หรือชมการประกอบ 
         โครงรถมา้เพ่ือการท่องเท่ียว หรือชมการแสดงจากมา้กบัคนเล้ียงมา้ 

1.00 เหมาะสม 

1.2.11 ฐานกิจกรรมพิเศษท่ีมีข้ึนเฉพาะช่วงเทศกาล 1.00 เหมาะสม 
1.2.12 ฐานท่ี 9 กิจกรรมงานประเพณีประจ าปีวดัวงัหมอ้และวดัพระเจดียซ์าว ประเพณีประจ าปี 

เดือนหก (เดือนมีนาคม) วดัวงัหมอ้มีฟ้อนแห่ครัวตาน (ครัวทาน) 
0.80 เหมาะสม 

1.2.13 ฐานท่ี 10 กิจกรรมงานประเพณีตานก๋วยสลาก (ทานก๋วยสลากหรือสลากภตั)       0.80 เหมาะสม 
1.2.14 ฐานท่ี 11 กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ์ 0.80 เหมาะสม 
1.2.15 ฐานท่ี 12 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงร่วมแห่โคม ฟังเทศน์มหาชาติ  
           (ตั้งธรรมหลวง) 

0.40 ปรับปรุง 

1.2.16 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมภายใน 1 วนั 0.80 เหมาะสม 
1.2.17 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ภายในคร่ึงวนั 0.70 เหมาะสม 
1.2.18 รูปแบบท่องเท่ียวพิเศษท่ีมีข้ึนเฉพาะช่วงเทศกาล 0.70 เหมาะสม 
1.2.19 รูปแบบท่องเท่ียวเช่ือมโยงตวัจงัหวดั 0.70 เหมาะสม 

รวม 0.85 เหมาะสม 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบ้านวงัหม้อนั้ น  สรุปว่า                     
ไดแ้นวทาง 2 แนวทาง คือ  
 1. แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย 1.1) การพฒันารูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมีส่วนร่วม 1.2) การพฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียว 1.3) การพฒันาเสน้ทาง
การท่องเท่ียว 1.4) การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการการท่องเท่ียว 1.5) การพฒันาการส่ือ
ความหมายเพ่ือการท่องเท่ียว และ 1.6) การพฒันาตลาดทางการท่องเท่ียว  
 2. แนวทางการพฒันาควบคู่กบัการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย   
2.1) การให้องค์ความรู้ด ้านการท่องเท่ียว 2.2) การจัดการคลงัขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรม    และ 2.3) การ
พฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น  ซ่ึงทั้ งหมดน้ีอาจจะท าให้ทราบแนวทางการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟูทรัพยากร สืบทอด
วฒันธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนกบัการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน มุมมองการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวจากการประชุมกลุ่มย่อยและ    การประชาคมให้กลุ่มผูน้ า กลุ่มปราชญ์ ประชาชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมและพิธีการในชุมชน ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล พบวา่ ชุมชนบา้นวงัหมอ้มีความสมบูรณ์
ในเร่ืองของทรัพยากร    ทางวฒันธรรมทั้งทางศาสนสถาน ประเพณี ภูมิปัญญาและผลิตภณัฑอ์นัเป็นรากฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชนช่วยให้ชุมชนเกิดความพอเพียงจากการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชนเพื่อหา
เล้ียงชีพ แต่จะเกิดประโยชน์มากข้ึนหากชุมชนมีการน าหลกัของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเขา้มาใชใ้น                
การบริหารจัดการในเร่ืองของการท่องเท่ียวชิงวฒันธรรมอนัมีทุนทางวฒันธรรมท่ีส าคญัในชุมชนมากมาย                   
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื   
 เม่ือชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีการสร้างให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชมประเพณีต่าง ๆ สร้างให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้สัมผสัวฒันธรรมพ้ืนถ่ินท าให้
นักท่องเท่ียวไดรั้บรู้ขอ้มูล รู้คุณค่าของชุมชน เม่ือชุมชนเกิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะท าให้คนในชุมชน
ตระหนกัและเห็นคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรท่ีท าใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน ท าใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละ
หวงแหน เกิดการสืบทอดงานหัตถกรรมของชุมชน ไม่แสวงหาท่ีจะไปต่างถ่ิน ท าให้ชุมชนสามารถรวบรวมองค์
ความรู้และถ่ายทอดให้กบัรุ่นสู่รุ่นต่อไปสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ลูกหลานใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและสร้าง
ชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป โดยชาวบา้นวงัหมอ้ไดมี้กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่ง
แทจ้ริง จากการประชุมกลุ่มยอ่ยและการประชาคมท าใหช้าวบา้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม คิดริเร่ิม คน้หาสาเหตุของ
ปัญหา การวางแผน การร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ  การร่วมรับผลประโยชน์และการร่วมติดตามประเมินผลจากความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหเ้กิดแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 
 

6. อภิปรายผล  
 แนวทางน าไปสู่การพฒันาแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 1. แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว   เชิง
วฒันธรรม และ 2. แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 1. แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบด้วย 1.1) การพฒันารูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมีส่วนร่วม 1.2) การพฒันากิจกรรมทางการท่องเท่ียว 1.3) การพฒันาเสน้ทาง
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การท่องเท่ียว 1.4) การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการการท่องเท่ียว  1.5) การพฒันาการส่ือความหมาย
เพ่ือการท่องเท่ียว 1.6) การพฒันาตลาดทางการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม 
(2547) ท่ีพบวา่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
นั้น บนพ้ืนฐานของการเขา้มามีส่วนร่วม โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ 3 อยา่งท่ีมีในชุมชน ไดแ้ก่ 
คน ความรู้ และทรัพยากร โดยมีกระบวนการด าเนินการ คือ 1) การวเิคราะห์ - สังเคราะห์ ปัญหาชุมชน 2) หาทาง
ออกที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีว ิต 3) ด าเนินการสร้างกิจกรรมเพื่อให้สามารถแกป้ัญหาที่มีอยู ่                        
4) ประเมินผลกิจกรรม โดยก าหนดเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ จะเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวติประจ าวนัแลว้ขยายออกไปสู่เน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีซบัซอ้น และเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติทั้งหมด 
 2.  แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย 2.1) การให้องค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยว 2.2) การจัดการคลงัขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรม   2.3) การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ่น ซ่ึง
ทั้ งหมดน้ีอาจจะท าให้ทราบแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร สืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาในชุมชน
กบัการส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Richard Engelhardt 
(2012) ท่ีพบว่า โปรแกรมเพื่อบูรณาการอนุรักษม์รดกในการพฒันาชุมชนในระดบัภูมิภาค 10 ขั้นตอน 1) สนบัสนุน
ให้กิจกรรมท่ีท าให้เกิดการดูแลการมีส่วนร่วมของชุมชนและการอนุรักษป์ระวติัศาสตร์ มองเห็นถึงการพฒันา
ชุมชนในอนาคต เพ่ือให้ทราบปัญหาของการอนุรักษ์และแนวทางการแกไ้ขปัญหาและการปฏิบติั 2) กิจกรรม
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐและชุมชนทอ้งถ่ินเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้เกิดแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เก็บ
รักษาและพฒันามรดก รวมถึงการฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองมือในการจดัการเวบ็ไซดข์ั้นพ้ืนฐาน  เช่น การส ารวจ การ
เสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ขั้นตอนในการอนุรักษท่ี์ส าคญัเพ่ือใหเ้กิดการวางการอนุรักษ์และ
พฒันาชุมชน 3) โครงการน าร่องในชุมชนอยู่บนพ้ืนฐานของการท างานวิจยัในชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือระบุพ้ืนท่ี
ส าคญัท่ีมีคุณสมบัติในการปกป้องมรดกวฒันธรรมในประเทศและฝึกอบรม  ในการประเมินศักยภาพ และ
ขอ้เสนอส าหรับการใชง้านและการสนบัสนุนให้กบัองคก์รทอ้งถ่ิน  4) การพฒันาและการฝึกอบรมใชต้น้ทุนต ่า
แบบดั้งเดิมท่ีเหมาะสมส าหรับการบ ารุงรักษาอาคาร โปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการการพฒันาและ
การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมในท้องถ่ินผ่านความพยายาม” LEAP คู่มือใช้งานท่ีมีการแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการของการอนุรักษ์มรดกและเพ่ือสร้างความมัน่ใจ ท างานอนุรักษ์ยงัสามารถเป็นธุรกิจท่ีมีก าไร การ
ฝึกอบรมน้ีด าเนินการให้ความส าคญักบัความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความสะดวกของการใชว้สัดุดั้งเดิม 5) 
วสัดุดั้ งเดิมมีความจ าเป็นอีกคร้ัง การสนับสนุนทางเศรษฐกิจส าหรับการสร้างแบบดั้งเดิมและธุรกิจร้านคา้ท่ี
เ ก่ียวข้องในท้องถ่ินชุมชนในการผลิตวัสดุท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการฟ้ืนฟูและการบ ารุงรักษาอาคาร
ประวติัศาสตร์ สามารถพฒันาให้กลายเป็นผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จจากวสัดุก่อสร้าง 6) โปรแกรม
การส่งเสริมและใหก้ารฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะแบบดั้งเดิมในหมู่ช่างฝีมือหรือปราชญท์อ้งถ่ินและยงัเพ่ือส่งเสริม
การพฒันากิจกรรมทางวฒันธรรม สามารถพฒันาเป็นอาชีพ เกิดการจา้งงานเต็มรูปแบบให้กบัสมาชิกของชุมชน  
7) ชุมชนไดร้ะบุการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในวิธีการพฒันามรดกทางวฒันธรรมเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นส่ิง
ส าคญัในการพยายามอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมผา่นคนหนุ่มสาวท าหนา้ท่ีเป็นล่ามใหก้บัทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ิน 
โปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการ การพฒันาและการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ผ่านความ
พยายาม” LEAP คือ การให้การฝึกอบรมส าหรับการส่งเสริมชุมชน ในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
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การท่องเท่ียวเหตุผลในการตีความ ความถูกต้องของประวติัศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์และวฒันธรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 8) โปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการ การพฒันาและการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ินผ่านความพยายาม” LEAP ช่วยในการพฒันาหลกัสูตรส าหรับการศึกษาในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน อนุรักษ์
มรดก และธุรกิจขนาดเล็ก ทักษะการจดัการในอุตสาหกรรมวฒันธรรมเพื่อให้มีการพฒันาต่อไป 9) ตั้ งค่าเงิน
ให้สินเชื่อหมุนเวียนและบัตรเครดิตดอกเ บ้ียต ่าส าหรับการพ ัฒนาธุรกิจในรูปแบบการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษา สามารถท าไดผ้่านการจดัตั้งตลาดชุมชนทอ้งถ่ิน สหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีมีศกัยภาพทางการตลาด กรอบหลกัสูตรของโปรแกรมโครงการ “ชุมชนแบบบูรณาการ 
การพฒันาและการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินผ่านความพยายาม” LEAP พฒันาธุรกิจดา้นการเงินท่ี
เป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในการพัฒนาองค์กรวัฒนธรรม 10) เพื่อท่ีจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เช่ือมโยงชุมชนกบับุคคลร่วมกนัผ่านการสัมมนา การปฏิบติั กลุ่มสนทนาส าหรับการแลกเปล่ียน
ทางเทคนิคและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

7. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
 จากการลงพ้ืนท่ีวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลนอกเหนือจากการทบทวนเอกสาร บทความ ต ารา
วิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมศึกษาเรียนรู้การเขียนอกัษรลา้นนา รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณี
ตานก๋วยสลากจึงท าให้เรียนรู้ประวติัความเป็นมาหรือเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยจากการลงพ้ืนท่ี อาทิ การประดิษฐ์หงส์
จากใบลานใชใ้นประเพณีตานก๋วยสลาก ในเร่ืองการอนุรักษแ์ละการพฒันาจากประสบการณ์ของผูว้ิจยั พบว่า 
ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการพฒันาก็ต่อเม่ือการพฒันานั้นก่อใหเ้กิดรายได ้และเม่ือประชาชน
ไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวแลว้ จึงเห็นคุณค่าของทรัพยากรชุมชนและร่วมอนุรักษท์รัพยากรของชุมชน 
เป็นการด าเนินการควบคู่กนัไปอยา่งสมดุล อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
 คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับชุมชนบา้นวงัหมอ้ ดงัน้ี 1. ภาครัฐควรจะเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน
ในเร่ืองของงบประมาณในการพฒันาศักยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน                   
จดัอบรมให้ความรู้ในการท่องเท่ียวให้กบัชาวบ้านในชุมชนเขา้ใจอย่างแทจ้ริง เพ่ือรองรับการพฒันาทางการ
ท่องเท่ียวสู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มเพ่ือการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2. ควรจดัดูงานในพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรมใกลเ้คียงกนัและเป็นหมู่บา้นท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัชุมชนบา้นวงัหมอ้ต่อไป 3. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าจากการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมชุมชนบา้นวงัหมอ้ โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จดัเส้นทางเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในตวัเมือง
ล าปาง ขยายระยะเวลาให้ยาวนานมากข้ึนเพ่ือให้นักท่องเท่ียวหรือผูม้าเยือนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างแทจ้ริง เช่น 
กิจกรรมข่ีมา้ ขบัรถมา้ กิจกรรมทอผา้ ถา้หากตรงกบัช่วงเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ควรจดัใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วน
ร่วมกบัชาวบา้นในชุมชน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้ าชุมชนบ้านวงัหมอ้ ผูอ้าวุโส ปราชญ์ชุมชน ผูสู้งอายุ 
เยาวชนและชาวบา้นวงัหมอ้ทุกคน  ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอยา่งเป็น
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ระบบตลอดจนอ านวยความสะดวก และขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พฒันาอีกทั้งคอยให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานเทศบาลต าบลตน้ธงชัย เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม นักพฒันาการท่องเท่ียว และนักวิชาการพฒันาชุมชน
ช านาญการ ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผา่นแบบประเมินและระดมสมอง 
ในการท าวทิยานิพนธ์ ในคร้ังน้ี 
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การส่งเสริมการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพพิาททางธุรกจิ 
เพือ่เสริมสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเมือ่เข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 
ENHANCING ARBITRATION FOR SETTLING BUSINESS DISPUTES                      

IN ORDER TO INCREASE THAILAND’S COMPETITIVENESS                             
AFTER ESTABLISHMENT OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  

 

นิสิต  อนิทมาโน 
ผู้อ านวยการหลกัสูตร คณะนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: dr.nisit@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเพ่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นั้น การส่งเสริมกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจโดยอนุญาโตตุลาการเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจาก
ในปัจจุบันกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยยังไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่
ผูป้ระกอบการไทยและต่างประเทศ ในขณะท่ีการใช้อนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียและเวียดนามกลบั
ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนจากทั้ งผู ้ประกอบการภายในและต่างประเทศ  ดังนั้ นเพ่ือท าให้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับมากยิ่งข้ึนจึงจ าเป็นต้องศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้
อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ โดยครอบคลุมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหก้ารระงบั
ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยในปัจจุบันและเปรียบเทียบกฎหมาย นโยบาย กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนามและประเทศไทย รวมทั้งการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ทั้ งภายในและต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลใช้อ้างอิงในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้
อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมการใชอ้นุญาโตตุลาการของประเทศไทยในการ
ระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจให้เป็นท่ีนิยม จนสามารถเป็นศูนยก์ลางทางอนุญาโตตุลาการของอาเซียน อนัเป็นส่วน
ส าคญัต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ABSTRACT 
 In order to enhance Thailand’s competitiveness after the ASEAN Economic Community (AEC) have 
been fully implemented, it is indispensible that Thailand in dire need to improve its laws and regulations relating 
to arbitration. Unfortunately, arbitration procedure as a dispute solution is not favorable choice for business 
entities in Thailand. In contrast to Malaysia and Vietnam, arbitration has become more and more popular as the 
numbers of cases have been extensively increasing every year. Hence, it is imperative to study problems and 
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obstruct that discourage and deter the effective arbitral proceeding in Thailand by analyzing and comparing laws 
and regulations relating to arbitration in Malaysia and Vietnam. This research not only conducted by in-depth 
interview with stakeholders from Thailand, Malaysia, and Vietnam but also using economic analysis to provide 
suitable solutions and recommendations for Thailand as so to pave the way for Thailand to be an arbitration center 
in ASEAN.    
 

บทน า 
การส่งเสริมกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจโดยอนุญาโตตุลาการเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างเร่งด่วน 

เน่ืองจากในปัจจุบันกระบวนการระงับขอ้พิพาททางธุรกิจโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ี
ยอมรับในหมู่ผูป้ระกอบการไทย ในทางกลบักนัอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียและเวียดนาม กลบัเร่ิม
ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนจากทั้งผูป้ระกอบการภายในและต่างประเทศ ในส่วนของประเทศมาเลเซียนั้น ก่อนปี 
ค.ศ. 2010 ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งภูมิภาค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (The Kuala Lumpur Regional Centre for 
Arbitration: KLRC) มีคดีเขา้สู่การพิจารณาเพียงปีละ 10-20 คดี แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา มีคดีเขา้สู่การ
พิจารณาเพ่ิมข้ึนถึงปีละกวา่ 100 คดี และมีทุนทรัพยแ์ห่งคดีคิดรวมกนัเป็นเงินประมาณ 4 พนัลา้นมาเลเซียริงกิต
ในขณะท่ี ศูนยอ์นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของเวียดนาม (Vietnam International Arbitration Centre at the 
Vietnam Chamber of Commerce and Industry: VIAC) มีขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของศูนยน้ี์
เพ่ิมจาก 6 คดีเป็นถึง 124 คดี ดงันั้นเพ่ือท าใหก้ารระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย
เป็นท่ียอมรับทั้ งในผู ้ประกอบการไทยและต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยการส่งเสริมการใช้
อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ โดยครอบคลุมการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหก้ารระงบั
ขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการยงัไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูป้ระกอบการคา้การลงทุนในประเทศไทย โดยศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมาย นโยบาย กระบวนการระงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียและ
ประเทศเวียดนามกบัประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเป็น
ขอ้มูลอา้งอิงในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับขอ้พิพาททางธุรกิจจน
สามารถเป็นศูนยก์ลางทางอนุญาโตตุลาการของอาเซียน อนัเป็นส่วนส าคญัต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
1.  ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย 

 ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย ขอ้บงัคบั กระบวนการและ
ขั้นตอนการท างานของสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย รวมถึงเปรียบเทียบความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ระงบัขอ้พิพาทโดยศึกษาทศันคติเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จากการวิจยัเอกสารและการ
สมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ 
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2.  ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ  
 ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ ขอ้บงัคบั กระบวนการและขั้นตอนการท างาน
ของสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียและเวียดนาม รวมถึงจุดเปล่ียนท่ีท าใหก้าร
ระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศเหล่าน้ีเร่ิมไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน จากการวิจยัเอกสารและ
การสมัภาษณ์ในต่างประเทศ 

3.  ศึกษาวเิคราะห์และเปรียบเทียบ  
 ศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและเวียดนาม 
รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยท่ี
ไดรั้บมาในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชอ้นุญาโตตุลาการใน
การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีท าใหก้ารระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย

ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่ผูป้ระกอบการคา้การลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  
2.  เพ่ือให้ทราบถึงกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ กระบวนการและขั้นตอนการ

ท างานของสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม รวมถึงจุด
เปล่ียนท่ีท าให้การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศเหล่าน้ีเร่ิมไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน แลว้
น ามาเปรียบเทียบกบัประเทศไทย  

3.  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการกระบวนการและ
ขั้นตอนการท างานของสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ เพ่ือส่งเสริมการใชอ้นุญาโตตุลาการของ
ประเทศไทยในการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจทั้งในหมู่ผูป้ระกอบการไทยและผูป้ระกอบการต่างประเทศ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัเอกสาร ศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปเอกสารและการวจิยัภาคสนาม สมัภาษณ์เชิงลึก

ผู ้เ ก่ียวข้องทั้ งสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย  และ ประเทศเวียดนาม โดยการออก
แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูแ้ทนของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ผูแ้ทนของหอการคา้ และ
ผูแ้ทนทูตการคา้ ในประเทศเป้าหมาย 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาความเป็นมาของการใชอ้นุญาโตตุลาการ กฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ 
กระบวนการและขั้นตอนการท างานของสถาบันท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซีย 
เวียดนาม ไทย รวมถึงมิติทางเศรษฐศาสตร์ ท าให้เห็นถึงจุดเด่นท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บัการอนุญาโตตุลาการ
ของประเทศไทยในการระงับขอ้พิพาททางธุรกิจให้เป็นท่ีนิยมมากข้ึน ด้วยเหตุน้ี งานวิจัยฉบับน้ีจึงเป็นการ
ตอบสนองโดยตรงต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand  Arbitration Center: 
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THAC) ในการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ ตลอดจนน าเสนอแนวทางท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือการพฒันากลยทุธ์เพ่ือส่งเสริม
ความพร้อมในการใหบ้ริการ ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางอนุญาโตตุลาการ
ของอาเซียนไดใ้นอนาคต 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายฉบบัปัจจุบนัท่ี
ประกาศใชแ้ทนพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 เพื่อพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให้
ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ และมีความสอดคลอ้งกบัสภาพของเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใชก้ระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางแพ่งและพาณิชย์
ระหว่างประเทศให้แพร่หลายยิ่งข้ึน อนัจะเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลอีกทางหน่ึง โดยพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ีไดน้ ากฎหมายแม่แบบวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยร์ะหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการว่าดว้ย
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) มาเป็นหลกัในการตรากฎหมาย ซ่ึงต่อมาไดมี้
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายแม่แบบฉบับน้ีในปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545 ไดบ้งัคบัใชแ้ลว้ จึงยงัมีบางมาตราท่ีบญัญติัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายแม่แบบฯ อีกทั้ง
ยงัมีการตีความบางมาตราท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดงันั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ข
เพ่ิมเติมพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ในบางมาตรา เช่น การเพ่ิมเติมค านิยามค าวา่ “การด าเนินการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ” ในมาตรา 5 และการก าหนดให้คู่พิพาทในการด าเนินการอนุญาโตตุลาการ
ระหวา่งประเทศมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน และอาจแต่งตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนท่ีเป็นผูรั้บมอบอ านาจเพื่อด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการแทนตนในการด าเนินการอนุญาโตตุลาการได ้โดย
หากอนุญาโตตุลาการหรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นคนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บการรับรองการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาแล้ว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้ นได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไดรั้บอนุญาตให้ท างานในฐานะผูเ้ช่ียวชาญตามต าแหน่งหน้าท่ีของตนใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎหมายแม่แบบท่ีแกไ้ขใหม่
อนัจะส่งผลใหก้ฎหมายเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศมากยิง่ข้ึน 
 จากการศึกษาการใชอ้นุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจของประเทศมาเลเซีย  สถาบนั
อนุญาโตตุลาการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดส าหรับการระงบัขอ้พิพาทของการท าธุรกรรมภายในประเทศ  คือ 
ศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งภูมิภาค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration : 
KLRCA) ซ่ึงประเทศมาเลเซียไดใ้หค้วามส าคญักบัการใชอ้นุญาโตตุลาการเพ่ือระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจเป็นอยา่ง
มาก ซ่ึงปัจจัยส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความนิยมในการใช้อนุญาโตตุลาการคือ การใช้สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐาน (standard forms of building contracts) ในธุรกิจก่อสร้าง (the construction industry)  ประกอบกบัความ
รวดเร็วของกระบวนการพิจารณา รวมถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผูท่ี้เป็นอนุญาโตตุลาการ  และการมี
ทศันคติในดา้นบวกต่ออนุญาโตตุลาการ ไม่วา่จะเป็นทศัคติของศาลมาเลเซียท่ีสนบัสนุนการใชอ้นุญาโตตุลาการ 
โดยมกัจะยอมรับค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ รวมถึงปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใต ้New York Convention และ
ด าเนินตามหลกัระหว่างประเทศในการพิจารณาค าช้ีขาด จึงท าให้อนุญาโตตุลาการของประเทศมาเลเซียไดรั้บ
ความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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นอกจากน้ี ปัจจยัส าคญัอีกประการท่ีท าใหศู้นยอ์นุญาโตตุลาการแห่งภูมิภาค ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ไดรั้บ
ความนิยมอย่างต่อเน่ืองคือการออกกฎให้มีความทนัสมยัเพ่ือมุ่งเน้นให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการมีความ
รวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย และ แปลระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัออกเป็น 7 ภาษา ไดแ้ก่ สเปน รัสเซีย อารา
บิค เกาหลี แมนดาริน บาฮาซาอินโดนีเซีย และบาฮาซามาเลเซีย เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ต่างประเทศ ท า
ใหไ้ดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัไดมี้การประกาศใช ้The i-Arbitration Rules 
ในพ.ศ. 2555 เพ่ือใชก้บัขอ้พิพาทเก่ียวกบัธุรกรรมทางการคา้ของกฎหมายอิสลามโดยท าความร่วมมือกบั Syariah 
Advisory Council หรือผูเ้ช่ียวชาญกฎหมายอิสลาม ในประเด็นท่ีเก่ียวกบักฎหมายชารีอะห์ รวมถึงการประกาศ
บงัคบัใช ้KLRCA’s Fast Track Rules ส าหรับคดีอนุญาโตตุลาการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการ
อนัรวดเร็ว และมีค่าใชจ่้ายถูก ท าใหลู้กความมีความพึงพอใจสูง   
 จากการศึกษาพบวา่รัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคญัต่อการใชอ้นุญาโตตุลาการมาแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท
ทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดนโยบายภาครัฐท่ีเป็นการสนับสนุนการอนุญาโตตุลาการ  เช่น 
รัฐบาลออกหนงัสือแจง้เวยีน (Government Circulation) ใหห้น่วยงาน Malaysian Government Linked Companies 
ด าเนินการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการใหเ้สนอขอ้พิพาทไปยงั สถาบนั KLRCA นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้ 
สถาบนั KLRCA ท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นท่ีปรึกษาให้แก่รัฐบาลในเร่ืองการระงบัขอ้พิพาท มีการบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ โดยการอนุญาตให้อนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติมาด าเนินกระบวนการพิจารณา
โดยไม่ตอ้งใชใ้บอนุญาต (Fly in/ Fly out) และไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ท่ีจ่าย และภาษีการขายและการบริการ 
(Goods and Services Tax/ GST) จึงส่งผลโดยตรงท าให้ สถาบัน KLRCA มีอนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติท่ีมี
ช่ือเสียงจ านวนมาก ในขณะเดียวกนัสถาบนั KLRCA ไดร่้วมกนักบั Malaysian Bar แกไ้ขกฎหมายและระเบียบท่ี
เป็นอุปสรรคในการพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการ โดยผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือท่ีส าคญัคือ การแกไ้ขเพ่ิมเติม
กฎหมาย Arbitration Act 2005 ใน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนข้ึนและมีการออกกฎของสถาบนั 
KLRCA ให้ทนัสมยัมากข้ึน รวมถึงมีการด าเนินยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน (Stakeholders) เช่น มีการเชิญผูพิ้พากษามาฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ี KLRCA จดัข้ึนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายท าให้ผู ้พิพากษาเกิดความตระหนัก (Awareness) และเข้าใจในเร่ืองการระงับข้อพิพาทด้วย
อนุญาโตตุลาการ การให้ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลยัเพ่ือท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาท การจดั
ฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จึงอาจกล่าวไดว้า่ความส าเร็จของ สถาบนั KLRCA ส่วนหน่ึงมาจาก
การสนบัสนุนของรัฐบาลของมาเลเซียและศาล ซ่ึงบทบาทท่ีส าคญัของรัฐบาลคือ การสนบัสนุนทั้งในเชิงนโยบาย
ใหมี้การมาใชอ้นุญาโตตุลาการ รวมถึงการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  
 จากการศึกษาการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับขอ้พิพาททางธุรกิจของประเทศเวียดนาม ศูนย์
อนุญาโตตุลาการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) โดยการพฒันา
ของกลไกการระงบัขอ้พิพาทน้ีเร่ิมตน้ข้ึนในช่วงท่ีประเทศเวียดนามเร่ิมการปฏิรูป “ดอย เหม่ย” และเร่ิมนโยบาย
ทางเศรษฐกิจท่ีเปิดรับการคา้ระหวา่งประเทศ การอนุญาโตตุลาการไดรั้บการบญัญติัไวใ้นกฎหมายของเวยีดนาม 
และจดัตั้งศูนยอ์นุญาโตตุลาการท่ีเป็นอิสระจากรัฐบาล นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีในองคก์รต่างๆของ
ประเทศเวียดนามต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกนัวา่ ระบบศาลเวียดนามมีความไม่โปร่งใส่เป็นอยา่งมาก และใช้
เวลาในการพิจารณาคดีท่ีนานและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะตัดสินคดีส า เ ร็จเ ม่ือใด ดังนั้ น  เ ม่ือ
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อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งศูนยอ์นุญาโตตุลาการ VIAC จึงไดรั้บการพฒันาทางเลือกในการระงบัขอ้พิพาทเชิง
พาณิชยแ์ทนระบบศาลได ้จึงไดเ้ห็นจ านวนคดีอนุญาโตตุลาการท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
 ดงันั้นจากการศึกษานโยบายและกฎหมายของประเทศเวียดนามท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุญาโตตุลาการพบว่า 
โดยรวมแลว้รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเชิงบวกต่อการใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอ้พิพาทเชิงพาณิชยใ์น
เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามให้บูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 
รวมทั้งเปิดเสรีการคา้และการลงทุนในประเทศ รัฐบาลไดพ้ยายามปรับปรุงกฎหมายภายในเพ่ือให้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและการบงัคบัใชค้  าช้ีขาดเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกในการจดัตั้งศูนยอ์นุญาโตตุลาการในเวียดนามไดอ้ยา่งเสรี อยา่งไรก็ดี รัฐบาลเวียดนามไม่ไดก้ าหนดให้
การระงบัขอ้พิพาทบางประเภทตอ้งใชอ้นุญาโตตุลาการ ซ่ึงต่างจากประเทศมาเลเซีย   
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลของประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และไทย พบวา่การอนุญาโตตุลาการของ

ไทยเปรียบเทียบกบัประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนามนั้นมิไดมี้ความแตกต่างในเร่ืองเน้ือหาหรือมาตรฐาน
ของกฎหมาย พบว่าไดมี้การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปตามหลกัสากล แต่ปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหก้ารอนุญาโตตุลาการของมาเลเซียมีความกา้วหนา้มากกวา่ไทย คือ รัฐบาลมาเลเซียใหก้ารสนบัสนุน
โดยการออกนโยบายต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมการใชอ้นุญาโตตุลาการ ตรงขา้มกบัไทยซ่ึงรัฐบาลไทยยงัไม่มี
มาตรการท่ีชดัเจนอนัถือไดว้า่เป็นการส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งทศันคติท่ีไม่ดีต่อการอนุญาโตตุลาการ
ยงัคงมีอยูใ่นทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ประกอบกบัการใชภ้าษาไทยเป็นภาษาหลกัในการด าเนินกระบวนพิจารณา
การอนุญาโตตุลาการ จึงท าให้ขาดแรงจูงใจให้ชาวต่างประเทศมาด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในไทย 
นอกจากน้ี คณะวิจัยพบว่าปัจจัยหลกัท่ีมีผลส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการระงับขอ้พิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ สามารถแยกออกไดเ้ป็น 4 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

1. ประเภทของคดี 
จากขอ้มูลของประเทศไทยซ่ึงน าเสนอโดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยติุธรรม  (Thailand 

Arbitration Institution: TAI) แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจ านวนขอ้พิพาทท่ีเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศไทย โดยมากเป็น  “ข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเอง” และเป็นข้อพิพาทท่ีใช้ “กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทในประเทศ” เป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนัในเร่ืองน้ีพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
ยงัไม่ไดมี้การก าหนดหรือใหค้  านิยามท่ีเป็นการแบ่งแยกชดัเจนระหวา่ง “กระบวนการอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาท
ในประเทศ” และ “กระบวนการอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ” แต่อยา่งใด  แต่ในประเทศมาเลเซีย
มาตรา 5 แห่ง Arbitration Act 2005 ไดก้ าหนดความหมายของ “international arbitration” วา่ หมายความถึง กรณี
ท่ีหน่ึงในคู่สญัญาสญัญาอนุญาโตตุลาการมีสถานท่ีประกอบธุรกิจในประเทศอ่ืนนอกเหนือจากในมาเลเซีย หรือมี
คู่สัญญาตกลงให้ด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศอ่ืน  ส่วน domestic arbitration หมายถึง
อนุญาโตตุลาการท่ีมิใช่ international arbitration จึงถือไดว้า่เป็นการก าหนดความหมายท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย
แม่แบบ (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985) ส่งผลใหจ้ านวนขอ้พิพาทท่ีใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศมีมากกว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศอยา่งมีนัยยะ
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ส าคญั จากการศึกษาขอ้มูลของประเทศเวียดนามปรากฏวา่ กฎหมายเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการของเวียดนาม (the 
Law on Commercial Arbitration: LCA) ไม่ไดมี้การแบ่งแยก “กระบวนการอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทในประเทศ” 
และ “กระบวนการอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทระหว่างประเทศ” ออกจากกนัอย่างชดัเจน เพียงแต่บญัญติัไวว้่า 
อนุญาโตตุลาการสามารถระงับขอ้พิพาทได ้3 ประเภท ได้แก่ 1) ขอ้พิพาทระหว่างภาคีท่ีเกิดจากกิจกรรมเชิง
พาณิชย ์(disputes between parties arising from commercial activities) 2) ขอ้พิพาทท่ีเกิดระหวา่งภาคี ซ่ึงอยา่งนอ้ย
ภา คีห น่ึ งด า เ นิน กิจกรรม เ ชิงพาณิชย์ (disputes arising between parties at least one of whom is engaged in 
commercial activities) และ 3) ขอ้พิพาทอ่ืน ๆ ระหวา่งภาคีซ่ึงกฎหมายก าหนดใหส้ามารถใชก้ารอนุญาโตตุลาการ
ในการระงบัขอ้พิพาทได ้(other disputes between parties which the law stipulates shall be resolved by arbitration) 
เท่านั้น จึงครอบคลุมขอ้พิพาททางการคา้เกือบทั้งหมดและท าใหข้อบเขตการใชก้ารอนุญาโตตุลาการในการระงบั
ขอ้พิพาทกวา้งข้ึน 

2.  ความเช่ียวชาญของอนุญาโตตุลาการ 
ความเช่ียวชาญของอนุญาโตตุลาการเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

อนุญาโตตุลาการของคู่กรณี ซ่ึงขอ้มูลจากประเทศมาเลเซียพบว่า สถาบันอนุญาโตตุลาการของมาเลเซียให้
ความส าคญักบัเร่ืองความเช่ียวชาญของอนุญาโตตุลาการเป็นอยา่งมาก โดย Arbitration Act 2005 ไดก้ าหนดให้
สามารถตั้งบุคคลสัญชาติอ่ืนใดท่ีไม่ใช่สัญชาติมาเลเซียมาเป็นอนุญาโตตุลาการได ้และคู่กรณีสามารถคดัเลือก
อนุญาโตตุลาการท่ีมีความช านาญในเร่ืองท่ีพิพาทได้ดว้ยตวัเอง ประกอบกบักฎหมาย Legal Professional Act 
1976 ของมาเลเซียท่ีอนุญาตให้อนุญาโตตุลาการและทนายความต่างชาติเขา้มาท างานในมาเลเซียเพ่ือท าหนา้ท่ี
อนุญาโตตุลาการได้แม้ในช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตท างานเป็นระยะเวลา 60 วนั และไม่
จ าเป็นตอ้งมีการอนุญาตจากหน่วยงานตรวจคนเขา้เมือง นอกจากน้ี มาเลเซียยงัก าหนดค่าป่วยการอนุญาโตตุลา
การของชาวมาเลเซียให้มีอตัราเท่ากนักบัอนุญาโตตุลาการของชาวต่างชาติ ทั้งยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ท่ีจ่าย 
และภาษีการขายและการบริการ ดงันั้น จากปัจจยัขา้งตน้จึงท าใหส้ถาบนั KLRCA มีอนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ
ท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมาก อนัเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี เช่นเดียวกบัประเทศเวยีดนาม
ซ่ึงอนุญาตใหช้าวต่างชาติเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการในประเทศเวยีดนามไดง่้ายโดยสามารถใชจ้ดหมาย
เชิญจาก ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ VIAC หรือจดหมายเชิญจากคู่พิพาทเท่านั้น 

3.  ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ปัจจยัเก่ียวกบัความเช่ียวชาญของอนุญาโตตุลาการ จดัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและความ

รวดเร็วในการท าค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ จากการศึกษาขอ้มูลของต่างประเทศ ทั้งประเทศเวียดนามและ
มาเลเซียเพ่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยพบวา่ นอกจากความรวดเร็วในการท าค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการแลว้ 
ปัจจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
มีผลส าคญัต่อความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการในการตดัสินใจน าขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการแทนการน าคดีข้ึนสู่ศาล กล่าวคือ ในส่วนของประเทศมาเลเซียนั้น อุตสาหกรรมหลาย
ภาคส่วนในมาเลเซียไดจ้ดัท าสญัญามาตรฐานท่ีก าหนดอนุญาโตตุลาการเป็นหน่ึงในกลไกการระงบัขอ้พิพาท ท า
ใหไ้ดรั้บความนิยมในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เพราะอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีสะดวก
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รวดเร็ว มีความเป็นทางการน้อยกว่าศาล ไม่เปิดเผยความลบัของคู่กรณี และอนุญาโตตุลาการเป็นผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นส าหรับขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 

4. ค่าใชจ่้าย 
จากข้อมูลการวิจัยในประเทศเวียดนามพบว่าปัจจุบัน ศูนย์อนุญาโตตุลาการ VIAC มีนโยบายลด

ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการอนุญาโตตุลาการลง โดยปัจจุบนัไดป้รับลดลงเหลือเพียง 700 USD และในกรณีท่ี
ค่าธรรมเนียมมีมูลค่าไม่สูงมาก ศูนยอ์นุญาโตตุลาการ VIAC จะใหค้่าธรรมเนียมกบัอนุญาโตตุลาการทั้งหมดโดย
ไม่หักค่าใชจ่้าย เพื่อส่งเสริมให้บริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามหันมาใชอ้นุญาโตตุลาการท่ี ศูนย์
อนุญาโตตุลาการ VIAC มากข้ึน เช่นเดียวกบัการศึกษาในประเทศมาเลเซีย พบว่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สถาบัน 
KLRCA ประสบความส าเร็จ คือ ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการซ่ึงถูกกว่าท่ีอ่ืน เน่ืองจากค่าธรรมเนียมถือเป็นส่ิง
ส าคญัเสมอ (Fee is always important) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางท่ีมกัจะให้ความส าคญักบัค่าธรรมเนียมท่ีถูก 
ดงัน้ี จึงท าให้สถาบนั KLRCA จดัท าตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการด าเนินการของศาลเปรียบเทียบกบัการ
อนุญาโตตุลาการ  ถึงแมว้า่ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่ใช่ปัจจยัหลกัส าคญัท่ีสุดท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจของผู ้ประกอบการในการน าข้อพิพาทเข้า สู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิ ธีการ
อนุญาโตตุลาการ แต่อยา่งไรก็ตามการปรับลดค่าธรรมเนียมก็ส่งผลท าใหก้ารใชอ้นุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้
พิพาทเป็นท่ีน่าดึงดูดใจข้ึนเป็นอยา่งมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวจิยัและการเก็บขอ้มูลในต่างประเทศ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
1. การจดักลุ่มประเภทของคดี 
คณะผูว้ิจยัเห็นควรวา่ ในระยะเร่ิมตน้ของการให้บริการ ควรมุ่งเป้าให้บริการอนุญาโตตุลาการแก่กระ

บวนการอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทในประเทศเป็นหลกั ซ่ึงการแยกประเภทวา่ขอ้พิพาทลกัษณะใดจะถือเป็นขอ้
พิพาทในประเทศ อาจอา้งอิงไดจ้ากค านิยามของ“กระบวนการอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ” ตามท่ี
ไดมี้การเสนอขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ในมาตรา 5 ของพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  

2. ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกคา้ 
ในระยะเ ร่ิมต้นของการให้บริการ ควรมุ่ง เ ป้าให้บริการอนุญาโตตุลาการแก่กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทระหว่างผูป้ระกอบในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการใน
ประเทศเป็นหลกั โดยผลการวจิยัภาคสนามทั้งในประเทศเวยีดนามและประเทศมาเลเซียสนบัสนุนดว้ย 

3. เนน้ย  ้าและส่งเสริมกลไกท่ีสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและความเช่ียวชาญ 
การเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของอนุญาโตตุลาการ เช่น ขอ้พิพาทตามสญัญาก่อสร้าง ขอ้พิพาทตาม

สัญญาประกนัภยั ขอ้พิพาทดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ตามขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นการส่งเสริมการให้บริการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการโดยมุ่งเป้าไปท่ีขอ้พิพาทบางประเภทใหเ้หมาะสม
และมีผลช้ีขาดถูกตอ้งเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่าย เช่น ขอ้พิพาทในสัญญาก่อสร้าง รวมถึงให้การสนบัสนุนเชิง
วิชาการเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในขอ้พิพาทเพื่อดึงดูดผูมี้ความเช่ียวชาญจากต่างประเทศ
มาปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการ จากผลการวิจยัในประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ยงัพบว่า กระบวนการ
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ตรวจคนเขา้เมือง อาทิ การขอวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า ก็จัดเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ี
สามารถไดรั้บความสะดวกในการปฏิบติัหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการ
ผลกัดนัให้มีการปรับแกก้ฎหมายภายในในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการโดยเร็ว โดย
ควรปรับแก้ร่างพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ (ฉบับยกร่างโดยส านักงานศาลยุติธรรม) ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
อ านาจในการรับรองบุคคลท่ีจะเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

4. การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบรวดเร็ว (Fast Track Arbitration) เป็นอีก

ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั จากผลการศึกษาของประเทศมาเลเซียจะพบวา่ สถาบนัKLRCA มีบริการ Emergency 
Arbitrator ท่ีตอบรับการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการอย่างรวดเร็ว และมีการพิจารณาคดีโดยใช้เฉพาะเอกสาร 
(Documents-only Hearing)  ภายใต ้the KLRCA Fast Track Arbitration Rules  ทั้งมีกระบวนการพิจารณาให้แลว้
เสร็จภายใน 160 วนั ดงันั้นผูว้จิยัเห็นวา่การท่ี สถาบนัTHAC มีการก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดย
เร่งรัดในมาตรา 85 และ 86 ของขอ้บงัคบัสถาบนัฯ นั้นเป็นส่ิงท่ีดีแลว้ แต่ควรมีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
จ านวนทุนทรัพยท่ี์สามารถใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดได ้เพ่ือใหข้อ้บงัคบัขอ้น้ีสามารถปรับใชไ้ด้
ในทางปฏิบติั รวมถึงศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีควรก าหนดส าหรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
โดยเร่งรัดใหมี้ความกระชบัมากยิง่ข้ึนดว้ย โดยอาจใชก้รณีของประเทศมาเลเซียเป็นแนวทางในการแกไ้ข 

5. ศึกษาวเิคราะห์ และปรับเปล่ียนอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสม 
 ผูว้ิจัยเห็นว่าควรให้มีการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทในประเทศ (Domestic Arbitration) เพื่อท าการปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียมใหอ้ยูใ่นอตัรา
ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การใชอ้นุญาโตตุลาการเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจของ ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

6. การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ  
จากการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจุบนัส่วนราชการไทยบางส่วนยงัคงมีทศันคติในดา้นลบต่อการเสนอขอ้

พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์ความเห็นของส่วนราชการต่อการจดัท าขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศท่ีโดยส่วนมากจะเสนอไม่ให้ใชก้ารอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาท โดยมีเหตุผลมาจาก
ในอดีตท่ีผา่นมาหน่วยงานของรัฐมกัจะแพค้ดีเม่ือน าคดีเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประกอบกบัผูท่ี้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น คู่กรณีพิพาท ผูพิ้พากษา หน่วยงานราชการ อาจขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
อนุญาโตตุลาการดว้ย จึงท าใหไ้ม่เกิดบรรยากาศในการส่งเสริมการใชอ้นุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจร
จากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ไดม้าจากวธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบัวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใชโ้ปรแกรม 
SPSS และวเิคราะห์โมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยใชโ้ปรแกรม LISREL ผลการวจิยัปรากฏวา่ 1.โมเดลท่ีพฒันาข้ึนมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นเกณฑดี์ (ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากบั 0.03 โดยมีค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
(p) เท่ากบั 0.99 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 2 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดั
ความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 ค่า
ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.00 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของส่วนท่ีเหลือมาตรฐาน (RMSEA) เท่ากับ 0.00) 2. โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ ความตั้งใจ
และการรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ และเจตคติ การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางออ้มโดยผา่นตวัแปรความตั้งใจป้องกนัอุบติัเหตุ 

 
ค าส าคญั: ความตั้งใจป้องกนัอุบติัเหต,ุ พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุ    
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of motorcycle 
accident prevention behavior for undergraduate students. The 400 graduate students were simple random 
sampling. The 5-rating scale questionnaire was used in collecting the data. Descriptive statistics were generated 
using SPSS and causal relationship modeling were involed by LISREL. The Results were follows: 1. The 
developed model was consistent with empirical data. Goodness of fit statistics were; chi square test = 0.03, df = 
2, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, CFI = 1.00, SRMR = 0.00, RMSEA = 0.00 2. The causal relationship model of 
motorcycle accident prevention behavior for undergraduate students indicated that intention and perceive 
behavior control were direct effect on motorcycle accident prevention behavior. While, attitude, subjective norm, 
perceive behavior control were an indirect effect on motorcycle accident prevention behavior through intention 
 
KEYWORDS: motorcycle accident prevention behavior, motorcycle accident prevention intension     
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบันอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์เป็นปัญหาส าคญัในระดบัโลก ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท าให้
ประชากรทัว่โลกมีชีวิตท่ีตอ้งแข่งขนั ซ่ึงตอ้งประสบกับปัญหาสภาพการจราจรท่ีติดขดัและเวลาท่ีเร่งรีบ กับ
สภาวะเช่นน้ีท าให้ประชากรตอ้งเลือกใชพ้าหนะท่ีมีความคล่องตวัสูงในการเดินทางท าให้รถจกัรยานยนตเ์ป็น
พาหนะท่ีถูกเลือกน ามาใชง้าน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกส่งผลใหร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นท่ีนิยมใชใ้นการขบัข่ีเพ่ิม
มากยิ่งข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัรถจกัรยานยนตก็์เป็นพาหนะท่ีประสบอุบติัเหตุมากเป็นระดบัตน้ ๆ ของประเทศ
จากการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัอุบติัเหตุการขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์ลอดจนทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าสถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยและจงัหวดัในภาค
ตะวนัออก มีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาและผลกระทบเพ่ิมมากข้ึน จากเหตุผลดงักล่าวจึงไดเ้ลือกท าการศึกษาใน
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัในภาคตะวนัออกของรัฐ ซ่ึงเป็นกลุ่มอายุและอยู่ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละหากนกัศึกษาไดรั้บการพฒันาพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในการป้องกนัการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์นั้นก็จะท าให้พฤติกรรมของนักศึกษากลายเป็นพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมเคยชินหรือเป็นนิสัยท่ีดีและถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะน ามาเป็นเป้าหมายในการพฒันาความ
ตั้งใจ  เจตคติ การรับรู้ การคลอ้ยตาม ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัควบคุมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Palat and Delhomme, 2012) ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์อาจเพ่ิมสูงข้ึนในประเทศในอนาคต
เพื่อลดจ านวนผูป่้วยและผูเ้สียชีวิตลงใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตจุราจรจากการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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(2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ
จราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ (Motorcycle Accident Prevention Behavior) หมายถึง พฤติกรรมใดๆ 
ของนักศึกษาในการป้องกันอุบติัเหตุทั้ งในด้านความตั้งใจ ความไม่ประมาท ความสนใจ ความเช่ือ หรือการ
แสดงออกใด ๆ ท่ีท าให้ตนไม่ไดรั้บอนัตราย หรือความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ การสวมหมวกกนัน็อคขณะ
ขบัข่ี ไม่ขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์ณะมึนเมา ศึกษาและเคารพกฏจราจร ตรวจสภาพเคร่ืองยนตก่์อนการขบัข่ี 
 การศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมในการวิจัยน้ีน าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Theory of Planned 
Behavior (Ajzen, 1991) มาเป็นกรอบในการคดัเลือกปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนน้ีอา้งถึงความคิดของมนุษยใ์นการตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลเม่ือมีการเผชิญกบัทางเลือก  โดยมี
แนวคิดวา่มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีเหตุผลและรู้จกัใชข้อ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบในการตดัสินใจเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่
ตนเองและเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยมิ์ได้ถูกก าหนดโดยอารมณ์หรือขาดการพิจารณาไตร่ตรองก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ดงันั้นการแสดงพฤติกรรมใด ๆ จะผ่านเจตนาหรือความตั้งใจ 
(Intention) ของบุคคลท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ และความตั้งใจจะเกิดจากอิทธิพลของปัจจยั 3 ด้าน ได้แก่                    
1) เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward Behavior) 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และ                 
3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived  Behavior Control) ดงันั้น  ถา้บุคคลมีเจตคติท่ีดี มีการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงท่ียอมรับพฤติกรรมนั้นและรับรู้ว่าสามารถควบคุมตนเองไดม้าก ก็ย่อมมีความตั้งใจสูงท่ีจะกระท า

เจตคติการป้องกนัอบัุติเหตุ

การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิการ
ป้องกนัอบัุติเหตุ

การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองการป้องกนัอบัุติเหตุ

ความตั งใจ
การป้องกนัอบัุติเหตุ

พฤติกรรมการป้องกนั
อบัุติเหตุ
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พฤติกรรมนั้น โดยมีความตั้งใจป็นตวักลางท่ีจะน าไปสู่การท าพฤติกรรม อยา่งไรก็ตามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในเหตุการณ์จริง อาจท าให้บุคคลตดัสินใจกระท าพฤติกรรมโดยไม่ผ่านความตั้งใจ หากสถานการณ์
เอ้ืออ านวยความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับข่ี
รถจกัรยานยนต ์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 8 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัราช

ภฏัราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงราชมงคลตะวนัออกวิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกวิทยาเขต
จนัทบุรี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยพ์ทัยา และมหาวทิยาลยัเอเซียนจ านวนทั้งส้ิน 90,028 คน  

กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาจาก 4 มหาวทิยาลยั คือ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกวิทยาเขต

จนัทบุรีจ านวน 400 คน  
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ, ความตั้งใจการป้องกนัอุบติัเหตุ, เจตคติการป้องกนัอุบติัเหตุ,  การคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิงการป้องกนัอุบติัเหตุ, การรับรู้ความสามารถของตนเองการป้องกนัอุบติัเหตุ  
  ตวัแปรในแฝงมี 2 ตวัไดแ้ก่ 
 1. พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวัแปร คือ การปฏิบติัตามกฎพ้ืนฐาน
ของการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์การปฏิบติัในการขบัข่ีตามกฎจราจร การปฏิบติัในการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
 2. ความตั้งใจการป้องกนัอุบติัเหตุ ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปร คือ ความตั้งใจปฏิบติัเม่ือมี
ต ารวจและความตั้งใจปฏิบติัเม่ือไม่มีต ารวจ  
 ตวัแปรภายนอกแฝง มี 3 ตวั ไดแ้ก่ 
 1. เจตคติการป้องกนัอุบติัเหตุ ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวัแปร คือ เจตคติต่อการปฏิบติัตนขณะ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ เจตคติต่อการตรวจสภาพรถก่อนการขับข่ีรถจักรยานยนต์ เจตคติต่อการปฏิบัติตาม
เคร่ืองหมาย/สญัญาณไฟจราจร   
 2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงการป้องกนัอุบติัเหตุ ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวัแปร คือ การคลอ้ย
ตามพือ่น การคลอ้ยตามบุคคลครอบครัว และการคลอ้ยตามส่ือทางสงัคม 
 3. การรับรู้ความสามารถของตนเองการป้องกนัอุบติัเหตุ ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปร คือ 
การรับรู้เก่ียวกบัขอ้ดีในการกระท าพฤติกรรม การรับรู้เก่ียวกบัขอ้เสียในการกระท าพฤติกรรม   
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  
       เคร่ืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5ระดบั แบ่งออกเป็น 6 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
ตอนท่ี 3  การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
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 ตอนท่ี 4  การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการกระท าพฤติกรรม  
 ตอนท่ี 5  ความตั้งใจต่อการกระท าพฤติกรรม 
  ตอนท่ี 6  พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจาการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
 โดยในแต่ละตวัแปรมีค่าครอนบาคแอลฟาดงัต่อไปน้ี 
 ตวัแปรภายในพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุมีค่าครอนบาคอลัฟาเท่ากบั .99   
 ตวัแปรภายในความตั้งใจการป้องกนัอุบติัเหตุมีค่าครอนบาคอลัฟาเท่ากบั .95  
 ตวัแปรภายนอกเจตคติการป้องกนัอุบติัเหตุมีค่าครอนบาคอลัฟาเท่ากบั .74   
 ตวัแปรภายนอกการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงการป้องกนัอุบติัเหตุมีค่าครอนบาคอลัฟาเท่ากบั .64 
 ตวัแปรภายนอกการรับรู้ความสามารถตนเองการป้องกนัอุบติัเหตุมีค่าครอนบาคอลัฟาเท่ากบั 
.98  ตามล าดบั 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างคือ
นกัศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตศรีราชา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกวทิยาเขตจนัทบุรี จ านวน 400 คน 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่งโดย
โปรแกรม SPSS และวเิคราะห์ความตรงของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ โดยโปรแกรม LISREL  
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 
 
 P** < 0.01 

   ภาพที ่2   ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตจุราจรจากการขบัข่ี 
  รถจกัรยานยนต ์

  

เจตคติการป้องกนั
อบัุติเหตุ

ATT1

การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างองิการป้องกนั

อบัุตอเหตุ

การรับรู้ความสามารถ
ชองตนเองการป้องกนั

อบัุติเหตุ

ความตั งใจการป้องกนั
อบัุติเหตุ

พฤติกรรมการ
ป้องกนัอบัุติเหตุ

  65  
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NORM1

NORM2

  64  

  65  

  81  

  76  

  78  

  46  

  57  

  77    64  

  44  

  35  

  63  

BEH1 BEH2 BEH3INT2INT1

NORM3

PER1

PER2

  53  

  55    72  

  24  

  43  
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล คือโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุ พร้อมทั้งเสนอค่าสถิติท่ีแสดงค่าขนาดอิทธิพล และความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผล
การทดสอบค่าไคสแควร์มีค่าเท่ากบั 0.03 โดยมีค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.99 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 2 ค่า
ดชันีระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 1.00 ค่า
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.00 กราฟคิวพล็อตอยูใ่นแนวเส้นทแยงมุม และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวั
แปรตามไดแ้ก่ ตวัแปรความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัและตวัแปรพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ มีค่า
เท่ากบั 0.92 และ 0.85 ตามล าดบั แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนความ
ตั้ งใจต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ และตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุได้ร้อยละ 92 และ 85 
ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาเสน้ทางอิทธิพลท่ีส่งผลต่อตวัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุพบวา่ตวัแปรท่ีส่งผลสูงสุด คือ
การรับรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ มีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ ขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0 53 และมีอิทธิพลทางออ้มต่อตวัแปรพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0 24 
รองลงมาคือความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุร่วมกบัเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ ขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0 48   
 ตวัแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุมีอิทธิพลทางออ้มต่อตวัแปรพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุผา่นตวัแปรความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0 48 
 ตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปร
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุผา่นตวัแปรความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ ขนาดอิทธิพล 0 35  
 ตวัแปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ มีอิทธิพลทางออ้ม
ต่อตวัแปรพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ ผ่านความตั้งใจต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
0 54 
 

6. อภิปรายผล  
 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ โดย
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนอยูก่บั ความตั้งใจในการป้องกนัอุบติัเหตุ เจตคติ
ในการป้องกนัอุบติัเหตุ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการป้องกนัอุบติัเหตุ การรับรู้ความสามารถของตนในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน Theory of Planed Behavior (Ajzen, 2012 c) 
ท่ีอธิบายไวว้่า การท่ีบุคคลจะตดัสินใจท าพฤติกรรมใด เกิดจากการใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่ซ่ึงประกอบด้วยความเช่ือ
เก่ียวกบัผลของพฤติกรรม ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงและความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุม ความเช่ือทั้งสามน้ี
ส่งผลต่อพฤติกรรม โดยผา่นเจตคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
ความตั้งใจการป้องกนัอุบติัเหตุยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุนั้นดว้ย  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูป้กครองควรปฏิบติัตวัใหถู้กตอ้งตามกฎจราจร เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือนกัศึกษาจะเกิดการรับรู้
และคลอ้ยตามมีความตั้งใจปฏิบติัตนในการขบัขี่รถจกัรยานยนตท่ี์ถูกตอ้งในแบบอยา่งท่ีเห็นผูป้กครองปฏิบติั 

(2) มหาวทิยาลยัควรมีมาตรการในกฎระเบียบการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์เคร่งครัดมากยิง่ข้ึน เพ่ือ
นกัศึกษาจะไดป้ฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งในการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์

 (3) ส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุป้ายโฆษณา ใชด้าราท่ีวยัรุ่นนกัศึกษาช่ืนชอบมาเป็น
นายแบบและนางแบบโฆษณาในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์พ่ือดึงดูดความสนใจใหว้ยัรุ่นนกัศึกษาปฏิบติัตาม  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั งต่อไป 
(1) ควรมีการวิจยัโดยใชโ้มเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจาก

การขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 
กลุ่มอาชีพอิสระรับจา้งทัว่ไป วา่จะมีความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 

(2) ควรมีการศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ ในตวัแปรดา้น
อ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อประโยชน์ในการน าผลการวจิยัไปใช ้

(3) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมของนักศึกษา ดังนั้น
การศึกษาคน้ควา้ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีควรศึกษาต่อยอด เพื่อความเขา้ใจท่ีสมบูรณ์
ในการส่งเสริมและพฒันาใหน้กัศึกษามีจิตส านึก มีความตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุมากยิง่ข้ึน  

 
8. เอกสารอ้างองิ 
กลุดี เข่งวา  (2553)  การศึกษาความปลอดภยัในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี  
กนกวรรณ บริสุทธ์ิ  (2553)  การศึกษาความปลอดภยัในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา  วทิยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ดารินทร์ งามสม  (2552)  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการกระท าผิดกฎจราจรของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์ 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ภูวนาท แกว้พรหม  (2553)  การศึกษาความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมของผูป้ระกอบอาชีพชบัข่ีรถจกัรยานยนต์
รับจา้งเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฏหมายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

ศุภรัตน์ วรสุข  (2554)  การศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตจุราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลแสนสุข  วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป 
คณะบริหารรัฐกิจ  มหาวทิยาลยับูรพา  

ศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน  (2554)  จุดเส่ียง  วารสารสาธารณสุขแห่งชาต,ิ 2554(1)  
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บทคัดย่อ 
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) มี
จุดประสงคเ์พื่อความเสมอภาคและขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการ คนพิการตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิต 
และลดส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต แนวคิดหน่ึงท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากองคก์ารสหประชาชาติ คือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(Community based rehabilitation: CBR)  โดยใชท้รัพยากรและ
บุคลากรชุมชนขบัเคล่ือนการพฒันา ภายใตก้ารสนบัสนุนจากภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งเสริมใหค้นพิการ
ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติและเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชด่านซา้ย จงัหวดัเลย เป็น
โรงพยาบาลท่ีมีการพฒันาภายใตก้ระบวนการส่งเสริมความยัง่ยนืของชุมชน นโยบายของโรงพยาบาลคือการให้
ความส าคญักบัมิติทางสังคมท่ีเป็นส่วนส่งเสริมต่องานบริการสุขภาพ โครงการด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตย ์เป็น
หน่ึงในโครงการท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารริเร่ิมของบุคลากรในโรงพยาบาล ดว้ยแนวคิดท่ีจะลดการเกิดอุบติัเหตุรุนแรง
ในอาคารท่ีอาจน าไปสู่ความพิการ และส่งเสริมเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ผูสู้งอายุ และคน
ทัว่ไป โครงการดงักล่าวถูกขบัเคล่ือนภายใตก้ารท างานของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อผลกัดนัให้เกิดนโยบาย
ระดบัอ าเภอ และเป็นเมืองตน้แบบของการพฒันางานสถาปัตยกรรมเพื่อคนพิการ ผูสู้งอาย ุและทุกคน   จากการ
วิเคราะห์การด าเนินโครงการพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิดทฤษฎี และขั้นตอนการด าเนินงานของ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน(CBR) ตั้ งแต่การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคญัของ

mailto:Narutai.ri@spu.ac.th
http://www.braille-cet.in.th/Braille-CET/files/law/202.doc
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โครงการ การด าเนินงานท่ีครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ การศึกษา อาชีพ สังคม และการเสริมพลงั(Empowerment) 
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม การใชท้รัพยากรและบุคลากรทอ้งถ่ิน  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นองค์ความรู้จาก
ภายในและนอกชุมชนจนเกิดผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางการแก่ชุมชนอ่ืน และสร้างความเช่ือมัน่วา่
กระบวนการพฒันาภายใตแ้นวทางฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานจะสร้างประโยชน์แก่ทุกคนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
ค าส าคญั : การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน, การออกแบบเพื่อทุกคน 
 

ABSTRACT 
 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) aim for equality and eliminate 
discrimination against persons with disabilities. People with disabilities need to be healed and reducing the 
barriers to lifestyle and quality of life. A concept that has been promoted by the United Nations is Community 
based rehabilitation (CBR) approach. The strategy within community development for the rehabilitation, poverty 
reduction, equalization of opportunities and social inclusion of all people with disabilities. The main action is to 
use the resources and human resources in the community driven development. To encourage people with 
disabilities get the quality of life. Dansai Crown Prince Hospital, one of Loei district hospitals is developed under 
the vision of promoting sustainable communities. The hospital's policy is not only developing a dimension of 
health services but focusing on other dimensions of social promotion also. “Dansai friendly design city” the 
project that was proposed under the initiative of a staff in the hospital. The idea is to reduce the severity of 
accidents due to the use of the building that may lead to disability and promote access to facilities for disabled 
and elderly people. The project was driven under the operation of all sectors of the community. To push for policy 
at the district level. In order to make the district's policy and the city's master development architecture for the 
elderly and disabled people. The analysis found that the project is consistent with the concepts, tools and 
procedures for the implementation of the CBR process. The use of local resources and knowledge from within 
and outside the community. The result is a substantial achievement. This program can be used to guide the work 
to other communities. And confirms that the development under the community based rehabilitation approach 
bring a sustainable advantage for everyone. 
 
KEYWORDS: Community Based Rehabilitation, Universal Design 

 

บทน า 
 อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย เป็นอ าเภอท่ีมีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม และมีความร่วมมือกนัของภาคี
ทอ้งถ่ินเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หน่ึงในภาคส่วนท่ีมีบทบาทส าคญั คือโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารและบุคลากรมิได้ให้
ความส าคญัเพียงงานบริการดา้นสุขภาพ แต่พิจารณาถึงมิติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
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ชีวติของผูป่้วย ทั้งองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา ป้องกนั และการเฝ้าระวงั เพื่อลดอตัราการเขา้รักษาตวัใน
โรงพยาบาล  จากการสังเกตและเก็บขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 โดยนักกายภาพบ าบดัของโรงพยาบาล
พบวา่ ผูป่้วยท่ีมารักษาตวัจากอุบติัเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารเฉล่ีย 33 รายต่อปี  เป็นอุบติัเหตุท่ีส่งผลถึงชีวติ
ความเป็นอยู่ รวมถึงบางรายอาจน าไปสู่ความพิการภายหลงั เป็นภาระในการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
ซ ้ าซ้อน  จึงเกิดแนวคิดการออกแบบการจดัการพ้ืนท่ีส่ิงแวดลอ้มเมืองด่านซ้ายท่ีเหมาะสมทั้งในบ้าน และใน
ชุมชน รวมถึงการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทาง โดยผ่านกระบวนการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal 
Design) มุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้พ้ืนท่ีอย่างปลอดภัย สะดวก ช่วยเหลือตนเองในการใช้
ชีวิตประจ าวนัได้ ลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุรุนแรงท่ีน าไปสู่ความพิการโดยเฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายุ เอ้ือต่อการ
เขา้ถึงพ้ืนท่ีและบริการสาธารณะต่างๆ ผูสู้งอายแุละคนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองในการใชชี้วิตประจ าวนัได ้ลด
ภาระการดูแล ลดอตัราการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล และมีเป้าหมายเพ่ือใหเ้กิดนโยบายระดบัอ าเภอ ในการเป็น
เมืองตน้แบบแห่งสถาปัตยกรรมเพ่ือทุกคน  
 
กระบวนทัศน์ในงานพฒันาคุณภาพชีวติของคนพกิาร  

มีท่ีมาจากการสงเคราะห์ (Philanthropy and charity base) สู่แนวทางรัฐสวสัดิการ(Commonwealth) ดว้ย
บริการทางการแพทย(์Medical base) ความช่วยเหลือสนบัสนุนในการฟ้ืนฟจูากองคก์รต่างๆ(Institution base 
rehabilitation) รวมถึงการช่วยเหลือแหล่งทรัพยากรภายนอกสู่ชุมชน (Outreach service) เช่น งานคลีนิกเคล่ือนท่ี
ในพ้ืนท่ีห่างไกล การเยีย่มบา้นคนพิการ ในราวปี ค.ศ.1970-1999 กระบวนทศัน์ไดเ้ร่ิมเปล่ียนจากการใหแ้ละรับ 
ไปสู่แนวคิดร่วมกนัพฒันา แต่ก็ยงัคงมุ่งประเด็นเพียงดา้นการแพทยแ์ต่มกัละเลยมิติทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ภายหลงัการประชุม International Conference on Primary Health Care องค์การอนามยัโลกไดริ้เร่ิมกล
ยทุธ์การแกปั้ญหาความยากจนและช่วยเหลือคนพิการในพ้ืนท่ีห่างไกล และไดป้ระกาศในปฏิญญาอลัมา อตา ใน
ปี ค.ศ.1978 (Declaration of Alma-Ata, 1978)  เป้าหมายคือการด าเนินการภายใตค้วามร่วมมือจากหลายภาคส่วน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการไดเ้ขา้ถึงส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐาน และสามารถอยูร่่วมในสังคมไดโ้ดยไม่ถูกกีด
กนั โดยเบ้ืองตน้คนพิการตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูและลดส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมในโอกาสของคนพิการในสังคม   องค์การอนามัยโลก(WHO) องค์กรเพื่อ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) และ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ(ILO) 
ท าการส ารวจพบวา่ความพิการกบัความยากจนมีความสัมพนัธ์กนั ความยากจนน าไปสู่ความพิการท่ีเพ่ิมข้ึน และ 
ความพิการก็น าไปสู่ความยากจนเช่นกนั ผลกระทบของความยากจนท่ีมีต่อคนพิการนั้นมีมาก และท าใหเ้กิดความ
สูญเสีย ตามขอ้มูลจาก DFID (DFID,2000) ร้อยละ 50 ของคนพิการนั้นแทจ้ริงแลว้สามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดความ
พิการได ้และความพิการมีความเช่ือมโยงกบัความยากจน(Narayan and Petesch, 2002) ความยากจนท าใหสู้ญเสีย
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ทั้ ง สุขภาพ การศึกษา อาหาร น ้ าสะอาด ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิต นอกจากน้ีความยากจนท าใหค้นพิการขาดการพฒันาในดา้นอ่ืนๆอยา่งเป็นองก์รวม ไม่ไดรั้บการศึกษา 
ไม่มีงานท า ชีวติข้ึนอยูก่บัการจุนเจือจากสมาชิกในครอบครัว และการสงเคราะห์จากหน่วยงานการกศุล  

ภายหลงัปี ค.ศ.2000 แนวคิดดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการเสริมพลงั(Empowerment)ให้แก่คน
พิการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเร่ิมเป็นท่ียอมรับ เพ่ือให้คนพิการสามารถยืนหยดัและช่วยเหลือตนเองไดภ้ายใตก้าร
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ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ในปี ค.ศ.2004 องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้นิยามแนวคิดดังกล่าวโดยใช้ค  าว่า Community based rehabilitation หรือเรียกโดยย่อว่า CBR 
หมายถึงการพฒันาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ใชก้ลยทุธในการพฒันาชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟ ูเพ่ือ
ความเท่าเทียมในโอกาส และความมีส่วนร่วมทางสงัคมของทุกคน (World Health Organization, 2004)  

 

แนวคดิและหลกัการของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชนเป็นฐาน 
การส่งเสริมใหป้ระชาชนซ่ึงรวมถึงคนพิการไดมี้บทบาทในการพฒันาคุณภาพชีวติ พึ่งพาตนเอง ภายใต้

การสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงบางพ้ืนท่ีความ
ช่วยเหลือและสวสัดิการจากภาครัฐท าไดไ้ม่ทัว่ถึง แนวคิดน้ีมีท่ีมาจากการด าเนินการดา้นสาธารณสุขและงาน
ฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นหลกั จากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการพฒันาในดา้นอ่ืนๆเพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต้
ความร่วมมือของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน เพ่ือให้การพฒันา
บรรลุเป้าหมาย เกิดความเขม้แขง็คนพิการสามารถยนืหยดัไดจ้ากภายใน น าไปสู่ความยัง่ยนืในการพฒันา ลดภาระ
ของภาครัฐ และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของคนพิการและชุมชนอยา่งแทจ้ริง  (Sally Hartly, 2006)  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน(Community based rehabilitation :CBR) คือกลยุทธ์
หรือแผนการด าเนินงานเพ่ือแกปั้ญหาความยากจนและช่วยเหลือคนพิการในพ้ืนท่ีห่างไกล เป็นโครงการท่ีถูก
พฒันาเพ่ือการฟ้ืนฟสูร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมและการอยูร่่วมกนัในสงัคมส าหรับทุกคน โดยเฉพาะในคนพิการและผู ้
ยากไร้  CBR คือการลงมือท าผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป้าหมายสูงสุดคือเพ่ือความยัง่ยืนของคนพิการ
และชุมชน (Harry Finkenflügel, Servious Dube, Alister Munthali, Mitchell Loeb, 2006) คนพิการจะตอ้งมีบทบาทในสงัคม
อยา่งมีความหมาย สามารถท่ีจะรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนของตนและไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
กบัสมาชิกอ่ืนๆในสังคม (WHO.,CBR Guideline, 2010) โดยมีองคป์ระกอบในการพฒันาท่ีเช่ือมโยงและบูรณา
การกนั ก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก เรียกวา่ CBR Matrix ไดแ้ก่มิติทางสุขภาพ การศึกษา การประกอบอาชีพ 
สังคม และด้านการเสริมพลงัให้แก่คนพิการ คนพิการภายใตก้ระบวนการ CBR ไม่ได้เพียงแต่จะรอรับความ
ช่วยเหลือ แต่เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งภาคีการพฒันา เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนใหง้านพฒันาคุณภาพชีวติบรรลุผล 
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินก่อนท่ีจะรับ หรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก จาก
งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนพบว่า คนพิการท่ีอยู่ในชุมชนท่ีเห็น
ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทั้ งด้านงบประมาณ โอกาส 
การศึกษา การสร้างอาชีพ และท่ีอยูอ่าศยั คนพิการมีคุณภาพชีวติและความสามารถในการท ากิจวตัรเพ่ิมข้ึน และมี
ก าลงักลา้มเน้ือเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  และคนพิการมีระดบัความพึงพอใจร้อยละ 93.41 และรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าในสงัคม (วชัรีกร ภิมาลย,์ จุฬารัตน์ สุริยาทยั และคนอ่ืนๆ, 2554)  

หากพิจารณาในประเด็นการพฒันา แนวคิดการพฒันาสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน สามารถ
น าไปปรับใชก้บังานพฒันามนุษยใ์นดา้นอ่ืนๆได ้ไม่เฉพาะแต่งานดา้นความพิการ ทั้งน้ีการช่วยเหลือและพฒันา
ใดๆ ควรจะใหผู้ท่ี้จะไดรั้บการช่วยเหลือมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย  
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การบูรณาการสู่การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิารและผู้สูงอายุ 
 โครงการด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตย ์ถูกขบัเคล่ือนภายใตก้ารท างานของทุกภาคส่วนในชุมชน  มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิดทฤษฎี เคร่ืองมือ และขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชนเป็นฐาน(CBR) ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคญัของโครงการ การด าเนินงานท่ี
ครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพ การศึกษา อาชีพ สังคม และการเสริมพลงั(Empowerment) ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
การใชท้รัพยากรและบุคลากรทอ้งถ่ิน  การสนบัสนุนจากแหล่งองคค์วามรู้ทั้งภายในและนอกชุมชน จนเกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางการท างานให้แก่ชุมชนอ่ืน และสร้างความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการพฒันา
ภายใตแ้นวทางฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานจะสร้างประโยชน์แก่ทุกคนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
  การศึกษาการด าเนินโครงการ ด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตย ์ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนงานสถาปัตยกรรมเพื่อ
คนพิการและผูสู้งอาย ุโดยวเิคราะห์เปรียบเทียบกบักระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน
(CBR) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.เพ่ือทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการขบัเคล่ือนงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนพิการและผูสู้งอาย ุภายใต้
บริบทของชุมชนด่านซา้ย  
 2. เพ่ือวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี และขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน(CBR)  
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการพฒันาโดยประชาชน ชุมชน และภาคประชาสงัคม ใหเ้กิดการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ภายใตแ้นวคิดการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษากระบวนการตั้งตน้ของโครงการ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีการพฒันา ในพ้ืนท่ี
เทศบาลศรีสองรัก และเทศบาลด่านซา้ย อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ศึกษาการด าเนินงานปรับปรุงส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการ และผูสู้งอาย ุสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย ์วเิคราะห์เปรียบเทียบกบักระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(CBR) 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
 ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและสงัเกตการณ์ เพื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบโดยผูศึ้กษาเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง
ของการด าเนินการตั้งแต่การสร้างองคค์วามรู้แก่ผูมี้ส่วนร่วม การเก็บขอ้มูล การวางแผนด าเนินการ การออกแบบ
ปรับปรุง การน าเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็น การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ การเช่ือมโยงเพื่อการสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ และขั้นตอนการจดัสร้างและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก จนปรากฏผลงานเป็นรูปธรรม 
  

 การวเิคราะห์การด าเนินงานด้วยกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน 
 1. ผู้มส่ีวนร่วมในชุมชน (Community Participation)    
 แนวคิดของกระบวนการ CBR คือ คนพิการไม่ไดเ้พียงแต่จะรอรับความช่วยเหลือ แต่เป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคีการพฒันา เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนให้งานพฒันาคุณภาพชีวิตบรรลุผล โดยใช้ทรัพยากรและ
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บุคลากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนท่ีจะรับหรือขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานหรือองคก์รภายนอก  

                           

 
แผนภาพที ่1 เปรียบเทียบ องคป์ระกอบของภาคีการพฒันา 

 
 จากภาพ 1.1 เปรียบเทียบองค์ประกอบของภาคีการพัฒนา พบว่าในโครงการด่านซ้ายเมือง
อารยสถาปัตย ์มีภาคีการพฒันาท่ีครบองคป์ระกอบตามทฤษฎี CBR โดยมีผูข้บัเคล่ือน(Key person) ซ่ึงเป็นกลไก
ส าคญัไดแ้ก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการพฒันา เพราะมิติทาง
สุขภาพ เป็นมิติท่ีส าคญัในสังคมชนบท และโรงพยาบาลก็ไดรั้บความเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ินในการด าเนินโครงการ
ต่างๆต่อเน่ืองยาวนาน 
   2. การด าเนินงานทีส่อดคล้องกบัขั้นตอนของกระบวนการ CBR (Steps of CBR)  
 กระบวนการ CBR ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (ทว ีเช้ือสุวรรณทว,ี 2559)  คือ การเขา้มาของผูมี้ส่วนร่วม
(Community Participation)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวางแผน(Data Collection and Planning)  การลงมือ
ปฏิบติั(Action/Implementation) และการประเมินผลภายหลงัการลงมือปฏิบติั(Evaluation)                 
  การขบัเคล่ือนความคิดไปสู่การปฏิบติั  เร่ิมตน้โดยโรงพยาบาลด่านซ้ายในบทบาทผูข้บัเคล่ือน(Key 
person) ร่วมกบัเทศบาลด่านซา้ย และเทศบาลศรีสองรัก จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของ
โครงการด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย ์องค์ความรู้ดา้นการออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design) และการเขา้สู่
สงัคมผูสู้งอายแุก่ประชาชนในพ้ืนท่ี และย  ้าถึงความจ าเป็นดว้ยกิจกรรมบทบาทสมมติใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทดลอง
ใชชี้วิตเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและคนพิการทางสายตา เพ่ือเรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นตอ้งพบกบัอุปสรรค
ใดบา้งในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ท าการประชาคมในระยะท่ี 1 เพ่ือหามติร่วมกนัในระดบัชุมชนเขตเทศบาลวา่
ภาคประชาชนมีความตอ้งการท่ีจะขบัเคล่ือนหรือไม่ ผลท่ีไดคื้อ ผูเ้ขา้ร่วมซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรเทศบาล
ด่านซา้ย และเทศบาลศรีสองรักมีความเห็นใหด้ าเนินการปรับปรุง   
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การสร้างองคค์วามรู้และหาผูมี้ส่วนร่วม            กิจกรรมบทบาทสมมติ              ประชุมผูมี้ส่วนร่วมเพื่อหามติในการขบัเคล่ือน 

แผนภาพที ่2 ขั้นตอนการคน้หาผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน(Community Participation) ในวงจรการท างานของ CBR  
 
 จากนั้นจึงไดท้ าการส ารวจส่ิงแวดลอ้มเมืองในเขตเทศบาล แบ่งเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มส ารวจสถานท่ี
ราชการ กลุ่มส ารวจพ้ืนท่ีสาธารณะ ตลาด ทางเท้า กลุ่มส ารวจอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกในสถาน
ประกอบการท่องเท่ียว ทั้งสามกลุ่มใชค้ณะท างานซ่ึงเป็นอาสาสมคัรท าการเดินเทา้ส ารวจเมือง และรายงานผลถึง
อุปสรรคในการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารและในการเดินทาง ลงในแบบบนัทึกการส ารวจ ใชเ้วลา
ส ารวจ กลุ่มละ 1 วนั โดยคณะท างาน ท าการส ารวจสถานท่ีราชการ และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เป็นแนวทางในการ
ส ารวจกลุ่มต่อไป หลงัจากนั้นคณะท างานไดท้ าการสรุปผลท่ีไดจ้ากการส ารวจรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ เทศบาล หน่วยงานราชการ วดั และ สถานประกอบการ เพ่ือน าผลส ารวจไปด าเนินการวางแผนปรับปรุง การ
ด าเนินการน้ีสอดคลอ้งกบัวงจรการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(CBR Cycle) ในขั้นตอนของการ
ค้นหาผู ้มีส่วนร่วมในชุมชน(Community Participation)  การเก็บข้อมูล(Data Collection) และการวางแผน 
(Planning) 
 

 
การส ารวจส่ิงแวดลอ้มเมือง                                                                                                               การวางแผนการด าเนินงาน 

แผนภาพที ่3 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล (Data Collection) และการวางแผน (Planning)ในวงจรการท างานของ CBR  
 

 เม่ือถึงขั้นตอนท่ีจะด าเนินการวางแผนปรับปรุง โครงการพบขอ้ปัญหาคือชุมชนขาดองคค์วามรู้ดา้น
สถาปัตยกรรม เพื่อจะน าผลจากการส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกท่ียงัขาดพร่องไปปรับปรุงพฒันาใหเ้กิดผลเป็น
รูปธรรม ในขั้นตอนน้ีหน่วยงานภายนอกซ่ึงมีองค์ความรู้ในดา้นสถาปัตยกรรม คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ท าให้องคป์ระกอบในกระบวนการ Multidisciplinary of CBR มีความ
ครบถว้นสมบูรณ์ ในความเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาร่วมนั้น บุคลากรและนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ไดเ้ขา้มาท าการศึกษาบริบทพ้ืนท่ี รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงวถีิวฒันธรรมของอ าเภอด่านซา้ย ท าความ
เข้าใจในภาพรวมของเมืองด่านซ้ายเพ่ือเตรียมการออกแบบปรับปรุง ซ่ึงขั้นตอนน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการ Action and Implementation ในวงจรการท างานของ CBR และได้ถูกน าไปบูรณาการร่วมกบัการ
จดัการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม โดยการน านกัศึกษาจ านวน 
28 คน ท่ีศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีและการก่อสร้าง การออกแบบเพ่ือทุกคน และรายวิชาการออกแบบชุมชน
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เมือง ท าการส ารวจ เก็บขอ้มูล สถานท่ีและอาคารท่ีคณะส ารวจส่ิงแวดลอ้มเมืองไดเ้สนอให้มีการปรับปรุง อาทิ 
พระธาตุศรีสองรัก วดัโพนชยั วดัเนรมิตวปัิสสนา อาคารสาธารณะ ตลาด โรงแรม และ รีสอร์ทท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
8 แห่ง  วเิคราะห์แนวทางแกปั้ญหาร่วมกบัชุมชน และผูเ้ช่ียวชาญของเมือง ออกแบบสถาปัตยกรรมและจดัท าแบบ
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง รวมถึงให้ค  าแนะน าในการก่อสร้าง เพ่ือให้สถานท่ีเหล่านั้นสามารถรองรับผูท่ี้มี
อุปสรรคทางการเคล่ือนไหวให้สามารถเขา้ถึงอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกไดต้ามแนวทางการออกแบบเพื่อ
ทุกคน(Universal Design)  
 

 
แผนภาพที ่4  การด าเนินการภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งภาคีการพฒันาและประชาชน 

 

สรุปการด าเนินงานและความสอดคล้องกบักระบวนการ CBR              
               ผลการด าเนินงาน คือการส ารวจความตอ้งการ จดัท าแบบสถาปัตยกรรมเสนอทางเลือกในการปรับปรุง 
ใน 3 กลุ่มคือ                     
              กลุ่มท่ี 1. วดัและสถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ พระธาตุศรีสองรัก วดัโพนชยั วดัเนรมิตวปัิสสนา 
 แนวคิดในการปรับปรุง ชาวด่านซา้ย และนกัท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึงคนพิการและผูสู้งอาย ุสามารถเขา้ถึง 
ศาสนสถาน และร่วมงานประเพณีท่ีส าคญั   
               กลุ่มท่ี 2. สถานท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วติประจ าวนั ไดแ้ก่ ตลาดเยน็ และแก่งสองคอน แนวคิดในการ
ปรับปรุง ชาวด่านซ้าย ซ่ึงรวมถึงคนพิการและผูสู้งอายุ สามารถเขา้ถึงสถานท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั รวมถึงสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
                  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัให้มี หรือท าการปรับปรุง ในกลุ่มท่ี 1 และ 2 น้ี ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถคนพิการ 
ทางลาด ห้องน ้ าคนพิการ ป้ายสัญลกัษณ์ส าหรับคนพิการ ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัคนพิการ ลานท่ีกวา้งพอ
ส าหรับจอดวลีแชร์ ขอบกนัตก ราวจบั  จัดท าแผนผงันูนต ่าต่างสัมผสั ส าหรับคนตาบอด ป้ายข้อมูลอักษร
เบรลล ์และปุ่มพ้ืนผิวสมัผสัส าหรับผูพิ้การทางสายตาในต าแหน่งท่ีจ าเป็น  
                  กลุ่มท่ี 3. สถานประกอบการท่องเท่ียว ประเภทรีสอร์ท โรงแรม  
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 ประกอบดว้ย โรงแรมและรีสอร์ท ท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 9 แห่ง ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัให้มี
เพ่ิมจากกลุ่มท่ี 1 และ 2 คือ หอ้งพกัท่ีรองรับคนพิการและผูสู้งอาย ุ พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร หรือ และหอ้งประชุม
ท่ีคนพิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้
 

 
สถาบนัการศึกษา แหล่งองคค์วามรู้จากภายนอก  ท าการส ารวจ วิเคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาร่วมกบับุคลากรทอ้งถ่ิน 

 
ส่วนหน่ึงของแบบเสนอแนะในการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสถาบนัการศึกษาด าเนินการร่วมกบัทอ้งถ่ิน 

 
การน าเสนอแบบปรับปรุงต่อเวทีประชาคมเมือง        การจดัเวทีวิพากษผ์ลงานโดยนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และคนพิการ 

 

แผนภาพที ่5  บทบาทของสถาบนัการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกท่ีมาร่วมกระบวนการพฒันา 
 
              อาคารท่ีท าการเสนอปรับปรุงทั้งสามกลุ่มน้ี ถือเป็นโครงการน าร่องในการขบัเคล่ือนกระบวนการ CBR 
ผลการออกแบบถูกน าเสนอต่อเวทีประชาคมเมือง อนัประกอบไปดว้ย เจา้พ่อกวน(ผูน้ าทางวฒันธรรมของเมือง) 
นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชด่านซา้ย ชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มผูป้ระกอบการ
ท่องเท่ียว นักกายภาพบ าบัด นักวิชาการท้องถ่ิน และผูมี้ส่วนขบัเคล่ือนในการพฒันาเมือง เป็นเวทีวิพากษ์ 
แลกเปล่ียน และรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้จะใช้ประโยชน์โดยตรง  น าค าแนะน านั้ นมาพฒันาผลงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  และจดัเวทีวิพากษผ์ลงานโดย คนพิการ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก(Assistive Technology) สถาปนิกท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการออกแบบเพื่อทุกคน และท าปรับปรุง
ผลงานตามค าวพิากษ ์                                         
               การวิพากษผ์ลงานโดยผูเ้ช่ียวชาญ ถือเป็นขั้นตอนของการประเมินงาน(Evaluation) ท าให้กระบวนการ
ท างานครบถว้นตามวงจรการท างาน CBR (CBR Cycle)  ในแผนภาพท่ี 2  งานด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตยย์งัคง
ถูกขบัเคล่ือนต่อ ในการจดัสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใตก้ารด าเนินการของหน่วยงานทอ้งถ่ิน คือ เทศบาล
ด่านซา้ย และเทศบาลศรีสองรัก โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
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ซ่ึงมีความเห็นวา่กระบวนการท างานน้ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบายประชารัฐ ดว้ยนโยบายการพฒันาท่ีเกิดข้ึน
จากทอ้งถ่ินโดยตรงและมีความยัง่ยนื 
 

อภิปรายผล 
 การขบัเคล่ือนงานจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับคนพิการ ผูสู้งอายุ และทุกคน ตาม
แนวทางการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) กรณีศึกษา พ้ืนท่ีอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น
กระบวนการพฒันาท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้แต่การบริการสุขภาพ แต่ไดพิ้จารณามิติทางสังคมวฒันธรรมควบคู่ไปดว้ย ท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกนัพฒันาทั้งประชาชน ชุมชน องคก์รทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ รวมถึง
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก หรือนักวิชาชีพ ท าให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และภาครัฐเห็นความส าคญัให้การ
สนบัสนุนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในท่ีสุด 

         
ก.  วงจรการท างาน CBR (CBR cycle)                                     ข. วงจรการท างาน CBR ของ โครงการ ด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์ 

แผนภาพที่ 6  วิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งวงจรการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(CBR Cycle)
กบัวงจรการท างานโครงการด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตย ์ 
 
 จากการวเิคราะห์ภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตย ์โครงการน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบั กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการคน้หาผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน
และการสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันา ซ่ึงตรงกบัขั้นตอน Communities participation การส ารวจ ระดมความคิด 
และวางแผนการท างาน ตรงกับขั้นตอน Data collecting and planning  ปฎิบัติการออกแบบปรับปรุง ระดม
ทรัพยากรและท าการก่อสร้าง ตรงกับขั้นตอน Action and Implementation  และการประเมินโครงการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ตรงกบักระบวนการ Evaluation  นอกจากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกนัตามองคป์ระกอบของการ
ขบัเคล่ือนแลว้ ยงัมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นแนวคิดหลกั คือการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งคนพิการ 
ชุมชน และภาคีการพัฒนาในชุมชน และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้มากท่ีสุดไม่พ่ึงพิงทรัพยากรภายนอกมากนกั(ทวี เช้ือสุวรรณทวี, 2557)   โดยเป็นไปตามเง่ือนไข
ของงาน CBR (กรมพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ, 2559) คือ คนพิการไดมี้ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
โครงการนับตั้งแต่เร่ิมการออกแบบโครงการ การวางแผน การประเมินผล การปฏิบัติการและร่วมพฒันา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติ (Quality of Life, QOL) ของคนพิการ  และส่งเสริมใหค้นพิการเกิดทศันคติ
ทางบวกและให้สมาชิกในชุมชนมีแรงจูงใจท่ีจะให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับโครงการ CBR ซ่ึง
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ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวในชุมชน ตอ้งการปรับปรุงรีสอร์ทและโรงแรมเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
พิการและผูสู้งอาย ุรวมถึงผูป้ระกอบการรถโดยสารเอกชนท่ีมีโครงการจะปรับสถานีให้รองรับกบัการเดินทาง
ของคนพิการและผูสู้งอายุ เกิดเป็นความตอ้งการร่วมกนั เกิดความร่วมมือและน าไปสู่การพฒันาท่ีมาจากความ
ตอ้งการของทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง 
 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแนวคิดการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน(CBR) 
 กบัการด าเนินโครงการ ด่านซา้ยเมืองอารยสถาปัตย ์แสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิด CBR ช่วยขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันา
ชุมชน และเป็นแนวทางแก่ชุมชนอ่ืนไดพ้ิจารณาน าไปด าเนินการอยา่งเหมาะสมกบับริบทของแต่ละชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการฟ้ืนฟสูมมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน ไม่ไดส้ิ้นสุดแค่การปฏิบติัและประเมินผล
โครงการ แต่กระบวนการสามารถกลบัไปสู่การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับท่ีแผ่ขยายออกไป 
ครอบคลุมมิติของงานฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการใหก้วา้งขวางข้ึน เพ่ือน าไปสู่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการอยา่ง
เป็นองคร์วมในท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 
 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้นกายภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และผลส าเร็จทางดา้น
วิชาการของผูเ้รียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การประเมินสภาพแวดลอ้มหลงั
การเขา้ใชอ้าคาร (POE) น ามาใชว้ดัระดบัความพึงพอใจนกัศึกษา ความตอ้งการ และปัญหาในการใชง้านอาคาร  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดยมีการเก็บขอ้มูลมี 3 ขั้นตอน คือ การลงพ้ืนท่ีส ารวจ การใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 234 คน เ ป็นนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  1 ถึงชั้ นปี ท่ี  4  
พบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะฯในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากใช้งานอาคารได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทั้ งในด้านเทคนิคและด้านการใช้สอย ผลท่ีได้น ามาสรุปและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของคณะฯต่อไป 

 
ค าส าคญั:  การประเมินสภาพแวดลอ้มหลงัการเขา้ใชอ้าคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

ทางดา้นกายภาพ ประสิทธิภาพอาคาร 
  

ABSTRACT 
 The physical learning environment can influence students' academic achievement particularly in the 
School of Architecture. A Post-Occupancy Evaluation (POE) was conducted to determine the building occupant’s 
satisfaction level and needs of the educational facilities. This study utilized 3 steps of data collection including 
observations through walkthrough inspection, questionnaires and interviews. 234 respondents were students in 
the first-year to the fourth-year at the School of Architecture, Sripatum University. Results showed that students 
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satisfied with school facilities at medium level. The recommendation was provided for improving the physical 
learning environment and enhancing the overall building performance. 
 
KEYWORDS:  Post-Occupancy Evaluation, School of Architecture, Physical Learning Environment, 

Performance 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 สถาบนัการศึกษา มหาวทิยาลยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาปนิก คาดหวงัท่ีจะจดัสภาพแวดลอ้ม
การเรียนท่ีดีให้กับนักศึกษา และในส่วนของนักศึกษาเองก็คาดหวงัท่ีจะได้สภาพแวดลอ้มการเรียนท่ีดีและ
ตอบสนองความตอ้งการใช้งานด้วยเช่นกัน จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางด้าน
กายภาพ (Physical Learning Environment) เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และ
ผลส าเร็จทางดา้นวิชาการ (Cleveland & Fisher, 2014; Kolb and Kolb, 2005) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูปแบบการเรียน
การสอนการออกแบบในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างไปจากคณะอ่ืนๆใน
มหาวทิยาลยั 
 ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตรหรือผูส้อนเองก็ตามได้มีการปรับเปล่ียน
แนวทางเพ่ือให้ตอบรับกบัคนรุ่นใหม่อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง หากแต่ไม่ไดมี้การปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้ขา้
กนักบัวธีิการไปดว้ย รูปแบบการจดัอาคารสถานท่ีจึงเป็นไปในรูปแบบดงัท่ีเคยเป็นมา ท าใหส้ภาพแวดลอ้มไม่ได้
เป็นส่วนท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนเท่าท่ีควร (Steelcase, 2007) การศึกษาในประเทศไทยในประเด็น
เหล่าน้ียงัมีอยูน่อ้ย เพราะโดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลยัจะมีขอ้จ ากดัดา้นนโยบายและงบประมาณ จึงมีโอกาสนอ้ย
คร้ังท่ีนกัศึกษาสามารถสะทอ้นความคิดในแง่ของการออกแบบอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ี
มหาวิทยาลยัจัดให้กลบัมาสู่ผูบ้ริหารและผูอ้อกแบบได้ ในส่วนของสถาปนิกผูอ้อกแบบเองก็ไม่สามารถใช้
ประสบการณ์จากอดีต มาออกแบบโรงเรียนออกแบบเพื่อตอบสนองการใชง้านท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ได ้จึงเกิดช่องวา่ง
ในองคค์วามรู้ระหวา่งแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอ้มกายภาพทางการเรียนรู้ กบัความเขา้ใจดา้นของความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ชง้านในแง่มุมต่างๆอยู่พอสมควร การประเมินประสิทธิภาพหลงัการใชง้าน
อาคาร (Post-Occupancy Evaluation: POE) เป็นกระบวนการท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อวดัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านและ
ประสิทธิภาพอาคารในปัจจยัดา้นต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เพื่อน าไปสรุปแนวทางการออกแบบท่ี
ประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้ดียิ่งข้ึนในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพื่อคน้หาความตอ้งการของนกัศึกษาและปัญหาการใชง้านอาคารท่ีเกิดข้ึนจริง  
  (2) เพื่อศึกษาศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีผลจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางด้าน
กายภาพ (physical learning environment) ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
  (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และการจดัการพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งาน 
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3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  ในการวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาโดยอาศยักรอบแนวคิดทฤษฎี ท่ีประกอบไปดว้ย สภาพแวดลอ้มกายภาพ
ทางดา้นการเรียนรู้ และการประเมินสภาพแวดลอ้มหลงัการใชง้านอาคาร  (Post-Occupancy Evaluation: POE) 
  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ เป็นสถานท่ีท่ีผูเ้รียนมาพบปะ มีปฏิสมัพนัธ์ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกนั การออกแบบสภาพแวดลอ้มกายภาพท่ีดีนั้น นอกจากจะมีผลท่ีจะช่วยใหคุ้ณภาพ
การศึกษาดีข้ึนแลว้ยงัส่งผลต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอี์กดว้ย (Nelson & Sundt, 1993) 
 สภาพแวดล้อมภายในสตูดิโอ หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การจัดผงั เฟอร์นิเจอร์ และ
เทคโนโลยปีระกอบอาคาร สตูดิโอเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเรียนวชิาออกแบบซ่ึงเป็นวชิาหลกัในการเรียนการสอน
สถาปัตยกรรม ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบติั (Scho¨n, 1985) นักศึกษามีโต๊ะเรียนประจ าของตนเอง และใช้
เวลาในสตูดิโอทั้งในช่วงท่ีมีคลาสเรียน และในช่วงเวลาพกัส าหรับท างานเด่ียวและงานกลุ่มมากกวา่ 1 คร้ังใน 1 
สปัดาห์ ระยะเวลาต่อคาบมากกวา่ 3-4 ชัว่โมง (Shaffer, 2007) โดยมีรูปแบบการเรียนในลกัษณะของกระบวนการ
ออกแบบ เร่ิมตั้งแต่การสร้างแนวคิด น าไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ในหลายเทคนิควิธีการเช่น การวาดบน
กระดาษ การเขียนแบบ โมเดล และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นน าเสนอผลงาน พร้อมรับค าแนะน าเพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาเป็นผลงานขั้นสุดทา้ยต่อไป (Brocato, 2009)   
  การประเมินสภาพแวดล้อมหลังการใ ช้งานอาคาร  (Post-Occupancy Evaluation: POE) เ ป็น
กระบวนการประเมินประสิทธิภาพอาคารอย่างเป็นระบบวิธีหลงัจากท่ีมีการเขา้ใชง้านอาคารไดร้ะยะเวลาหน่ึง 
(Preiser, 2002) ผนวกกบัการศึกษาในศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มดา้นจิตวิทยาและการรับรู้ มี
เกณฑว์ดัท่ีเหมาะสมและเช่ือถือได ้ ในสถาบนัการศึกษา POE มกัถูกน ามาใชเ้พื่อวดัความพึงพอใจของผูใ้ชอ้าคาร 
และประสิทธิภาพอาคารในดา้นต่างๆ    จากการศึกษาท่ีผ่านมาได้มีการประเมินประสิทธิภาพอาคาร  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พบวา่มี 5 แนวคิดท่ีส่งผลต่อการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การจดัการอาคารท่ีดี การ
ออกแบบภายนอกและภายใน การมีโถงกลางท่ีมีแสงธรรมชาติ การจัดผงัพ้ืนท่ีใช้สอย และงานระบบต่างๆ 
(Preiser & Nasar, 2008) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีหน่วยงาน The Higher Education Funding for England หรือ HEFCE 
ไดท้ าการศึกษาและพฒันาเพื่อออกแนวทางการประเมินสภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศึกษาภายใตก้ารประเมิน 3 
ดา้นหลกั ไดแ้ก่ กระบวนการการจดัการอาคาร ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค (Technical Performance) ประสิทธิภาพ
ดา้นประโยชน์ใชส้อย (Functional Performance) (OECD, 2006) โดยการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาในประเด็น
ของผู ้ใช้อาคารท่ี เป็นนักศึกษาเป็นส าคัญ จะใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพอาคาร 2 ด้าน  ดังน้ี   
   - ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค วา่ดว้ยเร่ืองของระบบเทคนิคการออกแบบอาคารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของ
ผูใ้ชอ้าคาร ไดแ้ก่ การใหแ้สงสวา่ง การป้องกนัเสียงรบกวน และสภาพอากาศภายในอาคาร 
  - ประสิทธิภาพด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นการประเมินประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีใช้งาน ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนของผูใ้ช้อาคาร ได้แก่ การออกแบบเชิงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับประโยชน์ใช้สอยและ
ปรับเปล่ียนการใชง้านได ้ความสวยงามกลมกลืนของการตกแต่งภายนอกและภายใน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ การบ ารุงรักษา ความสะอาด และความปลอดภยั 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
        การประเมินประสิทธิภาพหลงัการใชง้านอาคาร กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี
ปทุม เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ใชก้ระบวนการ POE วดัระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ทางดา้นกายภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ขั้นตอนการวจิยั  
  ศึกษาขอ้มูลภาคเอกสารเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการ
ออกแบบปรับปรุงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพื่อน ามาออกแบบกรอบการวจิยัและเคร่ืองมือ
วจิยั จากนั้นท าการเก็บขอ้มูลภาคสนาม วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
  4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม ในสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้น
ปีท่ี 4 และสาขาวิชาการออกแบบภายใน ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 3 เน่ืองจากนกัศึกษาในกลุ่มน้ี จะใชเ้วลาอยูใ่นพ้ืนท่ี
ศึกษา มีการใชง้านสตูดิโอออกแบบ หอ้งเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกในคณะค่อนขา้งมาก ในขณะท่ีนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 5 สาขาสถาปัตยกรรม และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน ใชเ้วลาอยูใ่นพ้ืนท่ีศึกษานอ้ย
กวา่ เพราะอยูใ่นกระบวนการท าวิทยานิพนธ์และสหกิจศึกษาตามล าดบั ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลอยูใ่นช่วงภาค
การศึกษาท่ี 1/2559 ระหวา่งเดือน สิงหาคมถึงตุลาคม 2559 
      4.3 ขอบเขตพืน้ทีศึ่กษา  
       ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีชั้น 2-4 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม มีการจดัพ้ืนท่ีใชส้อย ประกอบไปดว้ย  ส านกังาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ห้องบรรยาย ห้องสตูดิโอ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเพลย์กราวด์ (Playground)                         
โถงนิทรรศการ พ้ืนท่ีพกัผ่อนส าหรับนกัศึกษา (Student lounge area) พ้ืนท่ีท างานส าหรับนกัศึกษา (Co-Working 
Space) และหอ้งน ้ า    

ปัจจยัด้านบุคคล 

- คุณลกัษณะของบุคคล 
- ความพึงพอใจ, ปัญหา,  
  ความตอ้งการ 

ปัจจยัด้านกายภาพของอาคาร 
ประสิทธิภาพการใชอ้าคาร 
- ดา้นเทคนิค   
- ดา้นประโยชน์ใชส้อย 

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชอ้าคาร 
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4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั และการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวบขอ้มูล 3 ขั้นตอนไดแ้ก่  
    4.4.1 การลงพ้ืนท่ีส ารวจ  
   เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามสภาพท่ีเป็นอยู่จริง สังเกตพฤติกรรม
การใชส้อยพ้ืนท่ีและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึน  โดยใชแ้บบส ารวจ การจดบนัทึกและการถ่ายภาพ เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการวเิคราะห์ล าดบัต่อไป 
    4.4.2 การใชแ้บบสอบถาม 
   แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวจิยั พฒันาจากการทบทวนวรรณกรรม จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลง 
 พ้ืนท่ีส ารวจและจากแบบสอบถาม AUDE Guide to Post Occupancy Evaluation ของหน่วยงาน Higher Education 
Funding Council for England (HEFCE) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาวิจัยและจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพการใชง้านอาคารประเภทสถาบนัการศึกษา  ทั้งหมดน้ีน ามาพฒันาเป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูล
ในงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือเก็บขอ้มูลดา้นทศันคติความพึงพอใจและความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคาร  โดยมีการศึกษาน า
ร่อง เพ่ือประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเข้าใจในข้อค าถามและระยะเวลาท่ีใช้ตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงเป็นแบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
   แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย  
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อภาพรวมของอาคาร ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้งานต่อพ้ืนท่ีใช้งานส่วนต่างๆ และระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้งานต่อพ้ืนท่ีใช้งานส่วนสตูดิโอในเร่ือง
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ แสงสวา่ง สภาพอากาศและเสียงรบกวน และในเร่ืองประสิทธิภาพดา้นประโยชน์
ใชส้อย ไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน การตกแต่งภายใน อุปกรณ์และการเช่ือมต่อ เป็นลกัษณะค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert Type) ซ่ึงมี 5 ระดบั  
    ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 ความตอ้งการในการใช้งานอาคาร และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นลกัษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด 
    4.4.3 การสมัภาษณ์ 
   เป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ชง้านอาคารเพ่ือเก็บขอ้มูลในส่วนของ การรับรู้สภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการ
และปัญหาจากการใชง้านอาคารท่ีนอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพ้ืนท่ีส ารวจและการเก็บแบบสอบถาม 
  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  งานวิจยัคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพ้ืนท่ีส ารวจ น ามาท า
การวิเคราะห์เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพอาคาร และขอ้จ ากดัดา้นการใชง้านอาคาร ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาประมวลผลและวเิคราะห์ทางสถิติ ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพ่ือทราบถึงทศันคติระดบัความพึงพอใจและความตอ้งการในการใชง้านอาคาร และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง 3 ส่วนมาท าการสรุปผลเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจดัสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ทางดา้นกายภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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5. สรุปผลการวจัิย 
  จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการของนกัศึกษาและปัญหาการใชง้านอาคารท่ีเกิดข้ึนจริง 
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการพ้ืนท่ีใช้งาน ทั้ งในส่วนของพ้ืนท่ีท างานในสตูดิโอ และพ้ืนท่ีท างานท่ี
นอกเหนือเวลาเรียน ได้แก่ พ้ืนท่ีท างานส่วนตวั พ้ืนท่ีส าหรับท างานกลุ่มย่อย พ้ืนท่ีส าหรับท างานกลุ่มใหญ่ 
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 ท่ีลกัษณะงานค่อนขา้งจะเป็นงานท่ีมีขนาดใหญ่ นอกจากน้ีนักศึกษายงั
ต้องการพ้ืนท่ีเก็บของ พ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน พ้ืนท่ีพักผ่อน อุปกรณ์และส่วนสนับสนุนในการท างานด้วย
คอมพิวเตอร์ ในส่วนของประสิทธิภาพดา้นเทคนิค พบว่านักศึกษาค่อนขา้งมีปัญหาดา้นแสงธรรมชาติท่ีมีมาก
เกินไปในสตูดิโอท าใหเ้กิดแสงจา้และมองส่ือการสอนไม่ชดัเจน หรือการท่ีห้องเรียนมีแต่แสงประดิษฐไ์ม่มีแสง
ธรรมชาติเลยก็ท าให้สายตาอ่อนลา้ไดเ้ช่นกนั การท่ีไม่มีระบบป้องกนัเสียงรบกวนท่ีดี ท าให้ท าลายสมาธิในการ
เรียนและการตรวจงาน และยงัต้องการการระบายอากาศท่ีสามารถเปิดรับลมธรรมชาติช่วยถ่ายเทอากาศ
นอกเหนือไปจากการใชเ้คร่ืองปรับอากาศอีกดว้ย ในแง่ของการตกแต่งภายใน นกัศึกษามีความตอ้งการใหค้ณะฯ
มีภาพลกัษณ์และการออกแบบภายในท่ีดีซ่ึงท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจเหลือเพียงในส่วนของห้องน ้ าท่ีควร
จะตอ้งด าเนินการปรับปรุง  
  จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีผลจากสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางดา้น
กายภาพ (physical learning environment) ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม จากกลุ่มผูใ้ชง้านท่ี
เป็นนักศึกษาจ านวน 234 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.6 และเพศหญิงร้อยละ 47.4 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาใน
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมร้อยละ 67.1 เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ถึงร้อยละ 31.6 รองลงมาเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 
1 และชั้นปีท่ี 4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เขา้ใชอ้าคารโดยเฉล่ีย 5-6 ชัว่โมงใน 1 วนั (ร้อยละ 38.9) และใชห้อ้งสตูดิโอ 
เป็นเวลา 11-15 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 32.9) โดยผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจใน 3 ส่วน ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี  
  การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อภาพรวมของอาคารดา้นต่างๆ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงอาคาร อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.61) และมีความพึงพอใจดา้นอ่ืนๆใน
ระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ความปลอดภยั การออกแบบภายใน ความเหมาะสมของสีและวสัดุประกอบ
อาคาร การบ ารุงรักษาและความสะอาด การออกแบบภายนอกอาคาร ความเหมาะสมของการจดัพ้ืนท่ีใช้สอย 
ความยดืหยุน่ในการปรับใชพ้ื้นท่ี และความเพียงพอของพ้ืนท่ีท ากิจกรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.00) 
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 ตารางที ่1 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อส่วนต่างๆภายในคณะฯ 
ขอ้ท่ี ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Mean SD แปลผล 

1 ส านกังานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  3.60 .927 มาก 

2 หอ้งบรรยาย 3.45 .888 ปานกลาง 

3 หอ้งสตูดิโอ 3.47 .894 ปานกลาง 

4 หอ้งคอมพิวเตอร์  3.65 .983 มาก 

5 หอ้งเพลยก์ราวด ์(Playground) 3.70 .857 มาก 

6 พ้ืนท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัศึกษา (Student lounge area)  3.65 .920 มาก 

7 โถงนิทรรศการ ชั้น 2 3.51 .932 ปานกลาง 

8 โถงทางเดิน 3.42 .906 ปานกลาง 

9 พ้ืนท่ีท างานส าหรับนกัศึกษา (Co-Working Space) 3.33 .829 ปานกลาง 

10 หอ้งน ้ า 2.68 1.103 ปานกลาง 

หมายเหตุ: n=234 
 
 การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อส่วนต่างๆภายในคณะฯ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจในระดบัมาก ต่อหอ้งเพลยก์ราวด ์(ค่าเฉล่ีย= 3.70)  หอ้งคอมพิวเตอร์ พ้ืนท่ีพกัผอ่นส าหรับนกัศึกษา 
(Student lounge area) (ค่าเฉล่ีย= 3.65)   และส านกังานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย= 3.60)  มีความพึง
พอใจในระดบักลางในพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ และมีความพึงพอใจต่อหอ้งน ้ าต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย= 2.68)   
  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อภาพรวมของอาคาร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ทุกประเด็นมีความแตกต่างกนันอ้ย (นอ้ยกวา่ 1.25) หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนัดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่2 แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อส่วนสตูดิโอ 
ขอ้ท่ี ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Mean SD แปลผล 

1 แสงสวา่ง 3.37 .66698 ปานกลาง 

2 สภาพอากาศภายในอาคาร 3.40 .77218 ปานกลาง 

3 เสียงรบกวน 3.15 .81683 ปานกลาง 

4 การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน 3.08 .70257 ปานกลาง 

5 การตกแต่งภายใน 3.35 .78932 ปานกลาง 

6 อุปกรณ์และการเช่ือมต่อ 2.79 .91487 ปานกลาง 

หมายเหตุ: n=234 
 

 การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อส่วนสตูดิโอ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจดา้นสภาพอากาศในอาคารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.40) และมีความพึงพอใจ
ดา้นอุปกรณ์และการเช่ือมต่อต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย= 2.79)  ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 2 และเม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
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แต่ละดา้นไดผ้ลดงัน้ี  
  - ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค 
    แสงสวา่ง:  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อระดบัของแสงโดยรวม ระดบัแสงบริเวณพ้ืนท่ี
ท างาน ระดบัแสงประดิษฐ ์และระดบัแสงธรรมชาติในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัแสง
ธรรมชาติต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.05) 
    สภาพอากาศภายในอาคาร: พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่ออุณหภูมิภายในหอ้งช่วงเชา้ ช่วงบ่าย 
และการหมุนเวยีนอากาศในระดบัปานกลาง 
    เสียงรบกวน: พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อระดบัของเสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนจากทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งในระดบัปานกลาง 
  - ประสิทธิภาพดา้นประโยชนใ์ชส้อย 
   การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน: พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีความพึง
พอใจต่อระยะทางเดินในสตูดิโอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.32) ตามดว้ยการจดัผงั และความเหมาะสมของรูปแบบ
สดัส่วนเฟอร์นิเจอร์ ความยดืหยุน่ในการปรับพ้ืนท่ีใชง้าน ความเพียงพอของพ้ืนท่ีในการตรวจงาน ความเป็น
ส่วนตวัในการท างาน ความเพียงพอของพ้ืนท่ีท ากิจกรรมกลุ่ม และความเพียงพอของพ้ืนท่ีเก็บของตามล าดบั  
   การตกแต่งภายใน: พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมในการเลือกใชสี้ การใชว้สัดุ 
และการตกแต่งภายใน ในระดบัปานกลาง 
  อุปกรณ์และการเช่ือมต่อ: พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชง้านอุปกรณ์ในระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่วนของความเพียงพอของปลัก๊ไฟและการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ทต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
2.57) 
 

6. อภิปรายผล  
 กระบวนการประเมินประสิทธิภาพหลังการเข้าใช้อาคาร (POE) ท าให้เข้าใจถึงช่องว่างระหว่าง
ผูอ้อกแบบกบัผูใ้ชง้านอาคารในปัจจยัดา้นต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี และเป็นท่ีชดัเจนว่าการออกแบบสภาพแวดลอ้ม
กายภาพเป็นปัจจยัช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ( นกัศึกษาโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ท่ีคณะฯจดัใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนเสริมท่ีนกัศึกษาสามารถใชง้านไดน้อกเหนือจากคาบเรียน เช่น หอ้ง Playground ท่ีใช้
เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรม ห้อง Student Lounge ท่ีสามารถใช้เป็นทั้ งพ้ืนท่ีพกัผ่อน และตรวจงาน ท า
กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา หากแต่พ้ืนท่ีท่ีส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คือ
หอ้งสตูดิโอและหอ้งบรรยายยงัใชง้านไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งในส่วนของการ
ลงพ้ืนท่ีส ารวจ การใชแ้บบสอบถาม และการสมัภาษณ์ ผลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกนัอยา่งชดัเจนทั้งประสิทธิภาพ
ดา้นเทคนิค และประสิทธิภาพดา้นพ้ืนท่ีใชส้อย โดยนกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการจดัการพ้ืนท่ีใชส้อยค่อนขา้ง
นอ้ยกวา่ส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีใชท้ างานเด่ียวและงานกลุ่ม เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งการสมาธิในการท างาน 
การใชค้วามคิด และความเป็นส่วนตวั ซ่ึงงานวจิยัท่ีผา่นมา พบวา่การขาดความเป็นส่วนตวั มีผลทางลบท่ีท าใหผ้ล
การเรียนของนักศึกษาไม่ดีนัก (Nasar et al, 2007) อุปกรณ์และส่วนสนับสนุนในการท างานดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะปลัก๊ไฟและอินเตอร์เน็ท กลายเป็นส่ิงจ าเป็นกับการเรียน การคน้ควา้และการน าเสนอผลงานการ
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ออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบนั นอกจากน้ีในดา้นเทคนิค เร่ืองของแสงธรรมชาติ เสียงรบกวน และสภาพ
อากาศภายในอาคารส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนดว้ยเช่นกนั 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงสภาพแวด 
ลอ้มทางดา้นกายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม อนัจะก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการเรียนและเกิดผลส าเร็จทางดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ 
เร่ืองของการจดัการเชิงพ้ืนท่ี เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีมีอยูน่อ้ยเม่ือเทียบกบัความตอ้งการในการ
ใชง้าน จึงควรมีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น มีการจดัโซนท างาน ท่ี
แบ่งเป็นท างานเด่ียว ท างานกลุ่มยอ่ย และท างานกลุ่มใหญ่ โดยสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัใชง้าน ในส่วนของ
สตูดิโอ ควรจดัพ้ืนท่ีใชส้อยในลกัษณะท่ียดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีเก็บ
ของใหเ้ป็นสัดส่วน เพ่ิมเติมอุปกรณ์เช่นปลัก๊ไฟ และปรับปรุงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ท ปรับปรุงเร่ืองการป้องกนั
เสียงรบกวนโดยพิจารณาเร่ืองการใชว้สัดุดูดซับเสียง ในห้องท่ีไดรั้บแสงธรรมชาติมากเกินไป ควรมีการติดตั้ง
ม่านปรับแสงเพ่ือสามารถปรับระดบัแสงใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอนได ้หอ้งท่ีไม่มีแสงธรรมชาติเขา้ถึงและ
ขาดช่องระบายอากาศ ควรพิจารณาปรับให้มีการเช่ือมต่อกบัภายนอก เพ่ือสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีดีและยงั
ช่วยประหยดัพลงังานอีกดว้ย   
  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ดว้ยกรอบแนวคิดและกระบวนการในการประเมินหลงัการใชง้านอาคาร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์น้ี สามารถน าไปปรับใชก้บัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสีย หาขอ้สรุป
และแนวทางการออกแบบท่ีจะช่วยขยายความและสร้างความครบถว้นในองคค์วามรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว
และการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน มาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ติดตามเร่ืองราวเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวใน
เร่ืองสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ โดยใชง้านเฟซบุ๊กผ่านโทรศพัท์มือถือ มีความถ่ีในการใชง้านเฟซบุ๊กน้อยกว่า 1 
ชัว่โมงต่อคร้ัง ระหว่างช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั ใชง้านบริเวณบา้นพกั และใชง้านเฟซบุ๊ก
ในขณะพกัผ่อน ในดา้นการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการเขา้ถึง ดา้นการ
สร้างสรรค ์และดา้นการประเมินค่าส่ือ ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพและอาชีพ มีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือ
โฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์
ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นอุปกรณ์ท่ีใชง้าน ความถ่ีในการใชง้าน ช่วงเวลาในการใชง้าน สถานท่ีท่ีใชง้าน และลกัษณะ
การใช้งาน มีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกัน ส่วนวนัท่ีใช้งานท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผิวขาวไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: การรู้เท่าทนัส่ือ อาหารเสริมเพื่อผิวขาว คนวยัท างาน  
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ABSTRACT 
This research aims to study media exposure behavior on Facebook for skin whitening supplementary 

food and media literacy in advertising on Facebook. Sample groups are 400 working people in Bangkok. Research 
Instrument is questionnaire. The result revealed that most of samples followed skin whitening supplementary 
food properties, followed news on Facebook via mobile phone, frequency of Facebook uses was less than 1 hour 
per time, used Facebook during 18:01-24:00, daily used Facebook, used Facebook at home and used Facebook 
in relaxing time. Overall media literacy in skin whitening supplementary food advertising is the middle level. 
When analyzing in each topic, the analysis was the highest mean, the second is accessibility, the third is 
constructive and media evaluation respectively. Hypothesis testing result reveals that the different demographic 
of working people in Bangkok in gender, age, material status, and career, affected to media literacy in skin 
whitening supplementary food advertising in different levels. In addition, the different social media exposure 
behaviors in application usage, frequency, timing, place, and the ways of using affected to media literacy in skin 
whitening supplementary food advertising in different levels. Different Days of using affected to media literacy 
in skin whitening supplementary food advertising on the same level. 

 
KEYWORDS:  Media Literacy, Advertising, Skin Whitening, Supplementary Food, Working People 
 

บทน า 
 ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้
ส่ือสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสงัคม (Social Network) ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยกุตบ์นส่ือใดๆ ท่ี
มีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (ส่ือสังคมออนไลน์กบัการเรียนการสอน, 2557) โดยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งสูงของคนไทยในปัจจุบนัคือเฟซบุ๊ก (Facebook) ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการส ารวจของเวบ็ไซต ์
Zocialinc เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558 พบวา่ ประเทศไทยมีประชากรเฟซบุ๊กมากถึง 35 ลา้นบญัชี ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 
3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประชากรเฟซบุ๊กในประเทศไทยเติบโตข้ึนร้อยละ 34.62 หากแยกเป็นรายจงัหวดั 
จังหวดัท่ีมีประชากรเฟซบุ๊กหนาแน่นมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ลา้นบัญชี (เว็บไซต์ไอที 24 
ชั่วโมง, 2558) จากการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของผูบ้ริโภคส่งผลให้การโฆษณาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน โดยการโฆษณาผา่นส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็นรูปแบบความพยายามในการ
ใหข้อ้มูลเพ่ือก่อใหเ้กิดการรับรู้ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ธุรกิจ และกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้หรือ
บริการ โดยไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยในการส่ือสาร (ภาวธุ พงษว์ิทยภานุ และ สุธน โรจน์
อนุสรณ์, 2551) ส าหรับประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการใชโ้ฆษณาดิจิทลัมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2556 คือ อุตสาหกรรม
การส่ือสารท่ีมียอดเงินโฆษณาดิจิทัลถึง 718 ล้านบาท ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีใชเ้ม็ดเงินไป 504 ลา้นบาทและ 366 ลา้นบาทตามล าดบั แมก้ารโฆษณาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์จะมีขอ้ดีอยูห่ลายประการ อยา่งไรก็ตามภายใตข้อ้ดีดงักล่าวการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ก็แฝงไป
ดว้ยขอ้พึงระวงั จากขอ้มูลข่าวสารท่ีขาดความน่าเช่ือถือ แหล่งอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนการอวดอา้งสรรพคุณเกิน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1156 

จริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว ท่ีปัจจุบนัก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ีไดท้ าการจดัอนัดบั 10 
ธุรกิจท่ีโดดเด่น โดยประเมินจากปี พ.ศ. 2554-2557 พบวา่ ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม 
เคร่ืองส าอาง ข้ึนแท่นเป็นธุรกิจมาแรงครองอนัดบั 1 ติดต่อกนั เน่ืองจากกระแสการให้ความส าคญักบัการรักษา
สุขภาพและการดูแลความงามเพ่ิมมากข้ึน (ผูจ้ดัการ 360 องศา, 2558)  
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้น าเสนอบทความเก่ียวกับการรู้เท่าทันขอ้ความโฆษณาเกินจริงของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกล่าวว่าการโฆษณาเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวทุกคนและเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวนั ทุกคนตอ้งพบเจอกบัโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิ ป้ายโฆษณากลางแจง้ โฆษณาบน
รถไฟฟ้า หรือโฆษณาในโรงภาพยนตร์ สรุปไดว้า่ชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ีไม่อาจหลีกเล่ียงการโฆษณาได ้ซ่ึง
การโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั โดยเป็นส่วนหน่ึงของระบบธุรกิจท่ีจะช่วยในการเผยแพร่ข่าวสาร โนม้นา้ว
ชักจูงใจ และให้ความรู้ เก่ียวกับการเสนอขายสินคา้และบริการให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงในบริบทสังคมยุคข่าวสาร 
ส่ือมวลชนมีบทบาทต่อสังคม ในการสร้างทศันคติ สร้างค่านิยม ทั้งให้ความรู้ ความบนัเทิง ดงันั้น โฆษณาจึงถือ
ไดว้า่มีความส าคญัอยา่งมาก โดยเป็นเคร่ืองมือของการส่งเสริมการตลาดท่ีเจา้ของสินคา้ตอ้งการขบัเคล่ือนให้เกิด
การบริโภคในกลุ่มเป้าหมายโดยตรง นอกจากน้ีงานโฆษณาท่ีไดมี้การเผยแพร่สู่สายตาผูบ้ริโภคทางส่ือต่าง ๆ นั้น 
จะตอ้งเป็นงานโฆษณาท่ีไม่ขดัต่อตวับทกฎหมาย วฒันธรรม และจารีตประเพณีอนัดีงามของสังคมไทย ส าหรับ
ในเร่ืองการควบคุมการโฆษณาให้มีความเป็นธรรมกับผูบ้ริโภคทั่วไป โดยมีการกล่าวถึงการเฝ้าระวงัของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะน าเสนอโดยการเรียบเรียงและตดัตอนมาจาก คู่มือการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัโฆษณาสุขภาพเบ้ืองตน้ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนัเป็นคู่มือท่ีจดัท า
ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงัการโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีผิดกฎหมาย ในส่วนของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
นั้นเป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวตัถุประสงคก์ารใชเ้พ่ือสุขภาพอนามยั รวมถึง
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบวิชาชีพดา้นการแพทย ์และสาธารณสุข ตลอดจนผลิตภณัฑ์ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็นขอ้ความโฆษณาเกินจริงท่ีใชใ้นการโฆษณาของผลิตภณัฑ์
สุขภาพต่าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ทั้งในรูปแบบเม็ด แคปซูล ของเหลว มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ช่วย
ให้ความจ าดี ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยลดระดับน ้ าตาลในเลือด ขบัสารพิษและไขมนัในร่างกาย อวดอา้งรักษา
โรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ภูมิแพ ้ความดนัโลหิตสูง เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดโคเลสเตอรอล เพ่ิมออกซิเจน
ใหเ้ซลลร่์างกาย เพ่ิมภูมิตา้นโรค ครีมทาผิวกาย ทาผิวหนา้ มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ทาแลว้สามารถสลายไขมนั 
ลดเซลลูไลท ์ช่วยใหท้รวงอกกระชบัไดรู้ปทรง สร้างคอลลาเจนใหห้นา้เต่งตึง ยกผิวส่วนท่ีหยอ่นคลอ้ย เสริมสร้าง
เซลลผ์ิวใหม่ ปรับสภาพผิวให้ดีข้ึนจากภายใน เจลทาผิวหนา้ มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ทาแลว้ช่วยให้รูปหนา้
เรียวเลก็ลง ไวเทนน่ิงครีม มีการใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ฟ้ืนฟผูิวใหแ้ขง็แรง ขาวใส อยา่งถาวร หรือครีมทาสิวฝ้า มี
การใชข้อ้ความโฆษณาวา่ ในตลบัเดียว มีสารหยดุย ั้งไม่ใหเ้กิดสิวหรือฝ้าข้ึนมาใหม่ รักษา ฝ้า กระ จุดด่างด า ครีม
ทาสิว  มีตวัยาช่วยลดการอกัเสบของสิว ใชแ้ลว้กระ ฝ้า หาย เป็นตน้ (กรุงเทพธุรกิจ, 2559)  
 การรู้เท่าทนัส่ือจึงเป็นอีกหน่ึงภูมิคุม้กนัท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะท่ีเราตอ้งใชชี้วติประจ าวนัอยู่
ในสังคมบริโภคนิยมขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการต่าง ๆ ตลอดจนความเช่ือค่านิยม อีกทั้งดา้น
การบา้นการเมืองไหลบ่าถาโถมเขา้ใส่เราจนตั้งตวัไม่ติด จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริโภคทุกคนจะตอ้งมี “สติ
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และปัญญา” ในการเลือกรับข่าวสาร ไตร่ตรอง และใช้ขอ้มูล เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ ผูท่ี้รู้เท่าทันส่ือ จะมี
ทางเลือกมากข้ึนในการบริโภคและการใชชี้วติประจ าวนั เพราะรู้วา่จะจดัการกบัส่ือและสารต่าง ๆ ท่ีถาโถมเขา้มา
หาเราดว้ยมุมมองแบบไหน โดยสามารถต่อรองกบัดา้นลบของส่ือ และน าเอาดา้นบวกจากส่ือมาใช ้ยิ่งไปกวา่นั้น 
การรู้เท่าทนัส่ือยงัเป็นการเพ่ิมพลงัและอ านาจให้แก่ตวัเอง ในการควบคุมความเช่ือและพฤติการณ์ส่วนตวัของเรา
ได ้เช่น ไม่เช่ือตามโฆษณา วา่คุณค่าหรือความงามอยูท่ี่ผิวขาวหรือผมสวย จึงไม่จ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้ดว้ยเหตุผล
นั้น แต่ดูคุณภาพและประโยชน์จริง ๆ ของสินคา้ เป็นตน้ การรู้เท่าทนัส่ือ ยงัน าไปสู่การตระหนักในสิทธิการ
ส่ือสารของประชาชนและท าใหเ้ราสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงเท่ากบัเป็นการสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
โครงสร้างประชาธิปไตยของสงัคมอีกดว้ย (กสทช., 2556)  
 จากการโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผิวขาวท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัการควบคุมท่ียงัไม่สามารถ
ท าไดอ้ยา่งเต็มท่ี และจ านวนผูรั้บสารจากส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางส่ือเฟซบุ๊กท่ีมีจ านวน
มาก ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจในการศึกษาการรู้เท่าทนัส่ือของผูใ้ชง้านเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว และอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ประชากร เฟซบุ๊กหนาแน่นมากท่ีสุดของประเทศ โดยมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและ
ลกัษณะทางประชากรของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครกบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
เพ่ือผิวขาว เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันากระบวนการส่ือสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างความ
ตระหนกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เพ่ือผิวขาวไม่ใหมี้การโฆษณาโดยอวดอา้งสรรพคุณเกินจริงและเป็นการ
หลอกลวงผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรของคนวยัท างานท่ีเปิดรับส่ือโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กต่อผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเพื่อผิวขาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.เ พ่ือศึกษาการรู้ เท่าทันส่ือโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเ พ่ือผิวขาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิด   
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการรู้เท่าทนัส่ือ ทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทฤษฎีส่ือใหม่ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก 
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัน ามาก าหนดตวัแปรและกรอบ
แนวคิดของการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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                         ตวัแปรต้น                                                                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ คนวยัท างานในเขต

กรุงเทพ- มหานคร จากขอ้มูลสถิติพบว่า จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มี
จ านวน 56,144,000 คน ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรการค านวณขนาดของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi-
stage sampling) โดยขั้นแรกใชว้ิธีการการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 22 - 60 ปี ท่ีเคยรับชมโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผิวขาว
ทางเฟซบุ๊ก และเดินในหา้งสรรพสินคา้ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเลือกหา้งสรรพสินคา้ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็น
ห้างสรรพสินคา้ยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1. สยามเซ็นเตอร์  2. สยามพารากอน  
3. เทอร์มินลั 21  4. เซ็นทรัลเวิลด์ และ 5. เอ็มโพเรียม (ท็อปเท็นไทยแลนด์, 2556) จากนั้นจึงใชเ้ทคนิคการสุ่ม
ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลหา้งละ 80 คน โดยในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จะ
เก็บขอ้มูลในช่วงเวลาหลงัเลิกงานจนถึงเวลาหา้งปิด (เวลาประมาณ 18.00-22.00 น.) ส่วนในวนัหยดุจะเก็บขอ้มูล

การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา 

ผลติภัณฑ์อาหารเสริม 

เพือ่ผวิขาว 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก 
- ประเภทเร่ืองราวท่ีติดตาม 
- อุปกรณ์ท่ีใชง้าน 
- ความถ่ีในการใชง้าน 
- ช่วงเวลาในการใชง้าน 
- วนัท่ีใชง้าน 
- สถานท่ีท่ีใชง้าน 
- ลักษณะประกอบการใช้งาน 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ศาสนา 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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ตั้งแต่เวลาห้างเปิดจนถึงเวลาห้างปิด (เวลาประมาณ 10.00-22.00 น.) เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างไดมี้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามอยา่งเพียงพอ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู ้
ท่ีตอบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่ือเฟซบุ๊ก  ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัการ
รู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว และส่วนท่ี 4 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  การ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัในดา้นความตรงของเน้ือหา โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของภาษา และความถูกตอ้งของเน้ือหา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้ ไปทดลองเก็บขอ้มูลจาก
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ โดยใช้
วธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.93 
 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ใชอ้ธิบายตวัแปรดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอย่าง และตวัแปรดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของกลุ่มตวัอย่าง  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ใชอ้ธิบายตวัแปรดา้นระดบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊ก สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบการแจกแจงแบบที (t test) ใชใ้น
การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) 
ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซ่ึงหากผลการทดสอบมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD (Least Significant Difference) ต่อไป โดย
งานวจิยัน้ียอมรับสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว
ทางเฟซบุ๊กของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี สถานภาพโสด นบัถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002 (อา้งถึงใน 
ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) ซ่ึงอธิบายวา่ เพศหญิงมีแนวโนม้และมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่
เพศชาย นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีความใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบัผลส ารวจของความนิยมของเฟซบุ๊ก
ซ่ึงพบวา่หลงัจากการเปิดใหล้งทะเบียนแบบสาธารณะ 8 เดือน เฟซบุ๊กมีจ านวนผูเ้ขา้เวบ็ไซตเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อ
เดือน เม่ือปี ค.ศ. 2007 มีมากถึง 26.7 ลา้นคน เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยเฟซบุ๊กมีสมาชิกท่ีมีอาย ุ25-34 ปี 
เพ่ิมข้ึน 3 เท่า และอาย ุ35 ปีข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 2 เท่า (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 
 2. ผลการวิจยัในดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ติดตามเร่ืองราวเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวในเร่ืองสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงนบัเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ขอ้มูลดงักล่าวจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสนใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว สอดคลอ้งกบักาญจนา แกว้เทพ (2543) ท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นความ
ตอ้งการข่าวสารของบุคคล ท าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารข้ึน แต่เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความเป็น
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ปัจเจกบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัการเลือกใหค้วามสนใจ 
(principle of selective attention) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนแต่ละคนมีโครงสร้างความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน จาก
โครงสร้างน้ีจะเกิดการสร้าง “เคร่ืองกรองทางจิตใจ” (mental filters) เพ่ือกรองขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากให้มี
ข่าวสารบางช้ินเท่านั้นท่ีผา่นเขา้สู่ความสนใจของบุคคลได ้
 3. ผลการวิจยัในดา้นการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ประเด็นเร่ืองมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊กประเภทต่าง 
ๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสายน ้ าผึ้ง รัตนงาม (2557) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง พุทธวิธีการรู้เท่าทนั
ส่ือเพื่อพฒันาชีวิต : ศึกษากรณีส่ือโทรทัศน์และส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก โดยผลการวิจยัพบว่า การ
วิเคราะห์ส่ือสามารถใชห้ลกัการ 4 เช่น การวิเคราะห์หาองคค์วามรู้ท่ีจะไดจ้ากส่ือเป็นอยา่งไร วิเคราะห์เน้ือหาส่ือ
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก หรือทศันคติท่ีมีผลต่อผูรั้บส่ือในแง่เกิดคุณหรือโทษอยา่งไร วิเคราะห์คุณค่าหรือ
แก่นแทส้ าคญัของส่ือว่ามีการประกอบสร้างอย่างไร และวิเคราะห์ส่ือตามหลกัจริยธรรม หลงัจากนั้นตอ้งรู้จกั
กลัน่กรองส่ือเพ่ือให้เกิดการรับส่ือท่ีเกิดประโยชน์ งดเวน้การรับส่ือท่ีเกิดโทษกบัตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งท าให้
ผูรั้บส่ือมีระบบวธีิการรับและใชส่ื้อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการรู้เท่าทนัส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ ผูรั้บ
สารจะตอ้งมีความสามารถดา้นการวเิคราะห์เป็นอยา่งยิง่ 
 4. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในด้านการเขา้ถึง ด้านการวิเคราะห์ และในภาพรวม ส่วนในด้านการ
ประเมินค่าส่ือ ในขณะท่ีอายตุ่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติทุกดา้น และในภาพรวม สถานภาพทางสมรสต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในด้านการประเมินค่าส่ือ ด้านการสร้างสรรค์ และใน
ภาพรวม อาชีพต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติทุกดา้น และในภาพรวม   
 5. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประเภทเร่ืองราวเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิว
ขาวท่ีติดตามต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ในดา้นการเขา้ถึง ดา้นการวเิคราะห์ ดา้นการประเมินค่าส่ือ และในภาพรวม การใชง้านเฟซบุ๊กผา่นอุปกรณ์ท่ี
ต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในดา้น
การสร้างสรรค ์ความถ่ีในการใชง้านต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนั 
ในดา้นการเขา้ถึง ดา้นการประเมินค่าส่ือ และในภาพรวม ช่วงเวลาในการใชง้านต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกัน ในด้านการประเมินค่าส่ือ ด้านการสร้างสรรค์ และในภาพรวม 
สถานท่ีท่ีใชง้านเฟซบุ๊กต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติ ในดา้นการเขา้ถึง ดา้นการประเมินค่าส่ือ ดา้นการสร้างสรรค ์และในภาพรวม ลกัษณะการใช้
งานเฟซบุ๊กต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ในดา้นการประเมินค่าส่ือ  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ขอ้สรุปคือ เพศหญิงมีแนวโนม้และมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊กมากกว่าเพศชาย มีการรู้เท่าทันส่ือด้านการวิเคราะห์มากท่ีสุด นอกจากน้ี
ผลการวจิยัจะพบวา่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือท่ีแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 1.จากผลการวิจยัท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิว
ขาวทางเฟซบุ๊กของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี สถานภาพโสด นบั
ถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท นั้น ลว้นเป็นท่ีส าคญัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การรณรงคต์ลอดจนส่ือสารเพ่ือ
ก่อให้เกิดการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊ก ซ่ึงสามารถก าหนดลกัษณะทาง
ประชากรในการก าหนดการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้การส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.จากผลการวจิยัในดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ติดตามเร่ืองราวเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวในเร่ืองสรรพคุณของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงนบัเป็นคุณสมบติัท่ี
ส าคญัในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กผา่นโทรศพัท์มือถือ มีความถ่ีในการใช้
งานเฟซบุ๊กนอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง ใชง้านเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั ใชง้านเฟ
ซบุ๊กบริเวณบา้นพกั และใชง้านเฟซบุ๊กในขณะพกัผอ่น ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวนบัเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการช่วยให้
ผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว ในการเลือกเน้ือหาซ่ึงเป็นสรรพคุณของผลิตภณัฑม์า
น าเสนอ ซ่ึงหากมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือเฟซบุ๊ก ผูป้ระกอบกิจการผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผิวขาว
สามารถเลือกโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามช่วงเวลาท่ีปรากฏในผลการวิจยัคร้ังน้ีได ้ซ่ึงจะช่วยให้การรับรู้ข่าวสาร
ของกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 3.จากผลการวิจยัในดา้นการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวซ่ึงโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ประเด็นเร่ืองมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊ก
ประเภทต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ มีการตีความเน้ือหา โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ต่าง ๆ เก่ียวกบัโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวทาง        เฟซบุ๊ก มีการใชค้วามรู้เก่ียวกบัสงัคมมาตีความหมายโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊ก และมีการใชค้วามรู้เพ่ือเดาผลท่ีจะเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิว
ขาวทางเฟซบุ๊ก ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคมีการรู้เท่าทนัส่ือมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีทกัษะในดา้น
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การวเิคราะห์ซ่ึงแมจ้ะอยูใ่นระดบั ปานกลาง แต่ก็เป็นปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเพ่ิม
การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภค เพ่ือใหมี้การรู้เท่าทนัส่ือดา้นการวเิคราะห์เพ่ิมมากข้ึน 
 4.จากผลการวิเคราะห์เน้ือหาซ่ึงสามารถสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งไดว้า่ การโฆษณาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวทางเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ไม่น่าเช่ือถือ และมกัโฆษณาชวนเช่ืออวดอา้งสรรพคุณเกินความจริง 
อีกทั้งในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวปลอมเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคได ้
ดงันั้น ผูป้ระกอบกิจการดา้นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวจึงควรน าเสนอขอ้มูลของผลิตภณัฑต์ามความเป็น
จริง ไม่โฆษณาอวดอา้งสรรพคุณเกินจริง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑไ์ด ้
 5.จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงพบวา่คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั อายุ
ต่างกนั สถานภาพทางสมรสต่างกนั และอาชีพต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ดงันั้น แมจ้ะเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกนั แต่ผูป้ระกอบกิจการดา้นผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมเพ่ือผิวขาว ควรจะมีการศึกษาถึงลกัษณะในการรู้เท่าทนัส่ือของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม เพ่ือใหส้ามารถ
ส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6.จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงพบวา่คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประเภทเร่ืองราว
เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวท่ีติดตามต่างกนั มีการใชง้านเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ท่ีต่างกนั ช่วงเวลาใน
การใชง้านต่างกนั สถานท่ีท่ีใชง้านเฟซบุ๊กต่างกนั ลกัษณะการใชง้านเฟซบุ๊กต่างกนั มีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบกิจการดา้นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพ่ือผิวขาว 
ควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้สามารถส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลาย
ท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูซ่ึ้งให้ความอนุเคราะห์ 
ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้แก่ผูว้ิจัย และกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกยั กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค  าแนะน า
และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัส่งผลท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัเป็นประโยชน์ใน
ทุกๆ ดา้นใหแ้ก่ผูว้จิยั โดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณา ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณา และ
การเกิดกระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ YouTube กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ ผูช้ม
โฆษณาในส่ือ YouTube ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวจิยั สถิติ
ท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับชม
รายการภาพยนตร์/ละครยอ้นหลงั โดยรับชมผ่านโทรศพัท์   มือถือ มีความถ่ีในการรับชม 1-3 คร้ังต่อวนั รับชม
ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. รับชมทุกวนั และรับชมในบริเวณบา้นพกั ความพึงพอใจโฆษณาในส่ือ YouTube 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความตั้งใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนา 
และดา้นการก่อปฏิกิริยา ซ่ึงเรียงล าดบัตามทฤษฎี AIDA ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูช้มโฆษณาท่ีมีอาย ุ
และอาชีพแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ YouTube แตกต่างกนั 
พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ YouTube ดา้นความถ่ีในการรับชม ช่วงเวลาในการรับชม วนัท่ีรับชม และ
สถานท่ีท่ีรับชมแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ YouTube 
แตกต่างกนั ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณา มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณาในการดึงดูด
ความสนใจในส่ือ YouTube  ดงันั้น กระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ YouTube  
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการผลิตและเผยแพร่งานโฆษณาดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัความชอบของผูช้ม/ผูฟั้ง ซ่ึง
เป็นผูรั้บสาร เพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาในส่ือ YouTube ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคญั: การสร้างสรรคง์าน โฆษณา พฤติกรรม ความพึงพอใจ ยทููบ 
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ABSTRACT 
 This study aims to investigate media exposure behavior and satisfaction on advertising and 
advertising creation process to get audience attention on YouTube. Sample groups are 400 audiences on 
YouTube in Bangkok. Research instrument is questionnaire and Data Analysis Methods are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The result showed that most of audiences 
watched movie/rerun series, watched through mobile phone, frequency of watching is 1-3 times per day, 
watching during 18:01-24:00, daily watching and watching at home. Overall advertising satisfaction on 
YouTube media is high, the intention is the highest mean score. Hypothesis testing result reveals that the 
different age and career affected to satisfaction of insurance advertising on YouTube in different levels. We also 
found that Behavior of media exposure on YouTube, the different of watching frequency, watching time, day of 
watching, and place affected to satisfaction of insurance advertising on YouTube in different levels. The 
satisfaction of audiences affected to the advertising creation process to get audience attention on YouTube. 
Therefore, the advertising creation process is very important to create and publish the advertising according to 
audience/listener preference to make audience satisfaction on YouTube effectively. 
 

KEYWORDS: Media Creation, Behavior, Satisfaction, Youtube, Insurance 
 

บทน า 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการพฒันากนัหลากหลายรูปแบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้งานครอบคลุมพ้ืนท่ีและมี
จ านวนคนใชง้านมากท่ีสุด รวมทั้งมีอตัราการเจริญเติบโตสูงสุด  การก าเนิดอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ววิฒันาการดา้น
การส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีเช่ือมโยงการส่ือสาร การถ่ายทอด
ขอ้มูลข่าวสารและบันเทิงไปยงัผูรั้บสารไดอ้ย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554, หน้า 
100) ไดอ้ธิบายความหมายของส่ือสังคมออนไลน์วา่ เป็นส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงั
ผูรั้บสารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซ่ึง
สามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้กันบ่อย ๆ คือบล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์ และ          
ไมโครบลอ็ก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Networking) และการแบ่งปันส่ือทาง
ออนไลน์ (Media Sharing)  
 YouTube (ยูทูบ) ถือเป็นหน่ึงในประเภทของส่ือสังคมออนไลน์  (Social Media) ท่ี เป็นเว็บไซต์
แลกเปล่ียนภาพวิดีโอท่ีมีช่ือเสียง (www.YouTube.com) โดยในเวบ็ไซต์ดงักล่าว เปิดให้ผูใ้ชส้ามารถอพัโหลด
ภาพวิดีโอเขา้ไป เปิดดูภาพวิดีโอท่ีมีอยู่ และแบ่งปันภาพวิดีโอเหล่าน้ีให้คนอ่ืนดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทั้งส้ิน ใน YouTube จะมีขอ้มูลเน้ือหารวมถึงคลิปภาพยนตร์สั้น ๆ และคลิปท่ีมาจากรายการโทรทศัน์ มิวสิกวดีิโอ 
และวิดีโอบล็อกก้ิง ปัจจุบัน Google ถือเป็นเจา้ของ Youtube และไดมี้การเปิดตวั Youtube ประจ าประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ (Youtube.co.th) ตั้ งแต่ เม่ือว ันท่ี  19 พฤษภาคม 2557  ข้อมูลจากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ 
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(Marketeer, 2559: ออนไลน์) พบวา่ ดว้ยเวลาเพียง 1 ปี หลงัจากท่ี Youtube ประเทศไทย ไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็น
ทางการ แสดงให้เห็นถึงการเขา้มาสร้างการเปล่ียนแปลงหลากหลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1)  จ านวนชัว่โมงใน
การชม Youtube ในประเทศไทยเติบโตสูงข้ึนร้อยละ 110 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 2)  จ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 
ของคนไทยและคนเอเชียดู Youtube ผ่านมือถือ 3)  ผู ้บริหาร Youtube ส านักงานใหญ่ มีความต่ืนเต้นกับ
ปรากฏการณ์ของ Youtube ในประเทศไทย ในฐานะ Top 10 ของโลก ท่ีใชเ้วลาบน Youtube สูงสุดประเทศหน่ึง 
4)  คนไม่ไดดู้ทีวนีอ้ยลง แต่จะเปล่ียนช่องทางในการบริโภคคอนเทนตจ์ากหนา้จอทีวเีป็นบนมือถือ แท็ปเลต็ และ
คอมพิวเตอร์มากข้ึน 5)  3 คอนเทนต์หลกัท่ีคนไทยนิยมดูผ่าน Youtube ไดแ้ก่ เพลง เอนเตอร์เทน และเกมม่ิง 6)  
ส่ิงท่ีท าให้ Youtube ประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาจาก Ecosystem Online VDO ท่ีลงตัวจากการ
ผสมผสานระหว่าง Content Creater ทั้ งรายใหญ่และรายเล็ก 7)  ตลอด 1 ปีท่ีผ่านมามีช่อง Youtube ในประเทศ
ไทยท่ีมีผูต้ามมากกว่า 1 ลา้นคน มากถึง 13 ช่อง และ 8)  มี 2 นวตักรรม ใหม่ท่ีเขา้ขบัเคล่ือนการเติบโตของ 
Youtube ในปีน้ีไดแ้ก่ VDO Data Packets ร่วมกบัโอเปอเรเตอร์ให้บริการดาตา้ชม Youtube ในลกัษณะแพคเก็จ
เหมาจ่าย และYoutube Offline ท่ีช่วยใหดู้วดีีโอบน Youtubeไดใ้นขณะท่ีไม่ต่ออินเทอร์เน็ต  
 จากขอ้มูลเม่ือปี พ.ศ. 2558 พบวา่ โฆษณาของไทยสามารถติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโฆษณาบน YouTube 
ท่ีมียอดรับชมสูงสุดในเอเชียในช่วงปี พ.ศ. 2557 ไดแ้ก่ โฆษณาชุด Unsung Heroes จากไทยประกนัชีวิต โดยเม่ือ
ปี พ.ศ. 2558 ก็ยงัพบว่า บริษัทไทยประกันชีวิตยงัคงสานต่อความส าเร็จด้วยการครองอันดับสูงสุดบน 
Leaderboard ส าหรับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ดว้ยโฆษณาสุดประทบัใจในชุด The Reason ซ่ึงเป็นหนงัสั้น
ความยาวกว่า 4 นาที ท่ีส ารวจความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งตั้งค  าถามเพ่ือกระตุน้ให้ผูช้ม
ชาวไทยคิดใคร่ครวญเก่ียวกบัเหตุผลของการยืนตรงเพ่ือร้องเพลงสดุดีพระมหากษตัริยข์องไทย โดยโฆษณาของ
ไทยประกนัชีวิตนบัเป็นผลงานช้ินเยีย่มท่ีช่วยกระตุน้อารมณ์ความรู้สึก โดยมียอดรับชมสูงกวา่ 3 ลา้นวิวทัว่โลก 
นอกเหนือจากไทยประกนัชีวติแลว้ ยงัมีแบรนด์อ่ืน ๆ ใน Leaderboard ท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผูช้มจ านวน
มาก ทั้งน้ี บริษทัของไทยตระหนักวา่ YouTube ท าลายขอ้จ ากดัของโฆษณาทางทีวีทัว่ไป ซ่ึงมีความยาวเพียง 30 
หรือ 60 วินาที ทั้ งยงัเปิดโอกาสให้บอกเล่าเร่ืองราว และน าเสนอเน้ือหาท่ีออกแบบเป็นพิเศษส าหรับ YouTube 
โดยเฉพาะ เพ่ือดึงดูดและใกลชิ้ดกบัผูช้มอยา่งลึกซ้ึง (marketingoops, 2558) 
 นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทย
ประกันชีวิต  เป็นแบรนด์ท่ีมี Brand Awareness อยู่ในระดบั 96% รวมถึงมี Top-of-mind Awareness แบรนด์ท่ี
ผูบ้ริโภคนึกถึงเป็นแบรนดแ์รก อยูใ่นเกณฑสู์ง ดว้ยภาพลกัษณ์ความเป็นผูน้ านวตักรรมดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
นอกจากนั้น จุดเด่นของแบรนดไ์ทยประกนัชีวิต คือภาพยนตร์โฆษณาท่ีสร้างสรรคส์ังคม และมีเน้ือหาประทบัใจ 
ส่งผลให้แบรนด์ไทยประกนัชีวิตมีภาพลกัษณ์ในการเป็นแบรนด์ท่ีเขา้ใจคนไทย และมีอิทธิพลทางความคิดต่อ
สงัคมและวฒันธรรม (ข่าวประกนัวนัน้ี, 2556) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือ YouTube กรณีศึกษาโฆษณาประเภทประกนัชีวิต เน่ืองจากเป็นโฆษณาท่ีได้รับ
ความนิยมสูงสุดในการเขา้ชมในเวบ็ไซต์ YouTube เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูช้มโฆษณาในส่ือ YouTube อนัจะน าไปสู่การเกิดการสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือ YouTube ให้มีความ
น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูช้มโฆษณาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิด   
  จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรคง์านโฆษณา แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโฆษณา
บน YouTube และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัน ามาก าหนดตวัแปรและกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัแสดงในภาพท่ี1 
 
                                             ตวัแปรต้น                                                                                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มโฆษณาในส่ือ YouTube  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ YouTube 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาในส่ือ YouTube 
 4. เพ่ือศึกษาการเกิดกระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ YouTube 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาท่ีมีต่อ

การสร้างสรรคง์านในส่ือ YouTube 

- ดา้นความตั้งใจ (Attention) 
- ความสนใจ (Interest) 
- ดา้นความปรารถนา (Desire) 
- ดา้นการก่อปฏิกิริยา (Action)  

พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณา 
ในส่ือ YouTube 
- ประเภทของรายการท่ีรับชม 
- อุปกรณ์ในการรับชม 
- ความถ่ีในการรับชม 
- ช่วงเวลาในการรับชม 
- วนัท่ีรับชม 
- สถานท่ีท่ีรับชม 

 

การสร้างสรรคง์านโฆษณา 

ในการดึงดูดความสนใจ 

ในส่ือ YouTube 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือ 
Youtube กรณีศึกษาโฆษณาประเภทประกนัชีวิต” เป็นการการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการรับชมโฆษณาในส่ือ Youtube โดยจ านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการส ารวจปี 2557 พบวา่มีจ านวนทั้งส้ิน 5,692,284 คน ค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรใชก้ารค านวณของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
เลือกจากกลุ่มผูช้มโฆษณาประเภทประกนัชีวิตในส่ือ Youtube ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นในส่ือท่ีเผยแพร่ผ่าน 
Youtube เท่านั้น จากนั้นจึงมีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ผูช้มโฆษณาประเภทประกนัชีวติในส่ือ Youtube ท่ีมีการแสดงความคิดเห็นในส่ือท่ีเผยแพร่ผา่น Youtube ท่ีระบุ
ขา้งตน้ โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามออนไลน์ จนครบจ านวน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีทางผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน เพ่ือท่ีจะด าเนินการออกไป
ส ารวจและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งต่อไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้
ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ Youtube ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาในส่ือ Youtube และส่วนท่ี 4  ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม จากนั้นน า
แบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา และความถูกตอ้งของเน้ือหา และหาค่า
ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์ของการศึกษา แลว้จึงน าแบบสอบถามท่ีได้จากการ
ตรวจสอบแลว้ ไปทดลองกบัขอ้มูลจากผูช้มโฆษณาในส่ือ Youtube ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง เพ่ือ
ทดสอบความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.97 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละใชว้ิเคราะห์ความถ่ีของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ค่าเฉล่ียใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพ่ือแสดงลกัษณะการ
กระจายของขอ้มูล ค่า t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม ค่า F-test ใชท้ดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียสามกลุ่มข้ึนไป เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยงานวจิยัน้ียอมรับสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 

สรุปผลการวจัิย  
 ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.25) มี
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (ร้อยละ 54.75) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 90.00) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
78.00) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 49.00) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 
33.50) พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ Youtube ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่รับชมรายการภาพยนตร์/
ละครยอ้นหลงั (ร้อยละ 26.00) โดยรับชมผ่านโทรศพัท์มือถือ (ร้อยละ 51.00) มีความถ่ีในการรับชม 1-3 คร้ังต่อ
วนั (ร้อยละ 41.75) รับชมในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. (ร้อยละ 68.75) รับชมทุกวนั (ร้อยละ 70.50) และรับชมใน
บริเวณบา้นพกั (ร้อยละ 85.00)  
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 ผลการวิจยัดา้นความพึงพอใจโฆษณาในส่ือ Youtubeโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ซ่ึง
งานวิจยัน้ีมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจโฆษณาในส่ือ Youtube โดยวิเคราะห์จากการสร้างสรรค์งานโฆษณา 4 
ประการตามหลัก AIDA (ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2551) พบว่า ด้านความตั้ งใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
รองลงมาคือ ด้านความสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.60) ด้านความปรารถนา (ค่าเฉล่ีย 3.52) และด้านการก่อปฏิกิริยา 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั โดยในแต่ละดา้นมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามหลกั AIDA ดงัน้ี 
 - ดา้นความตั้งใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก พบวา่ ประเด็นเร่ืองโฆษณาใน
ส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวิต มีเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดความตั้งใจในการรับชมโฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.76) รองลงมาคือ โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวติ มีความยาวท่ีเหมาะสมท่ีก่อให้เกิดความตั้งใจใน
การรับชมโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.67) และโฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวิต มีเพลงประกอบท่ีก่อให้เกิด
ความตั้งใจในการรับชมโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 
 - ดา้นความสนใจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก พบวา่ ประเด็นเร่ืองโฆษณาใน
ส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวติ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รเจา้ของโฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.70) รองลงมาคือ โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกันชีวิต มีบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์หรือเน้ือหาของโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.65) และโฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกันชีวิต มีเพลง
ประกอบท่ีก่อใหเ้กิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑห์รือเน้ือหาของโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
 - ด้านความปรารถนา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ประเด็นเร่ือง
โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวิต มีเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑห์รือเน้ือหาของ
โฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.57) รองลงมาคือ โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวติ ช่วยสร้างความ
ปรารถนาใหเ้กิดการรับชมวดีิโอท่ีก าลงัจะรับชมบนส่ือ Youtube ต่อจากโฆษณาซ ้ า ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.56) และโฆษณา
ในส่ือ Youtube ประเภทประกันชีวิต เสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่องค์กรเจ้าของโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
ตามล าดบั 
 - ด้านการก่อปฏิกิริยา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ประเด็นเร่ือง
โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวติ มีเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดการซ้ือหรือการเกิดพฤติกรรมต่อตวัผลิตภณัฑ์
หรือเน้ือหาของโฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.55) รองลงมาคือ โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวิต 
มีบรรยากาศท่ีก่อใหเ้กิดการซ้ือหรือการเกิดพฤติกรรมต่อตวัผลิตภณัฑห์รือเน้ือหาของโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.51) และ
โฆษณาในส่ือ Youtube ประเภทประกนัชีวิต ช่วยก่อให้เกิดพฤติกรรมในการรับชมวิดีโอท่ีก าลงัจะรับชมบนส่ือ 
Youtube ต่อจากโฆษณาซ ้ า ๆ หรือมีการส่งต่อวดีิโอดงักล่าว (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มโฆษณาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การสร้างสรรคง์านโฆษณาประกนัชีวติในส่ือ Youtube แตกต่างกนั พบวา่  ผู ้ชมโฆษณาท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาประกนัชีวติในส่ือ 
Youtube ไม่แตกต่างกนั ทุกดา้นและในภาพรวม ส่วนผูช้มโฆษณาท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
สร้างสรรคง์านโฆษณาประกนัชีวติในส่ือ Youtube แตกต่างกนั ทุกดา้นและในภาพรวม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ Youtube ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ Youtube แตกต่างกนั พบวา่ ผูช้มโฆษณาท่ีมีประเภท
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รายการท่ีรับชม แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกันชีวิตในส่ือ Youtube ไม่
แตกต่างกัน ทุกดา้นและในภาพรวม ผูช้มโฆษณาท่ีมีความถ่ีในการรับชมแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ Youtube แตกต่างกนัในดา้นความสนใจ ผูช้มโฆษณาท่ีมีวนัท่ีรับชม
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ Youtube แตกต่างกนัในดา้นความ
ปรารถนา ส่วนในดา้นอ่ืนๆ และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ผูช้มโฆษณาท่ีมีช่วงเวลาในการรับชมและท่ีรับชมใน
สถานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ Youtube แตกต่างกนั ทุก
ดา้นและในภาพรวม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาในส่ือ Youtube มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ Youtube  พบว่า ความพึงพอใจของผูช้ม
โฆษณาในส่ือ Youtube มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ 
Youtube  ซ่ึงแนวคิดท่ีสนับสนุนผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว คือการตดัสินคุณค่าของเน้ือหาส่ือเป็นการ
ประเมินโดยผูช้ม/ผูฟั้ง (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974, อ้างถึงใน ศิริวรรณ อนันต์โท , 2553) ซ่ึงอธิบายว่า 
ผูฟั้ง/ผูช้มเป็นผูเ้ลือกในการเช่ือมโยงความพึงพอใจท่ีตอ้งการกบัการเลือกใชส่ื้อแต่ละชนิด เน่ืองบุคคลเป็นตวั
กระท าดังนั้ นจึงมีบทบาทเป็นผูริ้เร่ิม เช่น ผูช้มเลือกชมรายการตลกเม่ือรู้สึกว่าตอ้งการท่ีจะหัวเราะ เลือกชม
รายการข่าวเม่ือตอ้งการไดรั้บการบอกกล่าวขอ้มูล การเลือกเหล่าน้ีไม่มีใครบอกให้ท า แต่ผูช้มเป็นผูก้  าหนดเอง 
การเลือกอาจเกิดจากเหตุผลอ่ืนก็ได ้เช่น ตอ้งชมรายการข่าวเพราะติดใจในบทบาทลีลาของผูป้ระกาศข่าวก็ได ้
ตวัอยา่งเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูช้มเป็นผูมี้อ  านาจอยา่งมากในกระบวนการส่ือสาร ดงันั้น กระบวนการสร้างสรรค์
งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ Youtube  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการผลิตและเผยแพร่งานโฆษณา
ดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัความชอบของผูช้ม/ผูฟั้ง ซ่ึงเป็นผูรั้บสาร เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูช้มโฆษณา
ในส่ือ Youtube ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาทนั้ น 
สะท้อนให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความนิยมในการรับชมโฆษณาต่าง ๆ ผ่านทางส่ือ YouTube ซ่ึงเป็นส่ือ
สังคมออนไลน์ซ่ึงเต็มไปดว้ยวิดีโอต่าง ๆ ท่ีมุ่งเน้นความบันเทิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัตชุลี นุตประวีณ์ 
(2557) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากการรับชมรายการเดอะวอยซ์ไทย
แลนด ์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มผูช้มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเช่นกนั 
 2. ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ YouTube ของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ ส่วนใหญ่
รับชมรายการภาพยนตร์/ละครยอ้นหลงั โดยรับชมผ่านโทรศพัท์มือถือ มีความถ่ีในการรับชม 1-3 คร้ังต่อวนั 
รับชมในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. รับชมทุกวนั และรับชมในบริเวณบา้นพกั แสดงใหเ้ห็นวา่พฤติกรรมการเปิดรับ
โฆษณาของผูรั้บสารในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีเป็นส่ือหลกั มาสู่ส่ือใหม่ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีส่ือสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวพบวา่พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ YouTube ของกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีมี
ความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบังานวจิยัของ จริยา ปันทวงักรู (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง แนวทางการใชป้ระโยชน์และ
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การไดรั้บความพึงพอใจการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป ใชง้าน 2-4 ชัว่โมงต่อวนั นิยม
ใช้ในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. และใช้งาน 2-4 คร้ังต่อวนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้มีหลายประเภท
ร่วมกนัคือเฟซบุ๊ก (Facebook) ยทููบ (YouTube) และไลน์ (Line) เป็นตน้ 
 3. ผลการวิจยัพบวา่ความพึงพอใจโฆษณาในส่ือ YouTube โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความตั้งใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความสนใจ ดา้นความปรารถนา และดา้นการ
ก่อปฏิกิริยานั้น มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการสร้างสรรค์งานโฆษณา (ขวญัชีวา ส่างหลวง, 2551) ซ่ึงอธิบายว่า 
ความตั้งใจ (Attention) นบัเป็นขั้นแรกท่ีส าคญัมากของการเขียนขอ้ความโฆษณาท่ีตอ้งหาจุดดึงดูดใจ หรือเทคนิค
แปลกใหม่มาท าใหผู้รั้บสาร หยดุ และสะดุดในขอ้ความโฆษณานั้นวา่มีคุณค่า คุณประโยชน์และเกิดความตั้งใจท่ี
จะอ่านขอ้ความนั้นอยา่งทนัทีทนัใด ส่วนใหญ่คือการพาดหัวโฆษณา ซ่ึงเม่ือพิจารณาดา้นความตั้งใจเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ประเด็นเร่ืองโฆษณาในส่ือ YouTube ประเภทประกนัชีวิต มีเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดความตั้งใจในการรับชม
โฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงใหเ้ห็นวา่เร่ืองราวในโฆษณาในส่ือ YouTube ประเภทประกนัชีวติท่ีมีการถ่ายทอด
เร่ืองราวท่ีสะเทือนอารมณ์ ช่วยให้ผูช้มเกิดความพึงพอใจต่อโฆษณาดังกล่าวเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ท่ีไดอ้ธิบายความหมายของความพึงพอใจวา่ ความรู้สึกท่ีดี
ของบุคคลท่ีได้รับการตอบสนองเม่ือบรรลุวตัถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องการ และคาดหวงั ความพึงพอใจเป็น
ความชอบของแต่ละบุคคล ในขณะท่ีด้านความสนใจ ดา้นความปรารถนา และด้านการก่อปฏิกิริยา ก็เป็นการ
เรียงล าดบัความคิดเห็นของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ไดเ้รียงล าดบัสอดคลอ้งกบัหลกัการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
AIDA ซ่ึงในดา้นความสนใจนั้น ถือเป็นกระบวนการท่ีต่อจากผูช้มโฆษณาเกิดความตั้งใจแลว้มีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนมาสนใจในรายละเอียด ขอ้ดีหรือจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในการโฆษณานั้น ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
พบวา่ ประเด็นเร่ืองโฆษณาในส่ือ YouTube ประเภทประกนัชีวิต เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องคก์รเจา้ของ
โฆษณา สะท้อนให้เห็นถึงผูป้ระกอบการธุรกิจประกันชีวิต ควรน าเสนอภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีการกระแทก
อารมณ์ผูช้มโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองเศร้า หรือความเป็นครอบครัวซ่ึงถือเป็นลกัษณะของการเผยแพร่
โฆษณาในส่ือ YouTube ประเภทประกนัชีวิตในปัจจุบนั ในขณะท่ีดา้นความปรารถนา ซ่ึงเป็นล าดบัต่อมาในการ
หาความตอ้งการสินคา้ข้ึนมาในใจ เพราะผลิตภณัฑ์นั้นมีคุณประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการ หรือมีคุณสมบติัท่ี
ดีเด่นพอจึงเกิดความอยากไดข้ึ้น ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ประเด็นเร่ืองโฆษณาในส่ือ YouTube ประเภท
ประกนัชีวิต มีเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑห์รือเน้ือหาของโฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด เป็นการ
ช่วยตอกย  ้าให้เห็นวา่การน าเสนอเร่ืองราวของโฆษณาประเภทประกนัชีวติในปัจจุบนันั้น ประสบความส าเร็จ ดงั
จะเห็นไดจ้ากดา้นการก่อปฏิกิริยา ซ่ึงเป็นขั้นสุดทา้ยท่ีผูบ้ริโภคท่ีคาดวา่จะเป็นลูกคา้ตดัสินในสนองตอบต่อการ
โฆษณานั้น ๆ ซ่ึงผลการวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ ประเด็นเร่ืองโฆษณาในส่ือ YouTube ประเภทประกนัชีวติ มีเน้ือหาท่ี
ก่อใหเ้กิดการซ้ือหรือการเกิดพฤติกรรมต่อตวัผลิตภณัฑห์รือเน้ือหาของโฆษณา มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
 4. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูช้มโฆษณาในส่ือ Youtube ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือ Youtube แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูช้ม
โฆษณาท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ YouTube แตกต่าง
กนัทุกดา้นและในภาพรวม และผูช้มโฆษณาท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณา
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ประกนัชีวิตในส่ือ YouTube แตกต่างกนัทุกดา้นและในภาพรวม แสดงให้เห็นวา่ทั้งอายแุละอาชีพลว้นแต่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบักระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณา (รัตนาภรณ์ ชูรอด, 2555) ท่ีให้ความส าคญัต่อ
การวิจยัผูบ้ริโภค (Consumer Research) เพื่อให้มีความเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายหลกัเช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ภูมิล าเนา ขนาดครอบครัวลกัษณะ
ทางจิตวทิยา ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ เจตคติ และวฒันธรรม 
 5. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ Youtube ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาในส่ือ Youtube แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูช้มโฆษณา
ท่ีมีความถ่ีในการรับชมแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ YouTube 
แตกต่างกันในด้านความสนใจ ผูช้มโฆษณาท่ีมีช่วงเวลาในการรับชมแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ YouTube แตกต่างกนั ทุกดา้นและในภาพรวม ผูช้มโฆษณาท่ีมีวนัท่ี
รับชมแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาประกนัชีวิตในส่ือ YouTube แตกต่างกนัในดา้น
ความปรารถนา ผูช้มโฆษณาท่ีรับชมในสถานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาประกนั
ชีวติในส่ือ YouTube แตกต่างกนั ทุกดา้นและในภาพรวม แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีเผยแพร่ในส่ือ ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวมีความใกลเ้คียงกบัผลการวจิยัของ 
ณัตชุลี นุตประวีณ์ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากการรับชม
รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นซีซัน่ท่ีเปิดรับชม ช่องทางท่ีเปิดรับชม ความถ่ีในการเปิด
รับชม ระยะเวลาในการเปิดรับชม ลกัษณะในการรับชม รอบการแข่งขนัท่ีเลือกรับชม ผูร่้วมรับชม และการมีส่วน
ร่วมในการรับชม รายการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเปิดรับชมรายการทั้ ง 5 ดา้นคือ ดา้นรูปแบบ
รายการ ดา้นการน าเสนอรายการ ดา้นเน้ือหารายการ ด้านคุณสมบัติของผูต้ดัสิน และคุณสมบัติของผูด้  าเนิน
รายการ   
 6. การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาในส่ือ Youtube มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ Youtube  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณาในส่ือ YouTube มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณาในการ
ดึงดูดความสนใจในส่ือ YouTube แสดงให้เห็นวา่ผูผ้ลิตโฆษณาควรจะสร้างสรรคง์านโฆษณาให้สอดคลอ้งกบั
ความพึงพอใจของผูช้มโฆษณา สอดคลอ้งกบัหลกักระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณา (รัตนาภรณ์ ชูรอด, 2555) 
ท่ีอธิบายวา่ การสร้างสรรคง์านโฆษณา เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัการวจิยั เช่น ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้มูล
ดา้นผูบ้ริโภค ขอ้มูลดา้นการตลาด เพ่ือให้ทราบถึงสภาพตลาดของคู่แข่งขนั และท่ีส าคญัคือเพ่ือให้มีความเขา้ใจ
ถึงความรู้สึกนึกคิดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายหลกั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูป้ระกอบการท่ีผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ ควรให้ความส าคญัต่อการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายคือเพศหญิง และปัจจยัส่วนบุคคลตามท่ีปรากฏ 
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 2. ผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาควรหาจุดดึงดูดใจ หรือเทคนิคแปลกใหม่มาท าให้ผูช้มโฆษณา หยุด และ
สะดุดในขอ้ความโฆษณานั้นวา่มีคุณค่า คุณประโยชน์และเกิดความตั้งใจท่ีจะอ่านขอ้ความนั้นอยา่งทนัทีทนัใด  
 3. ผูผ้ลิตผลงานโฆษณาจะตอ้งมีความตระหนักและเลือกการถ่ายทอดเร่ืองราว ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย เพราะลกัษณะท่ีต่างกันของกลุ่มเป้าหมายย่อมมีผลโดยตรงต่อรูปแบบการเขียน
โฆษณา จะช่วยในสามารถเขียนโฆษณาไดส้อดคลอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 4. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีผลต่อความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีเผยแพร่ในส่ือ ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการท่ีผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาต่าง ๆ ควรมีการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาในส่ือ YouTube  
 5. ผูผ้ลิตโฆษณาควรจะสร้างสรรคง์านโฆษณาให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูช้มโฆษณา เพ่ือให้
การเผยแพร่โฆษณาเป็นท่ีนิยมและเกิดการรับรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยน าหลกั AIDA มาปรับใช ้
 

กติติกรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลาย

ท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.ธนชาติ จนัทร์เวโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูซ่ึ้งให้ความอนุเคราะห์ 
ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก่ผู ้วิจัย และกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ รองศาสตราจารย์  ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปวกิกยั กรรมการการสอบวทิยานิพนธ์ ท่ีใหค้  าแนะน าและ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัส่งผลท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัเป็นประโยชน์ใน
ทุกๆ ดา้นใหแ้ก่ผูว้จิยั โดยตลอดระยะเวลาของการศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองการพฒันากระบวนการเรียนรู้การตีความเพื่องานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาภาพยนตร์เร่ือง 
Train to Busan เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตีความของนกัศึกษาท่ีได้
ชมภาพยนตร์เร่ืองน้ี ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเป็นหลักในการวิจัยคร้ังน้ี และใช้ข้อมูลเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งมาสนบัสนุนการวิเคราะห์ โดยใชแ้นวคิดการเล่าเร่ือง แนวคิดสัญวิทยา แนวคิดองค์ประกอบของบทละคร 
มาเป็นกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีไดช้มภาพยนตร์เร่ืองน้ีตีความวา่ ภาพยนตร์ถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
ความบนัเทิง โดยมีโครงสร้างท่ีใชก้ารเล่าเร่ืองเพื่อเนน้ความบนัเทิง แต่มีการสร้างสญัญะผา่นองคป์ระกอบต่างๆ เช่น 
ตวัละคร สถานท่ี เพื่อเป็นการส่ือความหมายท่ีสะทอ้นสังคมเป็นรหัสเชิงสัญญะการส่ือสารทั้งในเชิงความหมาย และ
เชิงอรรถรส นกัศึกษาสามารถตีความไดถึ้งส่ิงท่ีภาพยนตร์น าเสนอแนวคิดท่ีสะทอ้นสังคม และความเป็นมนุษยไ์ดใ้น
ระดบัหน่ึง แต่ในระดบัท่ีเป็นสัญลกัษณ์หรือการเปรียบเทียบในเชิงลึกผ่านองค์ประกอบต่างๆนั้น ยงัตอ้งพฒันาใน
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองของการตีความในมิติเชิงลึกมากข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ในแนวคิด และความหมายต่างๆท่ีส่ืออยู่ในภาพยนตร์ทั้ งเร่ืองน้ีและเร่ืองอ่ืนๆ รวมไปถึงส่ือด้านศิลปะการแสดง
ประเภทอ่ืนๆท่ีเปรียบเสมือนกบักระจกท่ีสะทอ้นสู่สังคม ซ่ึงสามารถท าใหไ้ดเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีเป็นภาพสะทอ้นความ
เป็นจริงทางสงัคมเขา้สู่การตระหนกัในตนเองมากข้ึน และน าไปสู่การพฒันางานดา้นศิลปะการแสดง 
 
ค าส าคญั: การวเิคราะห์และตีความ,ศิลปะการเล่าเร่ือง,องคป์ระกอบของบทละคร, สญัญะวทิยา   
 

ABSTRACT 
The research on improvement of learning process of analysis and interpretation for performing arts, 

case study of the movie “Train to Busan”, is a study based on the method of qualitative analysis. Its purpose is 
to study the interpretation of students who have seen this movie. The researcher has principally used the method 
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of analysis of substance for this research and has used related information and documents to support the 
analysis, based on the ideas of story-telling, semiology and elements of a play, as frameworks for the study.  
 The result of the study is that the students who have seen this movie interpret that the movie has been 
made for entertainment purpose, with the story-telling structure that focuses on entertainment. However, signs 
were created through various elements such as characters and places to deliver the social meaning by way of 
symbols and communication through both signification and entertainment. The students are able to interpret up 
to a certain level that the movie presents the ideology on society and humanism but for the level of symbols or 
in-depth comparison through various elements, learning and teaching process needs to be improved in order to 
create more learning on interpretation by in-depth dimension so that students can understand the ideology and 
meanings given in this movie and other movies, and also in other art forms which are like mirrors of the society. 
This would help them understand stories that reflect social reality and lead them to self-realization and 
eventually improvement of performing arts. 
 
KEYWORDS: Analysis and interpretation, Art of story-telling, Elements of a play, Semiology 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ภาควชิาศิลปะการแสดงประยกุต ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดมี้การเรียนการสอน

วิชาวิเคราะห์วรรณกรรมการละคร เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางด้านการ
วเิคราะห์บทละครเวทีในแนวทางต่างๆ  มีการให้นกัศึกษาไดฝึ้กการวิเคราะห์บทละครเร่ืองต่างๆเพ่ือน าไปใชไ้ดจ้ริง
ส าหรับการประกอบวชิาชีพในศาสตร์ศิลปะการแสดง และยงัสามารถน าความรู้ไปใชเ้พื่อพฒันาตนเอง และต่อสงัคม 

ในภาคการศึกษาน้ีนอกเหนือจากบทละครในรายวิชาท่ีไดฝึ้กให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์ ผูว้จิยัไดมี้ความคิดท่ี
จะน าส่ือชนิดอ่ืนๆมาใชใ้นการเรียนการสอน นอกเหนือจากบทละครท่ีจะเห็นแต่ในรูปแบบของตวัอกัษร จึงไดน้ าส่ือ
ภาพยนตร์ท่ีสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงมาใชใ้นการศึกษา 

ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมมากอย่างหน่ึงของสังคมในปัจจุบนั เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือชนิด
หน่ึงท่ีเนน้การผลิตข้ึนมาเพ่ือความบนัเทิงโดยเฉพาะในสังคมไทย ภาพยนตร์ท่ีเน้นความบนัเทิงจะไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งสูงมากกวา่ภาพยนตร์ท่ีมีจุดมุ่งหมายอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ทางดา้นศิลปะ 

ภาพยนตร์นบัเป็นส่ือท่ีทรงอิทธิพลมากส่ือหน่ึงเน่ืองจากสามารถส่ือสารแนวคิดหรือขอ้ความท่ีตอ้งการไป
ยงัผูช้มไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยใชอ้งคป์ระกอบต่างๆในการเล่าเร่ือง ท าให้ผูช้มสามารถเขา้ใจ และยงัมีการเร้าอารมณ์
ดึงดูดความสนใจเพื่อท าให้ผูช้มเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ ผูช้มเกิดความบนัเทิง และจินตนาการตามไปกบั
เน้ือหาของเร่ือง จนกระทัง่สามารถเปล่ียนแนวคิด ทศันคติต่างๆ ตลอดจนสามารถน าไปสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบได ้

ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บการพูดถึงมากในกลุ่มนักศึกษา คือภาพยนตร์เกาหลีเร่ือง Train to Busan ท่ีไดรั้บเกียรติ
ให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์คร้ังท่ี 69  และเป็นภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดในประเทศเกาหลี นอกจากนั้น
ในการฉายท่ีประเทศไทย ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นภาพยนตร์เกาหลีท่ีท ารายไดสู้งสุดในประเทศไทย  
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 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในหวัขอ้วจิยัน้ี เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้ารพฒันาการเรียนการสอน
วิชาด้านการวิเคราะห์ตีความเพื่องานศิลปะการแสดง และยงัเป็นการส่งเสริมด้านการชมงานด้านศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆเพื่อให้ไดรั้บสารท่ีมากกวา่ความบนัเทิงในงานท่ีสร้างข้ึนเพ่ือความบนัเทิงหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
อย่างเดียว แต่ให้มองลึกไปถึงเน้ือหาท่ีสามารถสะท้อนสังคม และช่วยในการพฒันาสังคมได้ดียิ่งข้ึน อนัจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาในการศึกษาวิเคราะห์ตีความ และผูท่ี้ช่ืนชอบในการเสพงานดา้นศิลปะการแสดง รวมไปถึง
สามารถพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาการวเิคราะห์วรรณกรรมการละคร 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนกัศึกษาในเร่ืองการวเิคราะห์ตีความเพื่อเป็นแนวทางพฒันาในการเรียนการสอน 
 (2) ศึกษารูปแบบโครงสร้างการเล่าเร่ือง และแนวคิดผา่นองคป์ระกอบต่างๆในภาพยนตร์เร่ือง Train to Busan 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                        
 
 
 
 
  -- 
 
 
 

 
 
   
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์และตีความเพื่องานศิลปะการแสดง 
กรณีศึกษาภาพยนตร์เร่ือง Train to Busan” เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อ

      ภาพยนตร์เร่ือง  
       Train To Busan 

เคร่ืองมือวิจยั 
-DVD ภาพยนตร์เร่ือง Train To 
busan  
-แบบสอบถาม 

ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
-องค์ประกอบของบท
ละคร เร่ืองของ Plot, 
Character, Theme 
-สญัวิทยา 
 

การวิเคราะห์ตคีวาม
ภาพยนตร์ 
-นกัศึกษาในรายวิชา
วิเคราะห์วรรณกรรมการ
ละคร ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 20  
คน 

            ผลสรุป 

            สงัเคราะห์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1178 

ศึกษาการรับรู้ของนกัศึกษาในเร่ืองการวเิคราะห์ตีความเพื่อเป็นแนวทางพฒันาในการเรียนการสอนโดยศึกษาผา่น
การเล่าเร่ืองผา่นองคป์ระกอบต่างๆของภาพยนตร์เร่ืองน้ี  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทั้ งหมดคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ ใน

รายวชิาการวเิคราะห์วรรณกรรมการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 20 คน ท่ีไดรั้บชมภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
 4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวเิคราะห์โครงสร้างของตวัเร่ือง โดยอา้งอิงทฤษฏีการวเิคราะห์แนวสญัศาสตร์  แนวทางการ
วเิคราะห์โครงเร่ืองของเร่ืองเล่า โดยใชแ้ผนภูมิปัญจภาค หรือ แผนภูมิหา้ขั้นตอน แนวทางการศึกษาระบบ
โครงสร้างหนา้ท่ีตวัละครในเร่ืองเล่า องคป์ระกอบของบทละครตามแนวคิดของอริสโตเติล 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การด าเนินงานโดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาพยนตร์ซ่ึงบันทึกลงใน ดีวีดีภาพยนตร์(DVD) 

และแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการวิเคราะห์แบบสอบถามจากนักศึกษาท่ีไดช้มภาพยนตร์เร่ืองน้ี โดย
รูปแบบของการศึกษาวจิยัจะใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัจะน ามาวเิคราะห์โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ การวิเคราะห์ในส่วนของรูปแบบ และเน้ือหา และการ

วเิคราะห์ในส่วนของเอกสาร และแบบสอบถาม 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
      5.1 ผลการเรียนรู้ในการวเิคราะห์ของนกัศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงประยกุต ์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 
วเิคราะห์วรรณกรรมการละคร ในภาคการศึกษา1/2559 จากการใชแ้บบสอบถาม เร่ือง การวเิคราะห์องคป์ระกอบ
ในภาพยนตร์ พบการรับรู้ในการวเิคราะห์ตีความของนกัศึกษาดงัต่อไปน้ี 
            1. การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวเร่ือง  
  การศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของตวัเร่ืองคือ การศึกษาเหตุการณ์ “เร่ือง” หรือส่ิงท่ีถูก
น ามาเล่า ซ่ึงประเด็นหลกัท่ีน ามาศึกษาในท่ีน้ีไดแ้ก่ 1 โครงเร่ือง 2 ตวัละคร 
 แนวทางการวิเคราะห์โครงเร่ืองของเร่ืองเล่า โดยใชแ้ผนภูมิปัญจภาค หรือ แผนภูมิห้าขั้นตอน ซ่ึง
เป็นรูปแบบการวิเคราะห์โครงเร่ืองท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง และใช้กันแพร่หลาย แผนภูมิดังกล่าว
ประกอบดว้ย 
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โครงสร้างของโครงเร่ือง สถาณการณ์หรือเหตุการณ์ในเร่ือง 
1 สถานการณ์ต้นเร่ือง หรือภาวะสมดุลปกติ มักให้
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั สถานท่ี และตวัละคร 

พ่อกบัลูกสาววยัเด็ก ซ่ึงเดินทางไปพบเมียหรือแม่ของ
ลูกเพ่ือร่วมฉลองวนัเกิดท่ีปูซาน โดยมีความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวท่ีพอ่แม่แยกทางกนั และตวัละครอ่ืนๆ 
ท่ีร่วมเดินทางกันในรถด่วน KTX ท่ีโซลสเตชั่น มุ่ง
หนา้ไปปูซาน โดยไม่ระแคะระคายวา่กรุงโซลก าลงัตก
อยูใ่นวกิฤตซอมบ้ีระบาด 

2 ปัจจยั เหตุการณ์ หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดปมปัญหา ท าให้
ภาวะปกติในสถานการณ์ตน้เร่ือง เปล่ียนแปลง 

บนรถไฟมีผูติ้ดเช้ือแฝงตวัอยู ่เม่ือรถไฟแล่นไปไม่นาน 
ก็กลายเป็นสมรภูมิรบเคล่ือนท่ีระหวา่งมนุษยก์บัผีดิบ 
และเพ่ิมจ านวนของผูติ้ดเช้ือมากข้ึนเร่ือยๆ 

3 การกระท าต่างๆของตวัละครท่ีพยายามจะแกไ้ขปม
ปัญหา หรือเพื่อใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติ 

 การต่อสู้กับภาวะติดเช้ือของตัวละครท่ีเข้าร่วม
สถานการณ์ คู่พอ่ลูก คู่สามีภรรยา คนแก่ ผูใ้หญ่เห็นแก่
ตวั พนักงานรถไฟเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหนา้ ความ
หลากหลายทางพฤติกรรมของมนุษย ์เม่ือตอ้งตกอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัการเอาชีวติรอดร่วมกนั 
ความหวาดกลวั ความหวาดระแวง มองโลกในแง่ร้ายท่ี
สั่นคลอนความสามคัคี ระหว่างเพ่ือนมนุษย ์สะท้อน
สญัชาตญาณการเอาตวัรอดของมนุษยใ์นหลายระดบั 

4 การคล่ีคลายปมปัญหา การกระท า หรือเหตุการณ์ท่ี
ท าใหส้ถานการณ์เปล่ียนแปลงกลบัเขา้สู่ความสงบ 

 
 ตัวละครพ่อช่วยให้ลูกสาว และสตรีมีครรภ์ให้
เดินทางต่อไป โดยท่ีตนเองท่ีติดเช้ือยอมเสียสละชีวิต
ของตน 

5 สถานการณ์ทา้ยเร่ืองหรือตอนจบ เป็นผลมาจากการ
คล่ีคลายปมปัญหา การกลบัมาสู่ภาวะสมดุลปกติ 

ตวัละครเด็กสาว และสตรีมีครรภ์ได้รับการช่วยเหลือ
จากกลุ่มทหารอยา่งปลอดภยั 

 
2. ด้านการศึกษาตัวละครในเชิงสัญศาสตร์  
นกัสัญศาสตร์เช่ือวา่บรรดาเร่ืองเล่าทั้งหลายนั้นต่างก็มีระบบโครงสร้างของตวัละครคลา้ยๆกนัใน

ท านองเดียวกบัท่ีเร่ืองเล่าทุกเร่ืองมีโครงสร้างเน้ือหาเดียวกนั การท่ีเร่ืองเล่าทุกเร่ืองสร้างอยู่บนพ้ืนฐานของปม
ขดัแยง้ ซ่ึงจะท าให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมานั้นย่อมท าให้ตอ้งมีตวัละครอยา่งน้อย2ตวัในเร่ืองเล่าแต่ละเร่ือง 
ไดแ้ก่ ตวัละครหลกั Protagonist และ  ผูต้่อตา้น หรือผูข้ดัขวางการกระท า Antagonist ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีแบ่งตวั
ละครออกมาไดด้งัน้ี  
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Protagonist มนุษยท่ี์มีความตอ้งการสูงสุดคือ การพยายามเอาชีวิตรอดเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไว ้

Antagonist ซอมบ้ีหรือผูมี้ภาวะติดเช้ือ ความตอ้งการสูงสุดคือการแพร่เช้ือโรค 
 

 ลกัษณะท่ีแบ่งอย่างชดัเจนจะเป็นแบบน้ี แต่เราจะพบว่า การสร้างตวัละครมีการเพ่ิมความขดัแยง้ คือ
ไม่ใช่แค่ มนุษยก์บัซอมบ้ี แต่เป็น มนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัการต่อสูท้างจิตใจของตนเอง 
 

Protagonist คู่พอ่กบัลูกสาว คู่สามีกบัภรรยาทอ้งแก่ คู่รักวยัรุ่นนกัเบสบอล คนจรจดั 
Antagonist ผูใ้หญ่เห็นแก่ตวั พนกังานรถไฟเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหนา้ 
 

 การสร้างลกัษณะนิสัยของตวัละคร และความขดัแยง้เป็นการสะทอ้นสัญชาตญาณการเอาตวัรอดของมนุษย์
ในหลายระดบั ทั้งดิบ หยาบ การสร้างตวัละครท่ีเป็นเสมือนตวัแทนมนุษยใ์นระดบัโครงสร้างของทุนนิยม ระดบั
ความแตกต่างของเพศ และวยั 
 

ตวัละครหลกั การสร้างลกัษณะนิสัยตวัละคร 
ตวัละครพอ่ (ซอกว)ู ตวัละครท่ีเป็นตวัแทนของมนุษยเ์งินเดือน ท างานบริษทัการเงินการลงทุน ท่ีผูค้น

ต่างรังเกียจในฐานะผูสู้บเลือดสูบเน้ือผูอ่ื้น ท างานจนไม่มีเวลาให้ลูก การมุ่งสร้าง
ฐานะให้ครอบครัวจึงเป็นช่องว่างระหว่างความสัมพนัธ์ของครอบครัวทั้ งกับ
ภรรยา และลูกสาว มีความพยายามท่ีจะท าให้ทุกอย่างออกมาให้ดีท่ีสุด และ
ส าเร็จไปถึงเป้าหมาย ลกัษณะเด่นท่ีมีคือ ความช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนตนและส่วนรวม 

ตวัละครลูกสาว(ซูอนั) เป็นตัวแทนของวัย เด็ก ท่ี เป รียบ เสมือนตัวแทนความบ ริสุท ธ์ิ  มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่ห็นใจคนอ่ืน ไม่วา่จะตกอยูใ่นสถาณการณ์ใด ตวัละครน้ียงัเป็นตวั
ละครหลกัท่ีสนับสนุนตัวละครพ่อให้ละลายพฤติกรรม และได้ค้นพบ ความ
เสียสละ และการมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 

คู่ ส ามีกับภรรยาตั้ งค รรภ ์ 
สามี(ซงัฮวา) 

เป็นตวัแทนของผูน้ าครอบครัว การสร้างตวัละครสามีท่ีภาพลกัษณ์ภายนอกดู 
กา้วร้าว ปากร้าย มีลกัษณะภายนอกดูเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของภรรยา แต่
มีความรักภรรยาอยา่งมาก และเป็นคนมีน ้ าใจคอยช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความตอ้งการ
สูงสุดคือ ปกป้องภรรยา และลูกในครรภ ์ตวัละครน้ีเป็นตวัละครท่ีสนบัสนุนตวั
ละครซอกว ูไดล้ะลายพฤติกรรมท่ีมองแต่ตนเองให้มองถึงคนอ่ืน และยงัท าให้
ซอกวไูดมี้ความเขา้ใจในตวัลูกสาวมากข้ึน 

ภรรยา(ซงัคยอง) เป็นตวัแทนของคนเป็นแม่ และภรรยาท่ีสามีรัก เป็นภาพสะทอ้นความสัมพนัธ์
ของครอบครัวท่ีอบอุ่นต่างกบัตวัละครอีกครอบครัว เป็นภาพของตวัละครท่ีมี
จิตใจของผูเ้ป็นแม่ท่ีพร้อมจะปกป้องลูกนอ้ย ซ่ึงส่งผลไปถึงตวัละครหลกั ซอกวู
ในการท่ีจะฝากลูกสาวซูอนัไปกบัเธอเพราะไดต้ระหนกัถึงความรักของเธอ 
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 3. แนวคิดในภาพยนตร์  
 จากแบบสอบถามนกัศึกษาใหค้วามเห็นวา่ ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีแง่มุมในการสะทอ้นภาพปัญหาของสงัคม 
และเสียดสีสังคม โดยเฉพาะในเร่ืองของชนชั้นในสังคม โดยการสร้างตวัละครเอก ให้มีความหลากหลายใน 
สถานะ และอาชีพ เน้ือหาของเร่ืองไดเ้ช่ือมโยงตวัละครท่ีหลากหลายน้ีมาเก่ียวขอ้งกนั ภาพยนตร์เป็นการสะทอ้น
ปัญหาของประเทศน้ี ไม่วา่จะในเร่ืองของทุนนิยม การแบ่งแยกชนชั้น โดยสรุปไดด้งัน้ี  
 -เน้ือหาสอดแทรกใหค้นดูคิดตาม เช่นเร่ืองเก่ียวกบัช่วยเหลือคน หนงัน าเสนอเป็นเชิงตั้งค  าถาม สะทอ้น
ให้เห็น และปล่อยให้เราปรึกษาศีลธรรมในใจตวัเอง ผูส้ร้างเร่ืองน้ีสามารถท าให้เห็นถึงวา่ เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง 
สถาณการณ์แบบน้ีจะตอ้งท ายงัไงต่อไป อะไรท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความวุน่วายของเมืองน้ี ผูส้ร้างอาจจะส่ือใหรู้้วา่
อนาคตอาจจะเกิดข้ึนจริงก็ได ้ถา้เกิดข้ึนจริง จุดมุ่งหมายของคนทุกคนคืออะไร เหมือนในภาพยนตร์เร่ืองน้ีวา่ต่าง
คนต่างมีเป้าหมายวา่จะตอ้งรอด 
 -การน าเสนอพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เราเห็นไดไ้ม่ยากในปัจจุบนั การเอาตวัรอด ความเห็นแก่ตวั หรือ
แมก้ระทั่งความเสียสละ หนังเร่ืองน้ีถ่ายทอดออกมาไดอ้ย่างชดัเจน คนท่ีเห็นแก่ตวัก็เห็นแก่ตวัท่ีสุด หรือคนท่ี
เสียสละก็เสียสละชีวติใหแ้มก้ระทัง่คนแปลกหนา้ 
 -ความคิดของหนงัเร่ืองน้ีคือ ไดถ่้ายทอดความเป็นจริงในสงัคมท่ีสมยัน้ีเป็น จึงอาจท าใหค้นดูรู้สึกอินได้
มาก โดยหนงัเร่ืองน้ีน าพาคนดูไปส ารวจความเป็นมนุษย ์ในตวัเราไดอ้ยา่งดี หลายค าพูดและการกระท าของตวั
ละครมนัช่างท่ิมแทงเหลือเกิน ดงันั้นคือ หนา้ท่ีเอาตวัรอดซ่ึงเป็นคนต่างชนชั้นกนัมาอยูด่ว้ยกนัในสถาณการณ์คบั
ขนั ซ่ึงจะเคน้สญัชาตญาณดิบหรือ ดา้นมืดของมนุษยอ์อกมา บางคนตอ้งการท่ีจะหนีจนไม่นึกถึงคนอ่ืน ความเห็น
แก่ตวัเพราะกลวัตาย สถาณการณ์ท าใหรู้้วา่ควรจะเอาตวัรอดยงัไง 
 -ภาพยนตร์ส่ือให้เห็นถึงความกลา้หาญ ความรักและการเสียสละ ผลของการเห็นแก่ตวัของใครบางคน
อาจจะเปล่ียนใจคนอ่ืนให้ไปเขา้ขา้งไดบ้างคร้ัง บางทีคยท่ีเห็นแก่ตวัก็ควรจะไดรั้บผลกระทบท่ีตนไดท้ าไวบ้า้ง 
การเห็นแก่ตวัยงัไงก็แพค้วามรักท่ียิ่งใหญ่อยูดี่ ใครท าอะไรก็จะไดแ้บบนั้น ทุกคนตอ้งมีสติเป็นท่ีตั้ง ส่ือให้เห็นถึง
ความรักกนัจริงๆ 
 -มนุษยเ์ม่ือพบเจอปัญหามกัจะด้ินรนเพ่ือเอาชีวติรอดโดยไม่สนใจคนรอบขา้งและใครหนา้ไหน แต่ดว้ย
ความรักมนุษยจ์ะมีจิตใตส้ านึกลึกๆตอ้งช่วย และพาคนท่ีรักใหร้อดไปดว้ยกนัถึงท่ีสุด คนมากกวา่1คนสามารถพา
กนัถึงฝ่ังมากกวา่ไปคนเดียว เพราะมีความคิดมากกวา่1ความคิด 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการท าวิจัยน้ีผูว้ิจยัได้เห็นว่า นักศึกษาในรายวิชา การวิเคราะห์วรรณกรรมการละคร สามารถน า
ทฤษฎีในเร่ืองของศิลปะการเล่าเร่ืองและ องคป์ระกอบของบทละครมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตีความ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดด้งัน้ี 

1. โครงสร้างของศิลปะการเล่าเร่ือง ไดร้้อยเรียงกนั ตามองคป์ระกอบต่างๆ เพ่ือมุ่งเนน้ในความบนัเทิง 
มีการสร้างตวัละคร และออกแบบพ้ืนท่ีในการเอาตวัรอดจากสถานการณ์ นกัศึกษาสามารถแบ่งโครงสร้างของการ
เล่าเร่ืองๆไดเ้ป็นช่วงของเหตุการณ์ตามโครงสร้างของการเล่าเร่ืองได ้

2. การตีความของนกัศึกษา เก่ียวกบัแนวคิดหลกัท่ีภาพยนตร์น าเสนอพบวา่ 
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นกัศึกษาจ านวนสิบเอด็คนตีความวา่ การเอาตวัรอด ความเห็นแก่ตวัเป็นเร่ืองท่ีไม่ดี  
นกัศึกษาจ านวนส่ีคนตีความวา่ มนุษยค์วรมีความเสียสละ 
นกัศึกษาจ านวนสองคนตีความวา่ มนุษยเ์ราควรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
นกัศึกษาจ านวนสองคนตีความวา่ การเห็นแก่ตวัยงัไงก็แพค้วามรักท่ียิง่ใหญ่อยูดี่ 
นกัศึกษาจ านวนหน่ึงคนตีความวา่ อยา่ปล่อยใหเ้ช้ือโรคร้ายมาครอบง าจิตใจตนเอง 

 สรุปแลว้พบวา่ แนวคิดหลกัท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ตีความจากภาพยนตร์เร่ืองน้ีคือ ความเห็นแก่ตวัเป็น
เร่ืองท่ีไม่ดี 3 เร่ืองของตวัละคร นักศึกษาสามารถแยกแยะประเภทของตวัละครหลกั และตวัละครผูต้่อตา้นได ้
และสามารถวเิคราะห์ลกัษณะการสร้างลกัษณะนิสยัตวัละครในตวัละครต่างๆท่ีมีบทบาทในภาพยนตร์ 

จากการศึกษาพบวา่นักศึกษารับรู้ในเร่ืองของความบนัเทิงกบัสาระท่ีอยูใ่นภาพยนตร์เร่ืองน้ี แต่ในมิติ
ของการตีความเชิงลึกท่ีปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ เช่นสญัญะในดา้นต่างๆ เหล่าน้ี 

 

การวเิคราะห์ด้านอืน่ๆ สัญลกัษณ์ และความหมาย 
ช่ือเร่ือง Train To Busan การใชช่ื้อเร่ืองเชิงอุปลกัษณ์ คือ ช่ือเร่ืองท่ีบอกให้รู้เก่ียวกบัเน้ือหาของเร่ืองโดยใช้

สัญลกัษณ์แทน หรือใชข้อ้ความเปรียบ  การตั้งช่ือเร่ืองท่ีบ่งบอกถึงการเดินทางโดย
รถไฟ นยัยะแรกสะทอ้นให้เห็นถึง ความเป็นภาพยนตร์บนัเทิงท่ีเล่นกบัความฉุกเฉิน
ของเวลากับความระทึกของข้อจ ากัดของพ้ืนท่ี และการเดินทางในรถไฟใช้เวลา
เดินทาง 90 นาทีจากโซลไปปูซาน แต่ในความหมายเชิงอุปลกัษณ์ช่ือเร่ืองท่ีเหมือน
เป็นแค่เร่ืองราวการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง เป็นการเปรียบเทียบการเดินทาง
ในขบวนรถไฟ กับการด าเนินชีวิต และการด้ินรนเอาชีวิตรอดของตวัละคร ท่ีตอ้ง
เผชิญกบัความชัว่ร้าย ความทุกขย์าก ความเห็นแก่ตวั ความเสียสละ การต่อสูท้ั้งในเชิง
กายภาพ และการต่อสูใ้นจิตใจของตวัละครเอง  

แนวคิดมนุษยนิยม การวเิคราะห์แนวคิด และปรัชญาต่างๆท่ีปรากฏในเร่ืองเปรียบเทียบกบัภาพยนตร์ใน
ลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงในภาพยนตร์เร่ืองน้ีพบวา่ หัวใจส าคญัของหนังซอมบ้ีทุกยคุทุก
สมยั อยูท่ี่การตั้งค  าถามต่อขอบเขตของความเป็นมนุษย ์ขอ้จ ากดัในการต่อสูท้างจิตใจ
กบัสัญชาตญาณการเอาตวัรอด ภาวะปะทะ และฉุดยื้อระหว่างความเป็นปัจเจกกับ
ความเป็นฟันเฟืองในสงัคม  
บทสรุปของภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีการคล่ีคลายเร่ืองในลกัษณะเดียวกนักบัภาพยนตร์ซอม
บ้ีเร่ืองอ่ืนๆคือ มอบความหวงัเชิงมนุษยนิยมให้กับสถานการณ์อนัเลวร้าย นั่นคือ 
มนุษยมี์ศักยภาพในการหลุดพน้จาก แนวโน้มท่ีจะพ่ายต่อความอ่อนแอของตวัเอง 
และผงาดเหนือวกิฤตไดอ้ยา่งน่าท่ึง 

ตวัละครอ่ืนๆ คนจรจัด ท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนชนชั้นทางสังคมท่ีไม่ไดรั้บการสนใจ แต่เป็นตวั
ละครท่ีมีความเสียสละสูง 

การกระท าของตวัละคร ตวัละครผูอ้ยู่รอดสองคน คือ ลูกสาว และสาวทอ้งแก่ ไดรั้บการช่วยเหลือจากเหล่า
ทหาร โดยท่ีเพลงของเด็กสาวท่ีร้องออกมา เหมือนเป็นสัญญะความแตกต่าง ท่ีท าให้
ทหารแยกออกวา่ น่ีคือ มนุษยไ์ม่ใช่ผีดิบ หรือผูติ้ดเช้ือ ท าใหท้ั้งคู่ปลอดภยั 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1183 

ผูว้ิจยัพบว่าการตีความเชิงลึกท่ีปรากฏอยูใ่นภาพยนตร์ นักศึกษายงัไม่สามารถอธิบายรายละเอียดการ
วเิคราะห์ในเชิงลึกได ้ซ่ึงอาจจะมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

1. นกัศึกษายงัไม่ไดเ้ขา้ใจในเร่ืองของประวติัศาสตร์ สงัคม การเมือง ของประเทศผูผ้ลิตภาพยนตร์เร่ือง
น้ีไดลึ้กซ้ึงมากพอ ท าใหข้าดการเช่ือมโยงทางความคิดในการตีความเน้ือหาท่ีเสียดสีสงัคมของประเทศนั้น 

 2. การเพลิดเพลินกบัแนวทางของภาพยนตร์ท่ีมุ่งเน้นความบนัเทิง ท าให้เกิดอารมณ์ร่วม ทั้งต่ืนเตน้ 
สนุกไปกบัการเร้าอารมณ์ของภาพยนตร์ ท าให้ไม่ไดมุ่้งเนน้ท่ีจะวเิคราะห์ตีความความหมายต่างๆ ซ่ึงแตกต่างกบั
การชมภาพยนตร์ท่ีมุ่งเนน้ในการสร้างเพ่ือความเป็นศิลปะ 

จากการวิเคราะห์จากผลท่ีไดรั้บ ผูว้ิจยัตอ้งประยกุตว์ิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษาไดค้วามรู้จากหัวขอ้ท่ี
เรียนเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชก้ระบวนการเรียนรู้ในการคิดวเิคราะห์สงัเคราะห์ ไม่วา่จะเป็น การเสริมความรู้ใน
ดา้นอ่ืนๆใหน้กัศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

1.ดา้นสงัคม ประวติัศาสตร์ การเมือง 
 2. ทฤษฏีและปรัชญาต่างๆ  
 นอกจากนั้นการคดัเลือกส่ือในด้านต่างๆมาใช้ประกอบการสอน ไม่ว่าจะเป็นการน าบทละคร และ

ภาพยนตร์มาใชป้ระกอบการสอน เพราะจากการวจิยัคร้ังน้ี นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะการตีความมากข้ึน เพราะเป็น
เร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ รู้สึกเพลิดเพลินไปกบัภาพยนตร์ และสามารถชมซ ้ าไดห้ลายรอบ ซ่ึงแตกต่างจากการใชบ้ท
ละคร ท่ีตอ้งตีความจากภาษา และค าพูด ซ่ึงในบางคร้ังนกัศึกษาไม่มีสมาธิในการอ่านมากพอ ท าให้มีผลต่อการ
วเิคราะห์และตีความ 

ผูว้ิจยัคิดว่า การท่ีสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ตีความของนักศึกษาไดน้ั้น เป็น
แนวทางท่ีน าไปสู่ประโยชน์ในหลายดา้น เพราะถา้นกัศึกษาสามารถประยกุตก์ารวิเคราะห์ตีความไดดี้และน าไป
สร้างงานดา้นศิลปะการแสดงรูปแบบต่างๆ จะสามารถสร้างสรรคเ์น้ือหาสาระท่ีมีประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ท าใหท้ราบถึงการเรียนรู้ของนกัศึกษาในเร่ืองการวเิคราะห์ตีความเพื่อเป็นแนวทางพฒันาใน
การเรียนการสอน 

(2) เป็นแนวทางใหผู้ท่ี้สนใจในการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ ตีความภาพยนตร์ ผูช่ื้นชอบในการชม
ภาพยนตร์ รวมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิตในสายงานดา้นภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงประเภทอ่ืนๆไดน้ าองก์
ความรู้ไปต่อยอดในการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะการแสดงท่ีมีความบนัเทิงควบคู่ไปกบัคุณภาพ  

(3) ท าใหท้ราบถึงรูปแบบโครงสร้างของการเล่าเร่ือง และแนวคิดของภาพยนตร์เร่ืองTrain to 
Busan ท่ีจะท าใหผู้ช่ื้นชอบการชมภาพยนตร์ สามารถเขา้ใจ และรับรู้ในเน้ือหา หรือสารท่ีซ่อนอยูไ่ดม้ากข้ึน อีก
ทั้งยงัเป็นการเพ่ิมอรรถรสในการชมภาพยนตร์ นอกเหนือไปจากความบนัเทิง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ศึกษารูปแบบโครงสร้างการเล่าเร่ืองและแนวคิดของภาพยนตร์ในแนวอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอาไว ้เพื่อใหเ้ห็นแนวทางของรูปแบบเละแนวคิดของภาพยนตร์ในแนวอ่ืนๆไดม้ากข้ึน  
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(2) ศึกษาเน้ือหาและประโยชน์ท่ีผูช้มไดรั้บจากการชมงานดา้นศิลปะการแสดง ประเภทอ่ืนๆ 
เพ่ือใหท้ราบวา่สารท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือมายงัผูช้มนั้น ผูช้มสามารถเขา้ใจในสารนั้นมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นการ
พฒันาในการสร้างงานดา้นศิลปะการแสดง 
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บทคัดย่อ 
 จากการประมูลการออกอากาศโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทธุรกิจจ านวน 24 ช่อง ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่กบัวงการโทรทศัน์ไทย แต่จากการออกอากาศมาเชา้สู่ปีท่ี 3 กลบัมาสถานีโทรทศัน์ถึง 2  
ช่องท่ีตอ้งปิดตวัลง และมีการฟ้องร้อง กสทช. ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูกิจการโทรทศัน์ดิจิทลั ปัจจยัหน่ึงท่ี
ส าคญัต่อการด าเนินกิจการโทรทศัน์ คือ การวดัความนิยม หรือ เรตติ้ง (Ratings) นั่นเอง การด าเนินล่าชา้เร่ือง
เก่ียวกบัการวดัเรตติ้ง ทั้งการก าหนดระเบียบวิธีการในการวดัเรตติ้ง การออกใบอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีใหบ้ริการดา้น
การวดัเรตติ้ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการผูกขาดการวดัเรตติ้งดว้ยบริษทัเพียงบริษทัเดียวมาเป็นเวลา
กว่า 20 ปี ซ่ึงก่อให้เกิดค าถามเร่ืองความเป็นธรรมและความน่าเช่ือถือของข้อมูลเรตติ้งท่ีได้ ส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมรวมตวัเพ่ือหาทางออกใหก้บัปัญหาการผกูขาดน้ี 
 จากการศึกษาผู ้เ ขียนได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการวัด เรตติ้ งไว้ 2  แนวทาง คือ 1 . 
ภาคอุตสาหกรรมมีความพยายามรวมตวักนัเพ่ือก าหนดแนวทางการวดัเรตติ้งโดยการรวมกนัว่าจา้งบริษทัเพ่ือ
รับผิดชอบในการวดัเรตติ้ง เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กบัผูป้ระกอบการไดมี้ทางเลือกเพื่อใช้ในการตดัสินใจขั้น
ต่อไป อีกประการหน่ึงคือเพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจการผูกขาดของบริษทัวดัเรตติ้งท่ีเป็นเจา้ของตลาดเดิม ท่ี
ผูกขาดยาวนานกวา่ 20 ปี และ 2. กสทช. อาจด าเนินการการก ากบัดูแลการวดัเรตติ้งผา่นองคก์รดา้นวิชาชีพ หรือ
ภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการวิจยัดา้นการวดัเรตติ้งโดยเฉพาะ หรืออาจกระตุน้ให้องค์กรวิชาชีพ หรือ
ภาคอุตสาหกรรมให้จดัท าแนวทางการปฏิบติั โดย กสทช. อาจเป็นผูก้  าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งครอบคลุม เช่น เกณฑ์
คุณสมบติัขั้นต ่า ระเบียบวธีิการวดัเรตติ้ง การเปิดเผยขอ้มูล การรับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
 
ค าส าคญั: โทรทศัน์ดิจิทลั, เรตติ้ง, การวดัความนิยม 
 

ABSTRACT 
 Auction of TV broadcasting in the digital business channel number 24, causing major changes to the 
television industry in Thailand. But the air coming into the third year back to the TV station Channel 2 that have 
closed down.  The prosecution NBTC, the agency is responsible for regulatory affairs for digital television.  One 
factor that is critical to the operation of the television is a measurement of popularity or ratings, operation that 
lags about measuring ratings, defined method of measuring ratings, issuing permits to companies that provide 
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services to measure ratings etc. There is also the problem of monopoly measurement ratings companies, only one 
company for over 20 years, which raises questions about fairness and.  reliability of rating of it.  As a result, the 
industry gathered to find a solution to this problem of monopoly. 
 Rating to create a new way for operators to have a choice in deciding the next step. 1. balance the power 
monopoly of the ratings measurement company that owns the market. The monopoly over 20 years and 2. NBTC 
may conduct oversight measures sweeps through professional organizations or industry by supporting research 
and measurement ratings in particular or may encourage professional organizations or industry guidelines 
prepared by the NBTC.  It may be set to cover topics such as the minimum eligibility criteria.  Methods for 
measuring ratings. 
 
KEYWORDS: digital TV, rating , measurement of popularity 

 
1. บทน า 
 วงการโทรทศัน์ของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่เม่ือกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศใหมี้การประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบ้ริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทลั การประมูลทีวีดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจประกอบด้วยหมวดเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจ านวน 3 ช่อง (ช่อง 13 – 15) หมวดข่าวสารและสาระ จ านวน 7 ช่อง (ช่อง 16 – 22) หมวดทัว่ไป (ความ
คมชดัปกติ – SD) จ าวน 7 ช่อง (ช่อง 23 – 29) และหมวดทัว่ไป (ความคมชดัสูง – HD) จ านวน 7 ช่อง (ช่อง 30 – 
36) รวมทั้งส้ิน 24 ช่อง โดยจดัการประมูลเม่ือวนัท่ี 26 – 27 ธนัวาคม พ.ศ.2556 หลงัการประมูล กสทช.ไดก้ าหนด
ระยะเวลาการทดลองออกอากาศระหว่างวนัท่ี 1 – 24 เมษายน พ.ศ. 2557 และก าหนดให้ออกอากาศอย่างเป็น
ทางการในส่วนกลางระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 จากการประมูลดงักล่าวมีผูป้ระกอบการในธุรกิจโทรทศัน์เขา้ร่วมการประมูลจ านวนมากส่วนผูเ้ล่นราย
ใหม่และผูเ้ล่นรายเก่าท่ีมีพ้ืนท่ีในส่ือโทรทศัน์มาก่อนแลว้ ไม่วา่จะGMM Grammy ซ่ึงมีช่องโทรทศัน์เคเบ้ิลของ
ตวัเอง Workpoint Entertainment ท่ีมีช่องเคเบ้ิลของตวัเองเช่นกนั 
 รวมทั้งผูเ้ล่นรายเก่าอยา่ง Nation TV., Voice TV. และTrue4U ซ่ึงลว้นมีช่องเคเบ้ิลเป็นของตวัเองทั้งส้ิน 
ส่วนผูเ้ล่นรายใหม่ ก็มิไดใ้หม่จริงทีเดียว เพราะส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์อยูแ่ลว้ บริษทัไทยทีวี จ ากดั
ซ่ึงบริษทัในเครือนิตยสารทีวีพูล และบริษทัอมรินทร์เทเลวิชั่นจ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัในเครืออมรินทร์พร้ินติ้ง 
นอกจากน้ียงัมีช่องโทรทศัน์จากโทรทศัน์ระบบอะนาลอ็ครวมประมูลครบทุกช่อง  
 แมก้ารประมูลจะด าเนินการส าเร็จลงดว้ยดี และมีการด าเนินการต่างๆ ตามก าหนดท่ี กสทช.ตั้งไว ้ทั้ ง
การเรียงล าดบัเลขช่องใหม่ให้เหมือนกนัทุกช่องทางการรับชม แต่หลงัจากการเร่ิมออกอากาศมาจนถึงปัจจุบนัมี
ช่องโทรทศัน์ดิจิทลัปิดตวัไปแลว้ 2 ช่อง คือ ช่อง 15 โลกา้ และช่อง 17 ไทยทีว ีทั้งสองช่องเป็นของบริษทัไทยทีวี
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือนิตยสารทีวพีลู โดยหยดุออกอากาศเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สาเหตุการหยดุ
ออกอากาศเน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่สามารถช าระค่าประมูลทีวดิีจิทลั งวดท่ี 2 ได ้และผูป้ระกอบการใหเ้หตุผล
ต่อคณะกรรมการ กสทช. วา่ ขาดทุนกวา่ 300 ลา้นบาท จากการหยดุออกอากาศและการไม่ช าระค่าประมูลตาม
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เวลา ส่งผลให้มีการยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง วา่ดว้ยการไม่ปฎิบติัหน้าท่ีให้ไปตามแผนแม่บทท่ีได้
ก าหนดไวก่้อนการประมูลทีวีดิจิทลั พร้อมยื่นขอใหคุ้ม้ครองชัว่คราวและเรียกร้องให้ กสทช. จ่ายค่าเสียหาย 717 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และขอให้มีค  าสั่งใหก้ารประมูลคล่ืนความถ่ี เพ่ือให้บริการโทรทศัน์ใน
ระบบดิจิทลัประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติเป็นโมฆะทั้งหมด จากนั้นเม่ือวนัท่ี 21 ก.ค. 58 ศาลปกครองกลางไกล่
เกล่ียให้ทั้ ง กสทช. และบริษทั ไทยทีวี ไปหาทางออกร่วมกนัอีกคร้ัง โดยให้สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีด าเนินการ
ออกอากาศต่ออีก 3 เดือน ระหวา่งปรับแผนธุรกิจหาผูร่้วมทุนใหม่ เพ่ือใหไ้ทยทีวเีดินหนา้ธุรกิจทีวดิีจิทลั 
 ไม่วา่การฟ้องร้องระหวา่งบริษทัไทยทีวีและคณะกรรมการ กสทช. จะจบลงอยา่งไรก็ตาม (จนถึงวนัท่ี
เขียนบทความน้ี  (10 พ.ย. 2559) สถานีโทรทศัน์ทั้ง 2 ช่องของไทยทีวยีงัคงจอด าอยู)่ ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งยอมรับวา่มี
ผลต่อการประกอบการธุรกิจโทรทัศน์ คือ เรตติ้ง หรือ การวดัความนิยมการรับชม ซ่ึงเป็นส่ิงช้ีชะตาของ
ผูป้ระกอบการก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ หรือแมแ้ต่สถานีโทรทัศน์ทั้ งอะนาล็อคหรือดิจิทลัก็ไม่
สามารถหนีระบบเรตติ้งไปได ้และหลายฝ่ายออกมาทว้งติงเร่ืองการวดัเรตติ้งทีวีดิจิทลัของ กสทช.วา่ขาดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และความน่าเช่ือถือ ทั้งท่ียอมรับกนัว่าชีวิตของคนท ารายการโทรทศัน์ และสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลัแขวนอยูบ่นเรตติ้ง 
 

2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพ่ือศึกษาปัญหาการวดัเรตติง้ของระบบโทรทศันดิ์จิทลั 
(2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาระบบการวดัเรตติ้งของโทรทศัน์ดิจิทลั 
 

3. เรตติง้คืออะไร? 
 เรตติ้ง (Ratings) คือ จ านวนเปอร์เซ็นตเ์ทียบกบัจ านวนประชากร เช่น ช่อง 7 มีค่าเรตติ้ง 3 เท่ากบั 3% 
ของจ านวนประชากร ประเทศไทยมีประชากรจ านวน 60 กวา่ลา้นคน มีการตั้งค่าง่ายๆ วา่ 1% เท่ากบั 600,000 คน 
การวดัเรตติ้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ผลปรากฏวา่ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ช่อง 7 = 3.363 ช่อง 3 = 2.447 ช่องเวร์ิค
พอ้ยท ์= 1.136 ช่องโมโน = 0.642และช่องวนั = 0.525  
 การวดัเรตติ้งทีวีดิจิทลัในปัจจุบนัท าโดยน ากล่อง เรียกว่า People Meter Current System ติดตั้งท่ีบา้น
ของกลุ่มตวัอย่าง และวดัดว้ยการตรวจจบัแบนเนอร์ท่ีปรากฏบนจอ เม่ือผูช้มกดรีโมต หรือกดเปล่ียนช่องทีวี 
เคร่ืองมือจะบนัทึกไว ้วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชก้นัมามากกวา่ 20 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 1,800 หลงัครัวเรือน หรือ 6,300 
คน1  
 จากตวัเลขดงักล่าวท าใหเ้กิดค าถามถึงความน่าเช่ือถือ วา่จากจ านวนประชากรกวา่ 60 ลา้นคน ต่อจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งเพียง 1,800 ครัวเรือน หรือ 6,300 คน เพียงพอต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล     เรตติ้งหรือไม่ รวมถึงมีการตั้ง
ค  าถามเร่ืองการส ารวจฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน ซ่ึงหากพิจารณาในมุมมองของผูซ้ื้อโฆษณาจะเห็น

                                                   
1 สรุวิชช์ วีรวรรณ.  2559. “ทาง(ไม่)รอดของทีวีดจิิทลั.” สืบค้นเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2559, สืบค้นจาก 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx 
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ว่าขอ้มูลรายละเอียดเหล่าน้ีมีความส าคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจซ้ือโฆษณา อนัมีผลต่อเน่ืองกบัรายได้ของ
สถานีโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์ดว้ยเช่นกนั 
 
4. เรตติง้ไม่เป็นธรรม?? 
 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีดูจะไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรจนท าใหเ้กิดค าถาม
ถึงความน่าเช่ือถือของผลการวดัเรตติ้ง ยงัไม่นบัรวมการผกูขาดการส ารวจเรตติ้ง ซ่ึงจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 
 การวดัเรตติ้งท่ีไม่เป็นธรรมหรือขาดความน่าเช่ือถือสามารถส่งผลกระทบอยา่งไรบา้งต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เร่ิม
จากผูซ้ื้อโฆษณาซ่ึงอาจซ้ือส่ือท่ีไม่ไดรั้บความนิยมจริง หรือไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของสินคา้หรือบริการของตน 
ในส่วนของสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิตรายการอาจทุ่มงบประมาณจ านวนมากในการผลิตรายการท่ีดี แต่ไม่สามารถ
อยู่รอดในทางธุรกิจได ้เน่ืองจากผลการวดัเรตติ้งคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง หรืออาจไม่ครอบคลุมถึงช่อง
ทางการรับชมใหม่ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เคเบ้ิล เป็นตน้ ส าหรับประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคอาจเสียโอกาสในการ
รับชมรายการท่ีตนชอบ หากรายการไม่มีโฆษณาเขา้ เน่ืองจากความถูกตอ้งของเรตติ้งมีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบั
ทรัพยากรท่ีสถานี หรือผูผ้ลิตรายการทุ่มลงไปกบัการผลิตรายการ รวมถึงเสียโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
หลากหลายจากผูผ้ลิตรายการใหม่ 
 เม่ือพิจารณาในแง่ของผูช้ม อาจไม่เห็นผลกระทบมากนกั เน่ืองจากแมว้า่จะไม่มีรายการท่ีช่ืนชอบให้ชม 
ผูช้มยงัสามารถเลือกชมรายการอ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั หรือรายการอ่ืนๆ ท่ีแปลกออกไปได ้แต่หากพิจารณา
ในฐานะผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตรายการ จะพบวา่การวดัเรตติ้งท่ีไม่เป็นธรรมส่งผลกระทบอยา่งยิ่งต่อการผลิต
รายการโทรทศัน์ เน่ืองจากรายการท่ีดีมีคุณภาพอาจมีผลเรตติ้งท่ีไม่ดีนัก ทั้งท่ีความเป็นจริงอาจมีผูช้มจ านวน
มากกวา่ตวัเลขท่ีปรากฏจากการวดัเรตติ้งก็เป็นได ้และในส่วนของผูซ้ื้อโฆษณาเองก็ตามอาจมีการลงทุนผิดท่ีได้
เช่นกนั 
 

5. นีลเส็นคือใคร? 
 บริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั (The Nielsen Company (Thailand)    Co., LTD.) เป็น
บริษทัท าวจิยัดา้นการตลาดโลกมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาภายใตช่ื้อบริษทั AC Nielsen ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเขา้มาตั้งส านกังานในประเทศไทย และเป็นบริษทัท่ีเร่ิมการวดั  เรตติ้งในประเทศตลอด 20 ปีท่ีผา่นมา 
 แต่เน่ืองจากตลอดเวลา 20 ปีท่ีผ่านมาของนีลเส็นท าใหเ้กิดค าถามเร่ืองการผกูขาดการวดั   เรตติ้ง หลาย
ฝ่ายมองวา่การวดัเรตติ้งเพียงรายเดียวท าใหเ้กิดปัญต่างดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็เกินไปเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากร 
 2. การส ารวจใหญ่ประจ าปี (establishment survey) ถือว่ากลุ่มตวัอย่างมีขนาดเล็กเกินไป ขอ้มูลในปี 
2554 การส ารวจใหญ่ประจ าปีมีขนาด 6,000 ครัวเรือน เพ่ือใชเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งเพียง 1,250 ครัวเรือน ซ่ึงถือวา่มี
ขนาดเลก็มากในทางสถิติ 
 3. การกระจายตวัของกลุ่มตวัอยา่งไม่สะทอ้นช่องทางการรับชมส่ือท่ีเปล่ียนไปตามเทคโนโลย ีการวดัเร
ตติ้งการรับชมผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบ้ิลมีขนาดเพียง 260 ครัวเรือน ขณะท่ีตวัเลขผูรั้บชมทีวีผ่านเคเบ้ิลและ
ดาวเทียมกลบัมีแนวโนม้สูงข้ึน 
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ตารางแสดงจ านวนครัวเรือน กลุ่มตวัอย่างและขนาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละประเทศในการวดัเรตติง้2 

ประเทศ 
จ านวนครัวเรือน 

(ล้าน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (คดิเป็นร้อยละเทียบกบัจ านวน

ครัวเรือนทั้งหมด) 

ออสเตรเลีย 8.3 3,500 0.059% 
แคนนาดา 11.8 4,300 0.036% 
ฟินแลนด ์ 2.4 1,100 0.046% 
ฝร่ังเศส 26.3 4,300 0.016% 
มาเลเซีย 6.3 1,000 0.016% 
สวิสเซอร์แลนด ์ 3.2 1,870 0.058% 
สหราชอาณาจกัร 26 5,100 0.02% 
อินเดีย 155 8,150 0.005% 
ไทย 22 1,800 0.008% 

 
 4. การเลือกปฏิบติัในการวดัเรตติ้ง บริษทัวดัเรตติ้งควรวดัเรตติ้งของทุกช่องในแต่ละ platform แต่ใน
บางกรณีท่ีผา่นมาไม่เป็นเช่นนั้น 
 5. ขาดความเป็นกลางทางเทคโนโลย ีการวดัเรตติ้งในทุกๆ ช่องทางโดยไม่สนใจวา่จะรับผา่นเทคโนโลยี
ใดๆ เช่น เคเบ้ิล ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  
 6. สุ่มเสียงต่อผลประโยชน์ทบัซอ้น นีลเส็นรับท าวจิยัดว้ยท าใหอ้าจมีผลประโยชน์ทบัซอ้นกบัการวดัเร
ตติ้ง เช่น มีการวจิารณ์ถึงส่ือส่ิงพิมพไ์หนจา้งนีลเส็นท าวจิยัก็จะไดใ้ส่รายช่ือเขา้ไปในการส ารวจ 
 7. การไม่เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวธีิในการวดัเรตติ้ง 
 จากปัญหาทั้ง 7 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้เกิดค าถามวา่การวดัเรตติ้งท่ีท าโดยบริษทันีลเส็น (ประเทศ
ไทย) จ ากดันั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรมีผลต่อตวัเลขเรตติ้งท่ี
รายงานหรือไม่ และเม่ือวงการโทรทศัน์ของไทยกา้วเขา้สู่ระบบดิจิทลัมาหลายปีแลว้นั้น การวดัเรตติ้งดว้ยเกณฑ์
แบบท่ีนีลเส็นตั้งข้ึนมายงัคงใชไ้ดผ้ลอยูห่รือไม่ อีกทั้งมีค  าถามถึงการวดัเรตติ้งแบบหลาย platform จะสามารถท า
ไดห้รือไม่ ดว้ยค าถามมากมายเหล่าน้ีท าใหบ้ริษทันีลเส็นตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่น้ี 
 ในส่วนของการส ารวจการเข้าถึงของการรับสัญญาณทีวีดิจิทัล โดยปกตินีลเส็นจะท าการส ารวจ
ความสามารถในการรับสัญญาณทีวีในระบบต่างๆ ซ่ึงการส ารวจน้ีถูกจดัท าทุกปีอยู่แลว้ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง
ประมาณ 6,000 ครัวเรือน ส าหรับในกรณีการส ารวจการเขา้ถึงการรับสัญญาณทีวีดิจิทลั นีลเส็นไดมี้โครงการ
เสริมเขา้ไปในการส ารวจประจ าปี ท าให้อุตสาหกรรมทางด้านส่ือโทรทศัน์ได้ทราบถึงการเขา้ถึงของการรับ
สญัญาณทีวดิีจิทลัเป็นระยะดว้ย 
 นอกจากน้ีนีลเส็นยงัท าการเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัจ านวนช่องทีวีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมจะ
แบ่งเป็น 2 ขั้น ขั้นแรกจะมีการเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2,000ครัวเรือน หรือประมาณ 7,000 คนภายในปี 2557
ส่วนขั้นท่ี 2 จะเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งจาก 2,000 ครัวเรือน เป็น 2,200 ครัวเรือน หรือประมาณ7,700 คนภายในปี 2558  

                                                   
2 สภิุญญา กลางณรงค์. 2559. “การประชาสมัพนัธ์ให้การเปล่ียนผ่านไปสูที่วีในระบบดจิิตอลเป็นไปอย่างราบร่ืน.” สืบค้นเม่ือ 9พฤศจิกายน 
2559. สืบค้นจาก www.supinya.com 
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 ส่วนการเก็บขอ้มูลช่ือรายการและโฆษณาจะมีการเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียดมากยิง่ข้ึน โดยจะแบ่งการเก็บ
ขอ้มูลเป็น 2 ฐานขอ้มูล ในฐานแรกจะเก็บขอ้มูลวา่มีใครชมทีวีอยูบ่า้ง ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดของเพศ อายุ 
การศึกษา รายได ้เป็นตน้ และชมช่องใด เวลาใด วนัใด ระยะเวลาการชมนานเท่าใด และมีพฤติกรรมการเปล่ียน
ช่องอยา่งไร ในฐานท่ีสองจะเก็บรายละเอียดช่ือของรายการท่ีออกอากาศ โฆษณาท่ีออกในรายการนั้นๆ วา่เป็น
โฆษณาสินคา้อะไร ความยาวเท่าใด เป็นตน้ ในส่วนของซอฟแวร์ไดมี้การปรับให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีการ
ออกอากาศเพ่ือการวดัเรตติ้งท่ีเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
 

6. MRDA & KANTAR MEDIA: ความหวงัใหม่การวดัเรตติง้? 
 สมาคมวิจยัเพื่อพฒันาส่ือ (ประเทศไทย)  หรือMedia Research Development Association of Thailand 
(MRDA) สมาคมดงักล่าวเกิดจากการรวมตวัของสมาชิกสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือ (MRB) ซ่ึงประกอบดว้ยมีเดีย
เอเจนซ่ี ผูผ้ลิตส่ือ สมาคมทีวดิีจิทลั (ประเทศไทย) สมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมาคมเคเบ้ิลทีวแีห่ง
ประเทศไทย และสมาพนัธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยใช้รูปแบบเดียวกับ The 
Broadcasters’ Audience Board (BARB) ของประเทศอังกฤษ รูปแบบดังกล่าวคือผูเ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ทุกดา้นร่วมเป็นสมาชิก ท าหนา้ท่ีดูแล และควบคุมระบบเรตติ้งทีว ีระบบการจดัเก็บขอ้มูล เพ่ือวเิคราะห์
ความนิยม โดยการด าเนินการดา้นการจดัเก็บขอ้มูล MRDA ไดท้ าสญัญากบับริษทั กนัตาร์ เวร์ิดพาแนล (ประเทศ
ไทย) (Kantar Worldpanel (Thailand)) ซ่ึงเป็นบริษทัเก็บสถิติดา้นการตลาดระดบัโลกซ่ึงมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ี
ประเทศสเปน ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของส านกังานใหญ่ท่ีองักฤษอีกท่ีหน่ึง เป็นผูต้รวจวดัเรตติ้ง โดยระบบเรตติ้ง
ของกนัตาร์ มีเดีย น่าจะเร่ิมใชง้านไดใ้นปี 2560 
 จุดเด่นของระบบเรตติ้งของ MRDA คือ เป็นรายงานอยา่งเป็นทางการท่ีสมาคมมีเดีย เอเยนซ่ีและธุรกิจ
ส่ือแห่งประเทศไทย (MATT) ให้การรับรอง และเป็นรายงานเดียวท่ีจะใชพิ้จารณาราคาในส่ือโฆษณา นอกจากน้ี
ยงัมีแนวคิดการตรวจดัแบบ multi-screen มิไดน้บัเฉพาะโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 นอกจากน้ีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 30,000 ราย เพ่ือรวบรวมขอ้มูล ก่อนจะสุ่ม 
3,000 ราย เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์วดัเรตติ้ง 
 เม่ือพิจารณาจากการรวมตวัเป็นสมาคมวิจยัเพื่อพฒันาส่ือ (ประเทศไทย) เป็นการแสดงออกถึงความไม่
พอใจ และความพยายามหาทางออกเร่ืองการวดัเรตติ้งของนีลเส็นนั่นเอง เป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นว่ามีความไม่
วางใจในการวดัเรตติ้งของนีลเส็น หรืออีกนยัหน่ึงการเพ่ิมบริษทักนัตาร์เขา้มาเท่ากบัเป็นการถ่วงดุลการวดัเรตติ้ง
ของนีลเส็น และเป็นการบงัคบักลายๆ ให้นีลเส็นตอ้งปรับตวั ปรับวิธีการวดัเรตติ้งของตนเองใหท้นัสมยัและเขา้
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 

7. กสทช. เกีย่วอะไร? 
 รูปแบบการก ากบัดูแลการวดัเรตติ้งมี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. ก ากบัดูแลกนัเอง (self-regulation) การรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานีโทรทศัน์
ของเอเยนซ่ีโฆษณา บริษทัวางแผนส่ือ ฯลฯ ตั้งองคก์รกลางในการวดัเรตติ้ง เช่น กรณีของของ The Broadcasters’ 
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Audience Research Board (BARB) ในองักฤษการรวมกลุ่มกนัตั้งองคก์รวชิาชีพ เพ่ือก ากบัดูแลบริษทัวดัเรตติ้งอีก
ทีหน่ึง เช่น Media Rating Council ของสหรัฐอเมริกา 
 2. ก ากบัดูแลโดยรัฐ (state regulation) องคก์รของรัฐเขา้มาก ากบัดูแลและรับรองการวดัเรตติง้ดว้ยตนเอง 
เช่น Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) 
 3. ก ากบัดูแลร่วม (co-regulation) การใชเ้คร่ืองมือของการก ากบัดูแลโดยรัฐเพ่ือกระตุน้ให้กลไกการ
ก ากบัดูแลกนัเองท างานไดดี้ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การออกกฎหมายบงัคบัให้มีการออกแนว
ปฏิบติั ฯลฯ 
 Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) หรือ กสทช. ของอินเดียสนับสนุนการรวมตัวของ
องคก์รวิชาชีพ คือ Broadcast Audience Research Council (BARC) และเสนอให้ BARC จดัท าแนวปฏิบติัในการ
ก ากบัดูแลบริษทัวดัเรตติ้ง 
 AGCOM หรือ กสทช.ของอิตาลีออกแบบแนวปฏิบติัเพ่ือก ากบัดูแล Auditel องคก์รวิชาชีพท่ีรวมตวักนั
วดัเรตติ้งอีกชั้นหน่ึง 
 จะเห็นวา่การก ากบัดูแลการวดัเรตติ้งไม่สามารถท าไดด้ว้ยองคก์รใดองคก์รหน่ึงเท่านั้น หากแต่ตอ้งมี
ความร่วมกนัหลายฝ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวดัเรตติ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 
 ส าหรับในประเทศไทยมีความพยายามในการท าให้การวดัเรตติ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
เช่นกัน โดยมีแนวทางจัดท าโมเดลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

 โมเดลการก ากบัดูแลกนัเอง 
 สร้างช่องทางให้เ กิดผู ้ให้บริการการวัดเรตติ้ง เ พ่ิมมากข้ึน สนับสนุนให้เ กิดการรวมตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัตั้งองคก์รวิชาชีพข้ึนมาก ากบับริษทัวดัเรตติ้ง และสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวั
ของภาคอุตสาหกรรมในการวดัเรตติ้งดว้ยตนเอง 
 โมเดลการก ากบัดูแลโดยรัฐ 

 กสทช.เขา้มาเป็นผูใ้ห้บริการวดัเรตติ้งดว้ยตนเอง กสทช.ออกแนวปฏิบติัในการก ากบับริษทัการวดัเร
ตติ้งเองและเขา้มาก ากบัดูแลการใหบ้ริการวดัเรตติ้งผา่นการใหใ้บอนุญาต 
 โมเดลการก ากบัดูแลร่วม 

 กสทช.สนบัสนุนเงินทุนเพ่ือใหเ้กิดการรวมตวัของภาคอุตสาหกรรมในการจดัตั้งองคก์รท าหนา้ท่ีวดัเร
ตติ้ง หรือก าหนดดูแลการวดัเรตติ้งโดย กสทช. อาจวางกรอบใหอ้งคก์รวชิาชีพปฏิบติัตาม 
 จากแนวทางทั้ง 3 แนวทางจะเห็นว่าเป็นเพียง “โมเดล” นั้นหมายความว่ายงัไม่ไดมี้แนวทางท่ีชดัเจน
ในทางปฏิบติั การก ากบัดูแลดว้ยโมเดล 1 เป็นแนวทางท่ีไม่ไดรั้บความสนใจเท่าใดนกั เน่ืองจากโมเดล 1 นั้น ยงั
ไม่มีบริษทัวิจัยใดท่ีสามารถแข่งขนักับบริษทันีลเส็นได้เลย นอกจากน้ีภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถแบกรับ
ค่าใชจ่้ายจ านวนมากได ้ส่วนโมเดล 2 เป็นโมเดลท่ี กสทช. ให้ความสนใจ แต่การก ากบัโดย กสทช. โดยตรงดูจะ
ไม่ใช่แนวทางท่ี กสทช. จะเลือกมากนกั เน่ืองจาก กสทช. เป็นองคก์รท่ีไม่มีความรู้เพียงพอในการจดัการเร่ืองน้ี 
แต่หากเป็นการดูแลผา่นบริษทัใหบ้ริการวดัเรตติ้งดว้ยการออกใบอนุญาต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอบเขตการใชอ้ านาจ แต่
โมเดล 3 นั้นเป็นแนวทางท่ีภาคอุตสาหกรรมส่วนหน่ึงมีความสนใจพอสมควร  
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 จากการก าหนดแนวทางในรูปแบบโมเดลจะเห็นชดัเจนวา่ กสทช. มีบทบาทเป็นเพียงผูส้นบัสนุนการ
วดัเรตติ้งเท่านั้น โดยมีหนา้ท่ีเพียงก าหนดกรอบการปฏิบติัขององคก์รวิชาชีพ หรือพิจารณาออกใบอนุญาตใหก้บั
บริษทัใหบ้ริการวดัเรตติ้ง ไม่ไดมี้บทบาทในการก ากบัดูแลการวดัเรตติ้งโดยตรงอยา่งท่ีหลายคนเขา้ใจ 
 

8. สรุป 
 แล้วจะท าอย่างไรเมือ่ชีวติแขวนอยู่บนเรตติง้? 
 จากการศึกษาทั้งหมดจะเห็นว่า ตามความเป็นจริงแลว้ประเทศไทยยงัไม่ไดมี้แนวทางปฏิบติัเพ่ือการ
วดัเรตติ้งท่ีแน่นอน และชดัเจนอยา่งท่ีควรจะเป็น ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้ประเทศไทยมีการออกอากาศโทรทศัน์
ในระบบดิจิทัลหลายปีแลว้ก็ตาม ทั้ งท่ีเรตติ้งเป็นปัจจัยหลกัในตดัสินใจซ้ือโฆษณาอนัเป็นรายได้หลกัของ
ผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ และผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ และอาจกล่าวไดว้่ากระบวนการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการ
วดัเรตติ้งท่ีเป็นธรรมและน่าเช่ือถือนั้นเป็นไปอย่างล่าชา้ ดงันั้น แนวทางการด าเนินการในเร่ืองน้ีสามารถท าได้
ดงัน้ี 
 1. ภาคอุตสาหกรรมมีความพยายามรวมตวักนัเพ่ือก าหนดแนวทางการวดัเรตติ้งโดยการรวมกนัว่าจา้ง
บริษทัเพ่ือรับผิดชอบในการวดัเรตติ้ง เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้กบัผูป้ระกอบการไดมี้ทางเลือกเพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจขั้นต่อไป อีกประการหน่ึงคือเพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจการผูกขาดของบริษทัวดัเรตติ้งท่ีเป็นเจา้ของ
ตลาดเดิม ท่ีผกูขาดยาวนานกวา่ 20 ปี  
 2. กสทช. อาจด าเนินการการก ากบัดูแลการวดัเรตติ้งผ่านองคก์รดา้นวิชาชีพ หรือภาคอุตสาหกรรม โดย
สนบัสนุนการวิจยัดา้นการวดัเรตติ้งโดยเฉพาะ หรืออาจกระตุน้ใหอ้งคก์รวิชาชีพ หรือภาคอุตสาหกรรมใหจ้ดัท า
แนวทางการปฏิบติั โดย กสทช. อาจเป็นผูก้  าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งครอบคลุม เช่น เกณฑ์คุณสมบติัขั้นต ่า ระเบียบ
วธีิการวดัเรตติ้ง การเปิดเผยขอ้มูล การรับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตาม หลายฝ่ายคาดหวงัวา่ กสทช. จะมีบทบาทในการก าหนดดูแลการวดั  เรตติ้ง แต่ในความ
เป็นจริง กสทช. เองมีขอบเขตการใชห้นา้ท่ี และขอ้จ ากดัของการก ากบัโดยรัฐ ซ่ึงขอบเขตเหล่าน้ีอาจส่งผลให้การ
ด าเนินของ กสทช. ล่าชา้กวา่ท่ีควรจะเป็น 
 คงตอ้งรอดูกันต่อไปว่าแนวทางต่างๆ ท่ี กสทช. ภาคอุตสาหกรรมส่ือ และองค์กรวิชาชีพไดมี้ความ
พยายามในการก าหนดระเบียบวิธีการการวดัเรตติ้งนั้นจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด ความพยายามใน
วดัเรตติ้งท่ีเป็นธรรม น่าเช่ือถือ และโปร่งใสเป็นส่ิงหลายฝ่ายตอ้งการใหเ้กิดข้ึน แต่ในเม่ือยงัไม่มีการด าเนินการท่ี
เป็นรูปเป็นร่างมากนกัจากทุกฝ่าย  
 ดังนั้น คงตอ้งอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยกันผลกัดันให้แนวทางท่ีได้เสนอแนะและร่วมกัน
ตดัสินใจในแนวทางต่างๆ เพ่ือใหไ้ดก้ารวดัเรตติ้งท่ีเป็นธรรม และน่าเช่ือถือส าหรับทุกฝ่าย 
 อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การวดัเรตติ้งเป็นปัจจัยส าคัญหน่ึงของความอยู่รอดทั้ งของ
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลั และผูผ้ลิตรายการรายโทรทศัน์ อีกทั้งการวดัเรตติ้งยงัเป็นหน่ึงในขอ้ฟ้องร้องท่ี
บริษทัไทยทีวีอา้งต่อศาลปกครองกลางเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสทช. ยิ่งตอกย  ้าวา่การวดัเรตติ้งไม่ใช่แค่วดั
ความนิยมในสถานีโทรทศัน์ หรือรายการโทรทศัน์เท่านั้น หากแต่การวดัเรตติ้งเป็นการวดัความอยูร่อดของผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ รวมถึงผูป้ระกอบการสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัดว้ยเช่นกนั 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ควรมีการศึกษาปัญหาอ่ืนๆ ของโทรทศัน์ดิจิทลั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ เช่น 
การปิดตวัของช่องโทรทศัน์ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบัรายไดข้องภาครัฐ 
 9.2 ควรมีการติดตามผลการด าเนินการเร่ืองการวดัเรตติ้งอยา่งต่อเน่ือง เพราะ เรตติ้งเป็นตวัช้ีวดัความอยู่
รอดของรายการโทรทศัน์และสถานีโทรทศัน์ 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาความเครียดในการตัดสินใจเลือกสาขาและรับผิดชอบโครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา

ศิลปการแสดงประยุกต์  เป็นหน่ึงปัญหาท่ีพบมาตลอดเวลาในฐานะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรน้ี เม่ือถึงฤดูกาลท่ี
นักศึกษาตอ้งตดัสินใจเลือกสาขาท่ีจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการศิลปนิพนธ์  นักศึกษาหลายคนสะทอ้นวา่ 
ผลงานคร้ังน้ีเป็นผลงานท่ีมีความท่ีสุดในความรู้สึกของตน เป็นผลงานท่ีสร้างทั้งภาคภูมิใจท่ีสุด, ล าบากใจท่ีสุด 
และพวกเขากระหายความส าเร็จในการรับผิดชอบงานคร้ังน้ีมากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้ท่ีผ่านมามีนักศึกษา
จ านวนหน่ึง ตอ้งจบเสน้ทางสู่ความเป็นท่ีสุดในชีวติน้ีก่อนเวลาอนัควร เพียงเพราะไม่สามารถหาทางออกและขา้ม
ผ่านอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งทางสู่ความส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง และสาเหตุหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสังเกตพบจากท่ี
ตอ้งมีความส่วนร่วมในกระบวนการน้ี ก็คือ “การไม่เขา้ใจศกัยภาพทางการเรียนรู้ของตนเอง” และจากปมปัญหา
ดงักล่าวผลกัดนัให้ผูว้ิจยัแสวงแนวทางเพ่ือช่วยนกัศึกษาในการขา้มผา่นอุปสรรคน้ีไปใหไ้ด ้ผูว้ิจยัจึงเร่ิมวิจยัดว้ย
ระเบียบวธีิวจิยัปฏิบติัการ ดว้ยหลกั PAOR : Plan | Act | Observe | Reflect Model of Action Research จนเป็นท่ีมา
ของการพบหลกั Dominant Factor ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีใชค้วามถนดัของอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมอง, ตา, หู, มือ และ
ขา ของตนเอง เพ่ือสะทอ้นศกัยภาพการเรียนรู้ และในขณะเดียวกนัก็สะทอ้นจุดอ่อนของการเรียนรู้ ท่ีมีอยู่ใน
ตนเอง หลกัการน้ีผูว้จิยัเลือกมาใชด้ว้ยเหตุผล คือ เป็นหลกัการท่ีน่าจะลดความเคลือบแคลงสงสยัของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อผลการประเมินโครงสร้างความถนดัพ้ืนฐาน ท่ีจะน าไปสู่การลดความสับสน ความกงัวลใจ และความเครียด
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกสาขาในการด าเนินโครงการศิลปนิพนธ์ได ้ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการน าหลกัการน้ี
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ เม่ือนกัศึกษาไดท้ราบถึงศกัยภาพและจุดท่ีควรพฒันาในการเรียนรู้ท่ีมี
อยูใ่นตนเองแลว้ นกัศึกษามีความรู้สึกสบัสนและกงัวลใจลดลง มีความมัน่ใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการโครงการ
ศิลปนิพนธ์ต่อไปได ้อีกแนวคิดท่ีผูว้ิจยัเพ่ิมเติมใชก้บัการวิจยัชั้นเรียนคร้ังน้ี คือ “สุนทรียสนทนา (Dialoque)” 
เพ่ือให้นกัศึกษาใชก้ระบวนการใคร่ครวญและการฟังท่ีลึกซ้ึง น ามาต่อยอดจากแนวคิด Dominant Factor เพื่อท า
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ให้นักศึกษาไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ใคร่ครวญ เพ่ือสะทอ้นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและท าความรู้จกัตวัตนของตวัเอง
อยา่งกลา้หาญและจริงใจ ถึงแมว้า่ผลท่ีไดอ้าจยงักล่าวไม่ไดเ้ตม็ปากวา่ “ประสบความส าเร็จ” กบันกัศึกษาทุกคน 
แต่ถือวา่ไดผ้ลดีกบันกัศึกษาบางคนท่ีท าใหน้กัศึกษากลา้และมุ่งมัน่กบัการตดัสินใจของตนเอง ดว้ยความเช่ือมัน่
ในศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตนเอง แลว้ความสุขท่ีไดเ้ห็นนกัศึกษาท าโครงการศิลปนิพนธ์ของตนเองอยา่งมีความสุข หรือ
อยา่งนอ้ยไดท้ าในส่ิงท่ีตนเองถนดั และเม่ือประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นกัศึกษาจะไม่ทอ้ถอย หรือรู้สึก
เชิงลบท่ีบัน่ทอนความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีถือวา่เป็นแรงขบัส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดง ดว้ย
เพราะมีหลกัยึดเหน่ียวจิตใจท่ีส าคญั คือ “ตวันกัศึกษาเอง” เป็นฐานท่ีจะเร่ิมตน้คิดและท าส่ิงต่าง ๆ  ดว้ยความมัน่ใจ
และเท่าทนัความเปล่ียนแปลงภายในได ้ส าหรับนกัศึกษาศิลปะการแสดงถือวา่ เป็นแรงผลกัดนัใหน้กัศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาไดต้ามเจตนารมณ์ท่ีหลกัสูตรออกแบบไว ้จนอาจน าไปสู่การเป็นการประกอบวิชาชีพในสายน้ีท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป  

 
ค าส าคญั: ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง, Donimance Factor, สุนทรียสนทนา 
 

ABSTRACT 
The problem of being stressed out in making decision to choose the section and take responsibility of the 

Applied Arts thesis of the Applied Performing Arts students is one of the problems which I always come across as a 
permanent instructor in charge of this curriculum. Once the season when students have to make their decisions to join 
the section of which they themselves have to take full responsibilities of their own Applied Arts thesis comes, a great 
number of them reflect that this kind of assignment will become their utmost outcome in their feelings. It will be the 
results that bring make them feel difficult and proud the most and that they, desperately, need to be ultimately 
successful in these task responsibilities. With these reasons, a number of some certain students in the past had to end 
their path towards the utmost before the right time. It was just because they could not find their way-out nor cross the 
obstacles nor the problems occurring during the path to success by themselves. Another cause which I have observed 
from being part of this process is “Being unable to understand the self-potential in learning”. And regarding from this 
problem, it has become my big drive to search for a way to render assistance to the students to be able to overcome 
this obstacle.  I, therefore, have started a research with the means of orders of the operational research steps with the 
principles of PAOR: Plan / Act / Observe / Reflect Model of Action Research. Eventually, it has become the source 
of finding Dominant Factor which is the principal based on  using the proficiency of  each own organ such as brain, 
eyes, ears, hands and  legs to reflect  the  learning  potential and at the same time the weak points within oneself. I 
have chosen to use this principal with the reason that it can be the one which can reduce the students’ ambiguity 
towards the assessment result of the profile of the basic proficiency which can lead to minimize any puzzles, worries, 
and stress that students may have upon making their decisions in selecting the correct field in processing the Applied 
Arts Thesis Project. The result in applying the principal to be used as a tool in this research is found that Once the 
students realize about the potential and point which can enable them to develop their learning existing in themselves, 
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it seems that it can reduce their puzzles, and worries and on the other hand the students tend to be confident and 
determined to carry on this Applied Arts Thesis Project.  There is also another additional thinking which I have added 
to the class research is the Dialogue. “Dialogue” which will enable the students to use this thinking process and deep 
listening which has been added to Dominant Factor thinking. This will enable the students to use their analysis, and 
consideration to reflect their authentic need and knowledge of their thorough own selves with bravery and sincerity. 
Although, the result may not be able to be fully presumed that it has possessed a “success” with every student. 
However, it can be considered as applicable with “some” as it can make them become braver and more determined 
with their own decision with their beliefs towards their own potential within themselves.  It has always been a pleasure 
to see the students manage their own Applied Arts Thesis Project happily. Or at least they can fulfill their own potential 
and when they confront any problems or obstacles, they will not retreat nor feel pessimistic towards their own pride 
which is considered to be a vital drive in creating the performance artwork as there is a vital primary spiritual principal 
belief which is “the students themselves”. These can be the fundament to lead to think and do things with confident 
and in time within the inside changes. For the Applied Art Performing students, these are considered as a big drive to 
make them graduate as aimed by the curriculum as may further them to hold as one of their own sustainable profession 
in the future 

 
KEYWORDS : The ability in self- learning, Dominant Factor, Pleasant Dialogue 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
นับตั้งแต่ท่ีเร่ิมตน้เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปะการแสดงประยุกต์ ผูว้ิจยัมกัตอ้งให้ค  าปรึกษาและ

ตอบค าถามนักศึกษา เม่ือวนัท่ีพวกเขาตอ้งตดัสินใจว่าจะท าศิลปนิพนธ์ว่า “อาจารยค์ะ / ครับ....หนู / ผูว้ิจยัจะท า
ศิลปนิพนธ์สาขาอะไรดี” เท่าท่ีสังเกตนกัศึกษาเหล่านั้น พวกเขาแสดงหนา้ใบหน้าเต็มไปดว้ย ความสับสน ความ
กงัวลใจ และความเครียดในการตดัสินใจเลือกและรับผิดชอบโครงการศิลปนิพนธ์ และเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังต่อเน่ือง
มานาน ด้วยเหตุท่ีโครงการศิลปนิพนธ์ (Applied Performing Arts Thesis) นั้น ถือเป็นผลงานท่ีมีความท่ีสุดใน
ความรู้สึกของนกัศึกษาทุกคน ทั้งภาคภูมิใจท่ีสุด, ล าบากใจท่ีสุด และกระหายความส าเร็จมากท่ีสุด อีกทั้งปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของการเลือกจบในแต่ละสาขาก็แตกต่างกนั ซ่ึงท่ีผ่านมากลบัมีนกัศึกษาจ านวนหน่ึง ตอ้งจบ
เสน้ทางสู่ความเป็นท่ีสุดในชีวติน้ีก่อนเวลาอนัควร  

สภาพปัญหาน้ีผูว้ิจยัพบปัญหาวา่เกิดข้ึนต่อเน่ืองมาตั้งแต่หลกัสูตรศิลปะการแสดงประยกุตห์ลกัสูตรแรก 
จนส่งผลกระทบต่อเน่ืองมาถึงหลกัสูตรฯ 2554 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  แต่ในช่วงหลกัสูตรปี 2549 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
วจิยัชั้นเรียน (ธนพงษ ์ผลาขจรศกัด์ิ, 2555) จนพบวา่ “การไม่เขา้ใจศกัยภาพทางการเรียนรู้ของตนเองของนกัศึกษา” 
เป็นปัจจยัท่ีท าใหน้กัศึกษาเกิดความสบัสนและความเครียด จนเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการศิลปนิพนธ์ ดว้ย
ตระหนักถึงปรากฏการณ์ปัญหา และสอดคลอ้งกับกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและนโยบาย “Progressive University” ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยก์ าหนดเป็นนโยบาย
หลักในการจัดการเรียนการสอน  ผูว้ิจัยจึงเร่ิมค้นหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา จนได้พบกับแนวคิดหน่ึง คือ 
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Dominant Factor ของ ดร.คาร์ลา ฮนันาฟอร์ด  และสุนทรียสนทนา ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมจาก ผศ.ดร.จุมพล พลูภทัร
ชีวิน และเม่ือหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแนวคิดดงักล่าวแลว้ ก็พบว่าเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัการใชศึ้กษาหา
ทางออกของปัญหา “การไม่เข้าใจศักยภาพทางการเรียนรู้ของตนเอง” และเร่ิมน ามาใช้ศึกษากับสาขา
ศิลปะการแสดงประยุกต์ ในหลกัสูตรฯ 2554  เพื่อน าขอ้คน้พบท่ีไดรั้บจากการศึกษามาปรับปรุงและพฒันาวิธี
จัดการเรียนการสอนและการแนะแนวนักศึกษาในการเลือกรับผิดชอบโครงการศิลปนิพนธ์ ในภาคการศึกษา
สุดทา้ยตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งเกิดประสิทธิผลสูงสุดเท่าท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นจะท าได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อพฒันากระบวนการเขา้ใจความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง ของนกัศึกษาสาขาศิลปะการแสดง

ประยกุต ์เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2556 
(2) เพื่อศึกษาแนวทางการแนะแนวนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ ในการตดัสินใจเลือกสาขา

โครงการศิลปนิพนธ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างความถนดัพ้ืนฐานของตนเอง  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีออกแบบโดยบูรณาการ วธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน, การวเิคราะห์โครงสร้างความถนดั 

พ้ืนฐานตามแนวคิด Dominant Factor (สุรนี จิวริยเวชช,์ 2550) และกระบวนการสุนทรียสนทนา 3 ประสาน (จุมพล 
พูลภทัรชีวิน, 2553) (จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร,2553) ไดแ้ก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue), การฟังอย่างลึกซ้ึง และการ
สะทอ้นการเรียนรู้  ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่ม เพื่อพฒันากระบวนการท าความเขา้ใจความสามารถทางการเรียนรู้ของ
ตนเองในกลุ่มนกัศึกษาสาขาศิลปะการแสดงประยกุต ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ดงัท่ีแสดง
ไวใ้นแผนภาพท่ี 1 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 6 ขั้นตอน (สุวมิล วอ่งวานิช: 2552) 

 

แผนภาพที ่2 : วงจรการวจิยัปฏิบติัการของ Freeman 

 

 
แผนภาพที่ 3 : Plan | Act | Observe | Reflect Model of Action Research ของ Kemmis. 

 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
คือ นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงประยกุต์ ในหลกัสูตร ฯ ปี 2554 ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 

2556  รวมทั้งส้ิน 89 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1) วิชางานดา้นฉากและเวที  2) วิชาฝึกปฏิบติัทางการแสดง 
และ 3) วิชาเตรียมศิลปนิพนธ์ ซ่ึงจะท าให้สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบ ตั้งแต่นกัศึกษาเลือกงานในการฝึกปฏิบติัไป
จนถึงการเลือกสาขาโครงการศิลปนิพนธ์ โดยไม่มีการสุ่มเลือกตวัอยา่งเพ่ือเขา้รับการวจิยั 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ส าหรับตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) โครงสร้างความถนดั พ้ืนฐานตามแนวคิด 

Dominant factor และ 2) ทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ของตนเองท่ีแสดงออกมาผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา 
ส่วนตวัแปรตาม คือ กระบวนการท าความเขา้ใจความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองของนกัศึกษา 

4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 8 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 ถึง ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 แบ่งตาม

รหัสนกัศึกษาและแผนการเรียนท่ีหลกัสูตรฯ ก าหนดไว ้ดงัน้ี 1) นกัศึกษารหัส 54 ในภาค 2/55 เรียนวิชางานด้าน

(1) ตั้งขอ้สงสยั 

(5) ท าความเขา้ใจ 
 

(6) เผยแพร่ 
 

(4) วิเคราะห์
ขอ้มูล 

(2) ตั้งค  าถามวิจยั 
 

(3) รวบรวม
ขอ้มูล 
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ฉากและเวที, ในภาค 2/56 และ 1/57 เรียนวิชาฝึกปฏิบติัทางการแสดง ในภาค 1/57 เรียนวิชาเตรียมศิลปนิพนธ์  2) 
นักศึกษารหัส 55 ในภาค 2/56 เรียนวิชางานดา้นฉากและเวที, ในภาค 2/57 และ 1/58 เรียนวิชาฝึกปฏิบติัทางการ
แสดง ในภาค 1/58 เรียนวชิาเตรียมศิลปนิพนธ์ และ 3) นกัศึกษารหสั 56 ในภาค 2/57 เรียนวชิางานดา้นฉากและเวที, 
ในภาค 2/58 และ 1/59 เรียนวชิาฝึกปฏิบติัทางการแสดง ในภาค 1/59 เรียนวชิาเตรียมศิลปนิพนธ์ 

4.5 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
สมุดบนัทึกการเรียนรู้ เพ่ือใชส้ าหรับบนัทึก ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนตวั, โครงสร้างความถนัดพ้ืนฐาน การ

เขียนสะทอ้นความรู้สึกและผลการเรียนรู้รายบุคคล และบนัทึกผลการประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงัตวัอยา่งสมุด
บนัทึกการเรียนรู้ วชิา การฝึกปฏิบติัทางการแสดง (ภาพท่ี 1 – 6) 

 

   

ภาพที ่1 ปกหนา้ ภาพที ่2 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ภาพที ่3 แผนการเรียนรู้และ

ประเมินผล 

   
ภาพที ่4 บนัทึกขอ้มูล ภาพที ่5 ประเมินผลตนเอง ภาพที ่6 ปกหลงั 

 
4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยับูรณาการ การวิจัยเขา้กับการเรียนการสอนใน 3 

รายวิชา ไดแ้ก่ 1) งานดา้นฉากหลงัเวที 2) วิชาฝึกปฏิบติัทางการแสดงและ 3) วิชาการเตรียมศิลปนิพนธ์ ดงัได้
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกบัการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในคร้ังน้ี เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ี
นกัศึกษาตอ้งลงฝึกปฏิบติังานภาคสนามในการจดัแสดงละครเวทีจริง ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
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(1) ก่อนจดัการเรียนการสอน 
 1. แจกสมุดบนัทึกฯ พร้อมช้ีแจงวิธีใช ้และส ารวจความเขา้ใจฯตนเอง (ก่อนการประเมินความ

ถนดัฯ) 
 2. กิจกรรมประเมินความถนัดของตนเอง เพ่ือหาโครงสร้างความถนัด ระบายสีลงใน ตวั 

DomiKnow ในสมุดบนัทึกฯ  
 3. สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมสุนทรียสนทนา 1 สะทอ้นตวัตนหลงัทราบโครงสร้าง

ความถนดั ความสนใจ และแนวคิดในการวางแผนงานในการด าเนินโครงการฝึกปฏิบติั และโครงการศิลปนิพนธ์
ของนกัศึกษาแต่ละคน ในประเด็น “ฉนั / เป็น / อยู ่/ คือ” 

(2) ระหวา่งจดัการเรียนการสอน 
 1. สังเกตจากการอ่านบันทึกผลการด าเนินโครงการ (Journal การสะท้อนการเรียนรู้ส่วน

บุคคล) 
 2. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในกิจกรรมอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์การท างานตาม

โครงการฯ (การสะทอ้นการเรียนรู้กลุ่มร่วมกบัผูว้จิยั) 
 3. สังเกตความเปล่ียนแปลงจากกิจกรรมวาดภาพสะทอ้นตวัตนของนักศึกษา และสุนทรีย

สนทนา 2 ในช่วงหลงัสอบกลางภาค ในประเด็น “ฉนักบังานท่ีฉนัท า” 
 4. สังเกตการใช้ส่ือโซเซียลมีเดียในการส่ือสารภายในชั้นเรียน เพื่อสังเกตประเด็นและ

สถานการณ์ในการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดการด าเนินโครงการฯ 
(3) หลงัจดัการเรียนการสอน 
 1. สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมสุนทรียสนทนา 3 เพ่ือรับทศันคติต่อตนเองว่ามีความ

เปล่ียนแปลงจากเดิมหรือไม่ อยา่งไร และผลการตดัสินใจในการเลือกหวัขอ้โครงการศิลปนิพนธ์ พร้อมรับฟังการ
สะทอ้นผลการตดัสินใจ ในประเด็น “ส่ิงท่ีงอกงามข้ึนในตวัฉนั” 

 2. สังเกตการน าเสนอโครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือสังเกตความบกพร่องขณะตึง
เครียดของนกัศึกษา ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามโครงสร้างความถนดัฯ  

 3. สงัเกตพฤติกรรมและความตั้งใจของนกัศึกษาขณะร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนากลุ่มร่วมกบั
ผูว้จิยั 

4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis และสถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ เป็นหลกัเพื่อ

คน้หาและจดักลุ่มนกัศึกษาตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ วเิคราะห์ความขนาดพ้ืนฐาน Domiknow (ภาพท่ี 
7) ตามแนวคิด Dominant Factor (สุรนี จิวริยเวชช,์ 2550) วา่นกัศึกษาจดัอยูใ่นกลุ่มโครงสร้างฯใดใน 32 โครงสร้าง 
(ภาพท่ี 8), วเิคราะห์การสะทอ้นความเขา้ใจในศกัยภาพการเรียนรู้ของตนเองหลงัด าเนินโครงการฝึกปฏิบติัทางการ
แสดง, วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างความถนดักบัหวัขอ้โครงการศิลปนิพนธ์ท่ีนกัศึกษาเลือกน าเสนอ 
และ วิเคราะห์การสะทอ้นความเขา้ใจในศกัยภาพการเรียนรู้ของตนเองหวัขอ้โครงการศิลปนิพนธ์ท่ีนกัศึกษาเลือก
น าเสนอ 
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ภาพที ่7  ตวัการ์ตูน DomiKnow ภาพที ่8  คู่มือโครงสร้างพ้ืนฐานความถนดั 32 โครงสร้าง 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิจยัเร่ือง “การพฒันากระบวนการเขา้ใจความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองในกลุ่มนักศึกษา

สาขาศิลปะการแสดงประยกุต ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ดว้ยเทคนิค Dominant Factor และ 
สุนทรียสนทนา” พบว่า นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงประยกุต์ รหัส 54 – 56 จ านวนทั้งหมด 89 คน แบ่งเป็น
นกัศึกษารหสั 54 จ านวน 41 คน, รหสั 55 จ านวน 25 คน และรหสั 56 จ านวน 23 คน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนนกัศึกษาตามโครงสร้างพ้ืนฐานความถนดั 

รห
สัน

ศ. 

มือ
ที่ถ

นดั
 ถนดัสมองซีกลอจิก ถนดัสมองซีกเกสตลั 

A AA B BB C CC E EE L LL J JJ K KK I II 
54 

ขว
า 

12 1 2  2  1 4 1 2 4  1 3 1 5 
55 11 1 3   1 2       2  3 
56 9 2  1 1  1  1  2   3  2 
  D DD F FF G GG H HH PP P NN N OO O MM M 

54 

ซา้
ย 

    1       1     
55   1    1          
56         1        

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีโครงสร้างฯ (A) คือ เป็นผูมี้ประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว

ทุกรูปแบบไดดี้ ร้อยละ 35.95  รองลงมาคือโครงสร้างฯ (II) เป็นผูเ้รียนรู้ไดดี้ท่ีสุดผ่านการเคล่ือนไหวและถนัดมอง
ภาพรวม ร้อยละ 11.24  เม่ือวิเคราะห์ความเขา้ใจศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองก่อน – หลงัผ่านกิจกรรมการ
ประเมินโครงสร้างพ้ืนฐานความถนัดและสุนทรียสนทนา นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 68.53 มีความเขา้ใจฯ “ดีข้ึน” 
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กวา่ก่อนท าการประเมินฯ ท่ีมีนกัศึกษาร้อยละ 17.39 ท่ีเขา้ใจฯ (ในตารางท่ี 2) สงัเกตไดจ้ากร้อยละนกัศึกษาท่ีสามารถ
เลือก และด าเนินโครงการฝึกปฏิบติัฯ ในรายวชิางานฉาก และการฝึกปฏิบติัฯไดส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพท่ีตนเองมี คิด
เป็น ร้อยละ 65.16 (ในตารางท่ี 3) และสามารถเลือกสาขา และนกัศึกษามีความเขา้ใจฯ สามารถเลือกสาขาโครงการ
ศิลปนิพนธ์ใหส้อดคลอ้งกบัควาถนดัของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.81 (ในตารางท่ี 4) เน่ืองจากพบวา่นกัศึกษาสามารถ
อธิบายท่ีมาและความส าคญัของโครงการศิลปนิพนธ์ในการสอบความกา้วหนา้ คร้ังท่ี 1 (ช่วงสัปดาห์ท่ี 11 ของภาค
การศึกษาท่ีลงเรียนวชิาเตรียมศิลปนิพนธ์) ได ้

 
ตารางที ่2 ตารางแสดงร้อยละการวเิคราะห์ความเขา้ใจศกัยภาพในการเรียนรู้ของตนเองก่อน – หลงัการประเมินฯ 

ร้อยละความเขา้ใจในศกัยภาพฯ ก่อน หลงั 
เขา้ใจ 17.39 68.53 

ไม่เขา้ใจ 30.43 25.84 
ตอบไม่ได ้ 52.17 5.61 

 
ตารางที ่3 ตารางแสดงร้อยละความสอดคลอ้งกนัระหวา่งโครงสร้างความถนดั กบัโครงการฝึกปฏิบติั 

ร้อยละความสอดคลอ้งฯ ร้อยละ 
สอดคลอ้ง 65.16 

ไม่สอดคลอ้ง 34.83 
 
ตารางที ่4 ตารางแสดงร้อยละความสอดคลอ้งกนัระหวา่งโครงสร้างความถนดักบัสาขาโครงการศิลปนิพนธ์ 

ร้อยละความสอดคลอ้งฯ ร้อยละ 
สอดคลอ้ง 52.81 

ไม่สอดคลอ้ง 47.19 
 
ถึงแมว้า่สดัส่วนร้อยละนกัศึกษาท่ีเลือกด าเนินโครงการฝึกปฏิบติั (65 : 35) และหวัขอ้โครงการศิลปนิพนธ์ 

(53 : 47) ไดส้อดคลอ้งกบัความถนดัของตนเองมีสดัส่วนมากกวา่ผูท่ี้เลือกไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัความถนดัก็ตาม  แตเ่ม่ือ
พิจารณาเทียบกบัการสะทอ้นความคิดและทศันคติ และความเขา้ใจท่ีมีต่อตนเองเท่าท่ีไดเ้ห็นจาก กระบวนการสุนทรีย
สนทนา ผา่นภาพสะทอ้นท่ีนกัศึกษาใหเ้ขียนไวใ้นสมุดบนัทึก แฟ้มบนัทึกการฝึกปฏิบติัฯ และภาพวาดสะทอ้นตวัตน
ตามประเด็นการใคร่ครวญส่งทา้ยท่ีก าหนดไวกิ้จกรรมการเรียนการสอนของทั้ง 3 รายวิชา แต่ขอ้มูลท่ีสามารถเก็บ
รวบรวมได ้(ร้อยละ 25.84) จะไม่ครบตามจ านวนนักศึกษาทั้งหมด เม่ือวิเคราะห์เน้ือหาแลว้ พบวา่นกัศึกษามีความ
เขา้ใจศกัยภาพฯ ของตนเอง และมัน่ใจต่อการตดัสินใจเลือกงานท่ีฝึกปฏิบติั ไปจนถึงสาขาท่ีอยากท าโครงการศิลป
นิพนธ์จบ มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 82.61) นกัศึกษาท่ียงัสบัสน หรือตอบไม่ไดว้า่เขา้ใจศกัยภาพฯ ของตนเอง 
(ในตารางท่ี 5) ตวัอยา่งขอ้ความท่ีนกัศึกษาไดส้ะทอ้นมา ไดแ้ก่ “ไม่เคยรู้มาก่อนเลยวา่ ตวัเองจะสามารถท าอะไรได ้
มากอยา่งน้ี พอรู้แลว้ก็ค่อยมัน่ใจข้ึนหน่อยวา่จะท าอะไรส่งอาจารย”์  “เคยคิดวา่อยากจบแค่เขียนบท แต่พออาจารยใ์ห้
ทดสอบความสามารถและอ่านว่าคนอย่างเราสามารถท าอะไรไดแ้ลว้ เลยอยากลองมาจบแอคดู”  “อาจารยเ์คยทกัว่า



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

1203 

เป็นคนเล่าเร่ืองไม่สนุก พอให้คิดอีกทีก็จริงอะ จบโปรด้ิวก็ดีกวา่ ถูกจริตมากกวา่”  “ตอนแรกพ่ีขอให้ช่วยเป็นสเตจ 
แต่พอคิดวา่เราน่าจะเป็นคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร เลยขอพ่ีเปล่ียนมาช่วยท าฉากท าแสง เลยท าให้เจอวา่ งานฉาก
แสงก็น่าสนุกดี เลยชอบ และคิดวา่จะท าทีสิสแนวน้ีแหละ” 

 
ตารางที ่5 ตารางแสดงร้อยละผลสะทอ้นความเขา้ใจในศกัยภาพฯ หลงัจบกระบวนการสุนทรียสนทนา 
ร้อยละความเขา้ใจในศกัยภาพฯ ร้อยละ 

เขา้ใจ 82.61 
ไม่เขา้ใจ 13.04 
ตอบไม่ได ้ 4.34 

 
ดงัผลวิจยัท่ีได ้ท าให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัออกแบบและบูรณาการกบัการเรียนการสอนดงัท่ีได้

กล่าวมา ท าใหผู้ว้จิยัมัน่ใจวา่เป็นกิจกรรมท่ีสามารถกระตุน้ใหน้กัศึกษามองเห็นศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นตนเอง 
จนน ามาใชก้บัชีวติการเรียนในสาขาศิลปะการแสดงประยกุตไ์ดอ้ยา่งประสิทธิภาพ และยงัเป็นความเขา้ใจท่ีนกัศึกษา
คน้พบไดด้ว้ยตนเอง จึงสร้างให้เกิดความมัน่ใจและภูมิใจจนผลกัดนัให้นกัศึกษาคิด เลือก และท าในส่ิงท่ีเหมาะสม
กบัตวัเอง อนัจะเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีอนัอาจจะเกิดข้ึนจากความไม่รู้ไม่เขา้ใจตวัเอง จนอาจลุกลามท าให้ไม่
สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามท่ีมุ่งหวงัไว ้ เม่ือมาถึงจุดน้ี ผูว้ิจยัขอสรุปว่า ผูว้ิจยัไดพ้บกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ี
ช่วยให้นักศึกษาในสาขาใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง อีก
กระบวนการหน่ึง 

 

6. อภิปรายผล  
จากผลการวิจยัท่ีได ้ผูว้ิจยัถือว่าไดรั้บผลท่ีน่าพึงพอใจ กล่าวคือ ผูว้ิจยัไดแ้นวทางในการท าให้นักศึกษา

เขา้ใจในศกัยภาพของตนเองดว้ยธรรมชาติท่ีพวกเขาเป็น ดว้ยการทดสอบความถนดัพ้ืนฐานฯ ตามแนวคิด Dominant 
Factor และเติมกระบวนการท่ีช่วยใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ผ่านการรับฟัง
ท่ีลึกซ้ึงและใคร่ครวญดว้ยตวัของนักศึกษาเอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมตามแนวทาง สุนทรียสนทนา เพื่อท่ีนักศึกษาจะได้
ตรวจสอบทศันคติและความเขา้ใจต่อขอ้มูลใหม่ท่ีเพ่ิงจะไดรั้บ แลว้ทดลองปฏิบติังานจริงกบัโครงการฝึกปฏิบติัท่ีถือ
เป็นอุบายให้นักศึกษาเฝ้าสังเกต ฝึกใคร่ครวญ และฝึกสะทอ้น และรับฟังอย่างลึกซ้ึง จากนั้นกลบัมาใคร่ครวญถึง
ความรู้และศกัยภาพท่ีแทจ้ริงท่ีมีอยูใ่นตวัเอง แลว้จึงค่อยตดัสินใจเลือก ตดัสินใจลงมือท า แลว้เรียนรู้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยความเช่ือมัน่มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีนักศึกษาใชป้ระกอบการตดัสินใจนั้น เป็นไปธรรมชาติตาม
โครงสร้างความถนดัของตวัเอง และเป็นเสียงท่ีตวัของนกัศึกษาส่ือสารกบัตวันกัศึกษาเอง  

แต่ในระหว่างทางของการคน้หาในคร้ังน้ี ก็มีนักศึกษาอีกจ านวนหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความกงัวลใจ 
ความสับสน และความส้ินหวงั บางคนตอบไม่ไดว้า่เม่ือรู้ศกัยภาพของตวัเองแลว้ จะสามารถท าความฝันให้เป็นจริง
ไดห้รือไม่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีอยู่ ช่างมากมายและหนักยิ่งส าหรับพวกเขา รู้ทั้ งรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีตนเองเป็นผูก่้อไว้
ทั้ งส้ิน ภาพดังกล่าวเกิดข้ึนในขณะสะท้อนภาพตนเองออกมาระหว่างกระบวนการสุนทรียสนทนา และโชคดีท่ี
กระบวนการน้ีสามารถท าใหพ้วกเขาสามารถยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน และมองเห็นทางออกดว้ยตวัเองได ้
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ภาพของความพยายามท่ีนกัศึกษาไดส้ะทอ้นใหผู้ว้จิยัเห็นทั้งในมุมท่ีเบิกบานของการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ และ
ในมุมท่ีหม่นมวัดว้ยตะกอนของปัญหา แต่การไดเ้ห็นแววตาท่ีมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ สร้างให้เกิด
บรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัประทบัใจ และอยากติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อจากน้ีวา่ นกัศึกษาจะสามารถกา้ว
ขา้มอุปสรรคอ่ืนท่ียงัรอคอยพวกเขาอยูใ่นอนาคตกนัอยา่งไร แต่ละคนจะสามารถใช ้“การคน้พบตวัเอง” ในคร้ังน้ีเป็น
เคร่ืองมือน าพาชีวติไปสู่ความส าเร็จไดเ้ช่นไร และน่าใจสร้างการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนทุกคนไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืตลอดไป  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรน าผลท่ีไดไ้ปใช้ให้การปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการ
เรียนรู้โดยภาพรวมของนกัศึกษาแต่รุ่น ในรายวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป 

(2) ควรสังเคราะห์ผลการวิจยัเพื่อการปรับปรุงและพฒันารายวิชาและหลกัสูตรศิลปะการแสดง
ประยกุต ์เพ่ือใหร้องรับกบัศกัยภาพในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาเพ่ือพฒันาแนวทางแกไ้ขความบกพร่องขณะตึงเครียด เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนใหค้รบทุกมิติ  
(2) ควรมีการศึกษาเพ่ือน ากระบวนการน้ี ไปใชก้บันักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เพื่อหาแนวทางช่วยในการวางแผนการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการสุทธิครุศิลป์ทุกท่าน ส าหรับค าแนะน าท่ีน ามาต่อยอดเป็นงานวิจยั

ช้ินน้ี  ขอบคุณศูนยน์วตกรรมการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ส าหรับทุนอุดหนุนการวจิยั 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ เพ่ือศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ Facebook จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 34 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 
0.868 โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบทีและ ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา่ระยะเวลาในการใชง้าน ความถ่ีในการใชง้าน และการตอบรับส่ือโฆษณา มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาดา้นขอ้ความ ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจดัวางต าแหน่งการ อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั: โฆษณาออนไลน์ เฟสบุ๊ค การรับรู้ส่ือโฆษณา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study to study the perception of advertising online via Facebook. 
The samples used in this study were 400 personnel. The instrument used in collecting data was a questionnaire 
containing 34 questions with the reliability of 0.868 . The statistic used to analyze data were descriptive statistic 
including Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and ANOVA. 

The analysis results found that the recognition of advertising through Facebook has been correlated 
with duration of use, frequency of use and response advertising statistically significant at the 0.05 level. 

 
KEYWORDS: Online Advertising, Facebook, Recognition Media 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 กระแสความนิยมของการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Instagram  Twitter และ 
Facebook จากส่ือออนไลน์ดงักล่าวพบวา่ Facebook เป็นช่องทางท่ีมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากและมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยพบอตัราการเติบโตของผูใ้ช ้Facebook เพ่ิมเป็นร้อยละ  72 ของผูใ้ช ้Facebook ทัว่โลก และส าหรับ
ประเทศไทยมีอตัราการใช ้Facebook มากเป็นอนัดบั 9 ของโลก (ภาวธุ พงษว์ทิยภานุ, 2550)  จึงเห็นวา่ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ทาง Facebook ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงการรับรู้ขอ้มูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา 
ประหยดัค่าใชจ่้าย และมีความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูล ดงันั้นการโฆษณาผา่น Facebook จึงเป็นช่องทางท่ี
น่าจบัตามองมากในปัจจุบนั นอกจากน้ี Facebook ยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการใชชี้วติในสงัคมและรูปแบบของการ
พฒันาสินคา้และบริการของธุรกิจ และยงัเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นการตลาดสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การโฆษณายงัเป็นตวัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ  และเป็นแรงกระตุน้การตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการจึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท่ีท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการสร้าง Facebook Fan page เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้และยงัเป็นการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งผูป้ระกอบการ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที  
 จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้จึงน าไปสู่การศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาผา่น Facebook เพื่อผูป้ระกอบการใช้
เป็นแนวทางส าหรับการพฒันาส่ือโฆษณา และใชว้างแผนพฒันากลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัใหมี้ประสิทธิภาพและเหมะสมยิง่ข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
(1) เพื่อศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือออนไลน์ผา่น Facebook 
(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่าน 

Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1208 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                   

 
 
 
                                                                                                                          
 
 
                                                                   

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ผูว้ิจยัไดมี้
การศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ Facebook จ านวน 400 คน ในประเทศไทย โดยมีขอ้สมมติฐานในการศึกษา
ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผา่น Facebook ท่ี
แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่าน 
Facebook 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวนประชากร 18,300,000 คน 

ตวัแปรต้น 
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาท่ีใชง้าน Facebook                                                                     
- วตัถุประสงคข์องการใชง้าน Facebook 
-  ความถ่ีของการรับส่ือ Facebook 
-  การตอบรับโฆษณาทาง Facebook 

ส่ือโฆษณาออนไลน์ 
- ดา้นขอ้ความ 
- ดา้นภาพ 
- ดา้นภาพเคล่ือนไหว 
- ดา้นเสียง 
- การวางต าแหน่งโฆษณา 

ตวัแปรตาม 
การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลนผ์า่น 
Facebook 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1209 

  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูใ้ช ้Facebook จ านวน 400 คน (การก าหนดขนาดตวัอยา่งตามแนวคิดของ Yamane 
(1968) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% สดัส่วนความคลาดเคล่ือน .05)  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
- ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีใชง้าน Facebook 

วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน Facebook ความถ่ีของการรับส่ือ และการตอบรับโฆษณา  
-  ตวัแปรดา้นส่ือโฆษณาออนไลน์ไดแ้ก่ ดา้นขอ้ความ ดา้นภาพ ดา้นภาพเคล่ือนไหว ดา้นเสียง และการ

วางต าแหน่งโฆษณา 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยขอ้ค าถามของแบบสอบถามไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาออนไลน์ เช่น 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทั้ งน้ียงัรวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต 
          ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชส้ าหรับการศึกษา ผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
           ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบค าถาม มีลกัษณะค าตอบแบบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว  
           ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั คือ 5= มากท่ีสุด และ 1=นอ้ยท่ีสุด 
         การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถามผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการหาค่าเฉล่ียดชันี
ความสอดคล้องตามความคิดเห็น (Index of Item-objective Congruence : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด
จ านวน 5 ท่านเพ่ือให้ไดข้อ้ค าถามตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ผลการทดสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาเท่ากบั 0.786 จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขอีก
คร้ังแลว้จึงน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย (Yin,2003) เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability) ด้วยวิธีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ผลการทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่อลัฟ่าเท่ากับ 0.868 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(Hair,  2010) ดังนั้นจึงสรุปไดว้่า
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมส าหรับการศึกษาน้ีมีความเหมาะสม 
        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามไปกระจายใน Facebook ซ่ึงประกอบดว้ย 
Facebook ส่วนตวั และ Facebook Fan page โดยไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถาม และ
วธีิการตอบแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง และรอการตอบกลบัจนกระทัง่ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล   
 เบ้ืองตน้ก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผลจากการตรวจสอบพบวา่มีแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดมีความสมบูรณ์ ดงันั้น
ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 รายเพื่อท าการวเิคราะห์ 
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 ในส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ไดใ้ชค้่าสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อใชส้ าหรับบรรยายขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ ระยะเวลาในการใชง้าน Facebook วตัถุประสงคท่ี์ใชง้าน Facebook 
และการตอบรับโฆษณา Facebook  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง หรือสถิติอนุมานเพื่ออธิบายลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาผา่น Facebook โดยใชก้ารทดสอบแบบที และ ANOVA 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง Facebook จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 รายแสดงรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 เปรียบเทยีบลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook 

การรับรู้ส่ือโฆษณา เพศ อาย ุ สถานะ 
ชาย หญิง ≤26 >26 โสด ไม่โสด 

1.ดา้นขอ้ความ 3.49 3.48 3.48 3.48 3.48 3.47 
2.ดา้นภาพ 3.61 3.63 3.66* 3.53 3.64 3.58 
3.ดา้นภาพเคล่ือนไหว 3.72 3.81 3.82* 3.67 3.80 3.69 
4.ดา้นเสียง 3.65 3.76 3.80** 3.55 3.76* 3.58 
5.การจดัวางต าแหน่ง 3.43 3.42 3.42 3.43 3.41 3.47 
ค่าเฉล่ียรวม 3.58 3.62 3.64 3.53 3.62 3.56 

   ** มีระดบันยัส าคญั 0.01, * มีระดบันยัส าคญั 0.05  
การรับรู้ส่ือโฆษณา ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีใช้

งาน 
ความถ่ี การตอบรับ 

ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรีข้ึนไป 

≤5 >5 ≤3 >3 สนใจ ไม่
สนใจ 

1.ดา้นขอ้ความ 3.48 3.52 3.45 3.56 3.39 3.57** 3.32 3.55** 
2.ดา้นภาพ 3.63 3.60 3.59 3.17 3.58 3.67 3.37 3.65 
3.ดา้นภาพเคล่ือนไหว 3.79 3.57 3.74 3.88* 3.73 3.83 3.68 3.82 
4.ดา้นเสียง 3.74 3.55 3.67 3.86* 3.66 3.80 3.64 3.76 
5.การจดัวางต าแหน่ง 3.42 3.52 3.37 3.55* 3.38 3.46 3.63 3.45 
ค่าเฉล่ียรวม 3.61 3.55 3.56 3.71* 3.55 3.67* 3.51 3.65* 

** มีระดบันยัส าคญั 0.01, * มีระดบันยัส าคญั 0.05  
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การรับรู้ส่ือโฆษณา อาชีพ วตัถุประสงคก์ารใช ้
ขา้ราชการ 
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

นกัเรียน/ 
นกัศึกษา 

คน้ควา้
ขอ้มูล 

ความ
บนัเทิง 

ซ้ือขาย
สินคา้ 

1.ดา้นขอ้ความ 3.55 3.38 3.58 3.47 3.50 3.45 3.61** 
2.ดา้นภาพ 3.64 3.68 3.57 3.64 3.63 3.61 3.68 
3.ดา้นภาพเคล่ือนไหว 3.71 3.73 3.83 3.80 3.86* 3.75 3.84 
4.ดา้นเสียง 3.68 3.70 3.66 3.77 3.78 3.60 3.88** 
5.การจดัวางต าแหน่ง 3.57 3.39 3.51 3.39 3.43 3.41 3.46 
ค่าเฉล่ียรวม 3.63 3.58 3.63 3.61 3.64 3.56 3.69* 

   ** มีระดบันยัส าคญั 0.01, * มีระดบันยัส าคญั 0.05  
 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่าน
ทาง Facebook รายละเอียดดงัน้ี 

1. เพศท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านข้อความ ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงและการจดัต าแหน่งไม่แตกต่างกนั  

2. ผู ้ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านภาพ และ
ภาพเคล่ือนไหวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และท่ีมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง 
Facebook ดา้นเสียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะท่ีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผา่น
ทาง Facebook ดา้นขอ้ความ และการจดัวางต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่าน
ทาง Facebook ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั  

3. สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในดา้นเสียง แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขณะท่ีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง Facebook ดา้นขอ้ความ 
ภาพ ภาพเคล่ือนไหว และการจดัวางต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง 
Facebook ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั  

4. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง Facebook ในดา้นขอ้ความ 
ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงและการจดัต าแหน่งไม่แตกต่างกนั 

5. ระยะเวลาในการใชง้านท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง Facebook ในดา้น
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจดัวางต าแหน่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขณะท่ีการรับรู้ส่ือ
การโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ดา้นขอ้ความและภาพไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ผา่นทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

6. ความถ่ีในการใช้งานท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในดา้น
ข้อความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ขณะท่ีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง 
Facebook ดา้นภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจดัวางต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ผา่นทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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7. การตอบรับท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านขอ้ความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะท่ีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ดา้น
ภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจดัวางต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่าน
ทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

8. อาชีพท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในด้านขอ้ความ ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงและการจดัวางต าแหน่งไม่แตกต่างกนั  

9. วตัถุประสงคก์ารใชง้านท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในดา้น
ภาพเคล่ือนไหวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และท่ีมีการรับรู้ส่ือการโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง 
Facebook ดา้นขอ้ความและเสียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะท่ีการรับรู้ส่ือการโฆษณา
ออนไลน์ผ่านทาง Facebook ด้านภาพและการจดัวางต าแหน่งไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการรับรู้ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ผา่นทาง Facebook ในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
6. อภิปรายผล  
  การศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผา่นทาง Facebook อภิปรายผลไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับองค์ประกอบด้านภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจัดวางต าแหน่งของ
โฆษณาส่ือออนไลน์เป็นล าดบัแรก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เอษณีย ์อาษาสุข (2550) และสหเทพ เพ็ชร
เกล้ียง (2554) ซ่ึงไดร้ะบุวา่การจดัวางต าแหน่งส่ือโฆษณาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญักบัการรับรู้ส่ือ
โฆษณาออนไลน์ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ จรีวรรณ แซมมณี (2550) ระบุว่าการโฆษณาในรูปแบบ
ภาพเคล่ือนไหวจะสร้างความจดจ าและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจแก่ผูบ้ริโภคขณะท่ีการใชเ้สียงท่ีเร้าใจมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการน าเสนอจะช่วยให้โฆษณานั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วาทินี เจียมสุขสุจิตต์ (2552) ท่ีไดจ้ากศึกษาการโฆษณาออนไลน์ท่ีมีผลต่อการสั่งซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ขณะท่ีระยะเวลาและความถ่ีในการใช้ส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านข้อความ ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจดัวางต าแหน่งการสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนุชจินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ท่ี
ระบุวา่ระยะเวลาการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือออนไลน์ และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของผุสดี วฒันสาคร (2549) ท่ีได้ระบุความสัมพนัธ์ของส่ือโฆษณาผ่าน Facebook กับการรับรู้ตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ดงันั้นผูท่ี้จะท าการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดควรใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบ
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ องคป์ระกอบดา้นภาพเคล่ือนไหว เสียง และการจดัวางต าแหน่งของส่ือโฆษณา รวมทั้งควรมี
การเพ่ิมความถ่ีในการลงโฆษณาเพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ตวัผลิตภณัฑ ์ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูท่ี้ตอ้งการใชส่ื้อโฆษณาออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ควรเพ่ิมความถ่ีในการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือ
ออนไลน์ทั้ งน้ีเน่ืองจากการโฆษณาผ่านช่องทางน้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง และความถ่ีของการ
โฆษณามีอิทธิพลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา 
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(2) ผู ้ประกอบการหรือผู ้ท่ีต้องการท า ส่ือโฆษณาควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้าน
ภาพเคล่ือนไหว เสียง การจดัวางต าแหน่ง ภาพน่ิงและ การใชข้อ้ความตามล าดบัเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการรับรู้และ
จดจ าการโฆษณาผา่นองคป์ระกอบดงักล่าวตามล าดบั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมรูปแบบการโฆษณาท่ีส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณา  
(2) ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คประเภทอ่ืน เช่น               

ทวติเตอร์ (Twitter) อินสตราแกรม (Instagram) เป็นตน้ 
(3) ควรศึกษาเพ่ิมเติมการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของการรับรู้ส่ือโฆษณา

ออนไลน์ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารย ์ดร.โกมลมณี เกตตะ
พนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง   ต่าง ๆ ดว้ย
ความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง ผูว้ิจยัตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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งานวจิยัเร่ือง “การส ารวจและวเิคราะห์บทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยในช่วงเวลา 2558-2559” 

เป็นงานวิจยัเชิงผสมผสาน  ระหวา่งงานวิจยัเชิงปริมาณและงานวิจยัคุณภาพ โดย มีวตัถุประสงค์ (1)เพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี (2) เพื่อส ารวจและวิเคราะห์เสรีภาพของส่ือมวลชนไทยในมุมมองของ
ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งและ (3) วิเคราะห์กลไกในการควบคุมการท างานของส่ือมวลชน  ส าหรับงานวิจยัเชิง
ปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 403 คน ผลของการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการแสดงบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนไทยในระดบัปานกลาง และขอ้มูลจากการ
แสดงความคิดเห็นจากค าถามปลายเปิด แสดงใหเ้ห็นวา่การน าเสนอของส่ือมวลชนไทยมกัถูกแทรกแซงโดยกลุ่ม
นายทุนหรือผูมี้ประโยชน์แฝง ส่วนเสรีภาพของส่ือมวลชน ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าส่ือมวลชนไทยมี
เสรีภาพอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนักบัการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน  จากความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามจากค าถามปลายเปิดแสดงให้เห็นวา่ ส่ือมวลชนยงัไม่อยูใ่นกรอบและจรรยาบรรณในการน าเสนอ
ข่าวสาร ส่วนใหญ่จะสร้างความแตกแยกในสังคมและไม่ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผูท่ี้ถูกน าเสนอและ
ประชาชนไม่สามารถฟ้องร้องส่ือได ้ส่วนผลของงานวิจยัคุณภาพ พบว่า บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนทั้ งส่ือ
กระแสหลกัและส่ือออนไลน์ไม่มีความแตกต่างอยา่งเด่นชดั โดยสามารถท าหนา้ท่ีเป็นสุนขัเฝ้าบา้น (Watch dog) 
ส่วนทางดา้นเสรีภาพของส่ือ พบวา่ ส่ือออนไลน์มีเสรีภาพมากกวา่ส่ือกระแสหลกั  

 
ค าส าคญั : บทบาทหนา้ท่ี เสรีภาพของส่ือมวลชน จรรยาบรรณ 
  

 ABSTRACT 
 This research was the mix method which is quantitative and qualitative research.  The major objectives 
are (1) to explore the attitude towards the role of Thai media (2) to explore and analyze the freedom of Thai media 
in views of people and (3) to analyze the factors which control the working of Thai media. The researcher collects 
data from the 403 samples.  The results of this study showed that the major of the respondent viewed that the role 
of Thai media in the moderate level. In addition, the data from open –ended question indicated that the news 
reporter is intervened from the funding group. In the part of the media freedom, the respondent viewed that the 
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freedom of Thai media in moderate level. The data from the open-ended question showed that Thai media are not 
in the frame of the ethics. The media reports lead to the disunion and unconcern to the personnel right. People 
cannot sue the media because they don’t know the channel. The result from in-depth interview indicated that the 
role of the mainstream and online media is not significant different especially the role of watch dog. The freedom 
of Thai media was showed that the online media are more freedom than the mainstream media.   
   
KEYWORDS: role, freedom of media, ethics 
 

1.ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 ส่ือเปรียบเสมือนกลไกท่ีน าเสนอความคิดเห็นของผู ้คนไปยังสาธารณะ ส่ือมีความส าคัญต่อ
ชีวติประจ าวนัของประชาชนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคมประชาธิปไตย อริสโตเติล ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งการส่ือสารกบัการเมือง ในหนงัสือเร่ือง Politics and the Art of Rhetoric วา่การส่ือสารเป็นศาสตร์ต่างๆ 
โดยเฉพาะการเมืองท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ารส่ือสารเป็นส่ือในการถ่ายทอดนโยบายจากรัฐไปสู่ประชาชน   
 ในการแสดงบทบาทของส่ือทั้งส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ ในงานวิจยัของอรอนงค ์สวสัด์ิบุรีและพงศ์
ภทัร อนุมติัราชกิจ (2554:78-79) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของส่ือมวลชนไทยทั้งส่ือกระแสหลกั (ส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน)์ 
และส่ือใหม่ (ส่ือวิทยุชุมชนและส่ืออินเทอร์เน็ต) ไดแ้สดงบทบาทในการรายงานเหตุการณ์วิกฤติท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม เช่น การรายงานข่าววา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไรและอยา่งไร แต่ขาดการขยายความวา่เหตุผลท่ีเกิดและ
ปัญหาท่ีจะตามมา นอกจากนั้น ทฤษฎีบรรทดัฐานของส่ือมวลชน (Normative Theories of Media Performance) ก็
ไดอ้ธิบายบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนในฐานะท่ีเป็นสถาบนัของสังคม และมองว่าส่ือมวลชนกบัสังคมมีสาย
สัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยส่ือมวลชนมีบทบาทในสังคมในฐานะท่ีเป็น “ผลผลิต”ของสังคม ดงันั้น
สังคมเป็นแบบไหน ส่ือมวลชนก็เป็นแบบนั้น นอกจากนั้น ส่ือมวลชนยงัเป็น “ภาพสะทอ้น” ของสังคม  เสรีภาพ
ของส่ือมวลชนจึงเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงเสรีภาพของสังคม ส่ือมวลชนเป็น “สถาบนัแห่งชาติ” ท่ีจะตอ้งมีเง่ือนไข
ในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ ส่ือมวลชนเป็น “ผู ้พิทักษ์
ผลประโยชน์” ของชาติ ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงไม่ลงข่าวท่ีท าลายความมัน่คงของชาติ สุดท้าย ส่ือมวลชนเป็น 
“ผูรั้บผิดชอบต่อความเจริญกา้วหนา้ของผูค้นในสงัคม”     
 เสรีภาพของส่ือกบัเสรีภาพของประชาชน มกัไปดว้ยกนัเสมอ โดยเสรีภาพของส่ือมวลชน ก็คือเสรีภาพ
ของประชาชน โดยเสรีภาพของส่ือมวลชนจะมุ่งถึงผลประโยชน์แห่งการไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจากตวับท
กฎหมายและสามารถกระท าการนั้นไดโ้ดยอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล (วรวิทย ์ฤทธิทิศ,2539: 18) 
เสรีภาพของส่ือมวลชนหรือเสรีภาพของประชาชนจัดว่าเป็นสิทธิขั้ นพ้ืนฐานในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเอ้ือให้พลเมืองของประเทศไดมี้โอกาสรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรอบดา้นรวมไปถึง
การตรวจสอบการท างานของรัฐบาลซ่ึงเป้นบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นสุนขัเฝ้าบา้นของส่ือมวลชนท่ีคอยตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาล ดงันั้น ถา้รัฐบาลเขา้มาแทรกแซงการท างานของส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆ ก็จะท าให้
ข่าวสารท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนจะเป็นข่าวสารดา้นเดียวท่ีเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเท่านั้น ฉะนั้น บทบาทหนา้ท่ี
ของส่ือมวลชน จึงมีความสมัพนัธ์กบัเสรีภาพของส่ือมวลชนนั้น เม่ือส่ือมวลชนถูกแทรกแซงและอยูภ่ายใตอ้  านาจ
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ของรัฐบาลก็เท่ากบัประชาชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยเป็นอยา่ง
มากซ่ึงขดัต่อบทกฎหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในส่วนท่ี 7 วา่ดว้ยเร่ืองของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ตามมาตรา 45 และมาตรา 46 ท่ีระบุวา่ดว้ยเร่ืองของ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ตามมาตราท่ี 45 และ มาตราท่ี 46 ท่ีระบุวา่เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนคนไทยและการน าเสนอข่าวในประเด็นสาธารณะของส่ือมวลชนไดอ้ย่าง
อิสระเสรี โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการขดัขวางหรือการแทรกแซงของผูท่ี้มีอ านาจรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย,2550:13-14)             

เม่ือมาพิจารณาขอ้มูลจากการจดัล าดบัเสรีภาพของส่ือประจ าปี 2556 (Press Freedom index 2013) พบวา่ 
ประเทศไทยจดัอยู่ในล าดบัโลกท่ี 135  ซ่ึงเป็นล าดบัท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  ส่วนล าดับสุดทา้ยเป็น 
ประเทศเวยีดนาม อยูใ่นล าดบัท่ี 172    เม่ือเปรียบเทียบล าดบัจาก พ.ศ. 2555 ปรากฏวา่ ประเทศไทยมีล าดบัท่ีดีข้ึน
เน่ืองจาก บา้นเมืองมีความสงบปราศจากความวุน่วายทางการเมือง  ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “เสรีภาพของข่าว คือ เสรีภาพ
ของประชาชนในประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตย” ดงันั้น บทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนจะสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงการท่ีประชาชนในสังคมนั้นมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรโดย การมีสิทธิเสรีภาพของส่ือจะ
เช่ือมโยงกบัระบอบการปกครองของประเทศนั้นโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยจะสะทอ้นมายงัการไดรั้บสิทธิ
เสรีภาพในการเสนอข่าว ดังนั้น ในงานวิจยัเร่ืองน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและ
เสรีภาพของส่ือมวลชนไทย วา่มีบทบาทหนา้ท่ีและเสรีภาพในการน าเสนอข่าวมากนอ้ยเพียงใดในช่วงเวลา 2558-
2559 และวเิคราะห์กลไกในการควบคุมการท างานของส่ือมวลชน 

 

2.วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนไทยในมุมมองของ ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อส ารวจและวเิคราะห์เสรีภาพของส่ือมวลชนไทยในมุมมองของประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3. เพื่อวเิคราะห์กลไกในการควบคุมการท างานของส่ือมวลชน 
 

 3. กรอบแนวคิดส าหรับการศึกษา 
กรอบแนวคิดงานวิจัย เ ป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนไทย เสรีภาพของส่ือมวลชนไทยและกลไก
ในการควบคุมส่ือมวลชนไทย โดยไดก้ าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี  
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วธีิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบนแนวคิดงานวจิยั 
 

4.สมมติฐานงานวจัิย 
สมมตฐิาน 1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ

ส่ือมวลชนไทยท่ีแตกต่างกนั  
สมมตฐิาน 2 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนไทยท่ีแตกต่างกนั  
 

5. วธีิการด าเนินการวจัิย   
5.1 ประชากรทีใ่ช้ในงานวจิยั ผูว้จิยัของแสดงประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัปริมาณและ 

คุณภาพตามล าดบั  
5.1.1ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 

18 ปีข้ึนไป เพราะเป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกตั้ งและมีวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ได้ จ านวน  
5,741,509 คน (อา้งอิงจาก Bangkok.co.th) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตามตารางสุ่มตวัอยา่งของ Yamane ท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือได ้95% มีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน + 
5 % ไดจ้ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  400 ตวัอยา่ง แต่ในงานวจิยัเร่ืองน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได ้
403 ชุด  

5.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคุณภาพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีท างานดา้นส่ือมวลชนและส่ือ
ออนไลน์ ไดแ้ก่ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือออนไลน์ นกักฎหมาย นกัวิชาการ ผูว้ิจยั
ได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ดังรายช่ือ (1) คุณ
จ าลอง อนันตสุข นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวช่างภาพส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย  (2) คุณก่อเขต จันทเลิศลกัษณ์ 
ประธานสภาวิชาชีพวิทยแุละโทรทศัน์ไทย (3) คุณเอก แอดมินแฟนพจ (ผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่อนุญาตใหเ้ปิดเผยช่ือและ
นามสกลุ) (4) คุณนเรศ ติยะวฒัน์วทิยา Freelance Web Programme Blogger (5) คุณธาม เช้ือสถาปนศิริ นกัวชิาการ

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variable) 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-การศกึษา 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
 

บทบาทและหน้าที่ของสือ่มวลชนไทย 

  
 

 เสรีภาพของสือ่มวลชนไทย 

  
 กลไกในการควบคมุสือ่มวลชน 
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อิสระ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  (6) คุณสุรชา บุญเป่ียม บรรณาธิการอาวโุส สถานีโทรทศัน์สปริงนิวส์ (7) คุณ
สุทธิรักษ์ อุตมมนตรี ผูช่้วยบรรณาธิการ เนชัน่ทีวี (8) ดร.ธนะพจน์ เอกโลคลยะ นักฏหมาย กระทรวงพาณิชย 
และ (9) นางสาว กษมน พงษธ์านี ผูช่้วยบรรณาธิการ หนงัสือพิมพร์ายวนัทนัหุน้  

5.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด ซ่ึงเป็นลกัษณะของค าถาม
ปลายปิด  จ านวน 20  ขอ้ และค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ดา้นวิชาชีพ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบ
ก าหนดค าตอบ (Check-list)  
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบั บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนปัจจุบนั จ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็น
แบบ Likert Scale 5 ระดบัความคิดเห็น โดยก าหนดค่าตามระดบัความคิดเห็นจากมากท่ีสุด(5)ไปนอ้ยท่ีสุด (1)และ
ค าถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงทศันะไดอ้ยา่งอิสระ 
                ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัเสรีภาพของส่ือมวลชนไทย จ านวน  5 ขอ้ ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบ 
Likert Scale 5 ระดบัความคิดเห็น โดยก าหนดค่าตามระดบัความคิดเห็นคิดเห็นจากความิดเห็นมากท่ีสุด (5)ไป
นอ้ยท่ีสุด (1) และค าถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงทศันะไดอ้ยา่งอิสระ 
 ส าหรับแบบสัมภาษณ์ในงานวิจยัคุณภาพ  ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  ในการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดงักล่าว ในประเด็น บทบาทหนา้ท่ีและเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยทั้งส่ือกระแสหลกั
และส่ือกระแสรองวา่เป็นอย่างไร กลไกใดในการควบคุมเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยทั้งส่ือกระแสหลกัและส่ือ
กระแสรอง ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนไทย ปัจจยัดา้นกฎหมายและจริยธรรม
ของส่ือมวลชนไทยเป็นอยา่งไร  

5.3 การทดสอบเคร่ืองมอืวจิยั  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity)และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือวจิยัท่ี
เป็นแบบสอบถาม ดงัน้ี  

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้จิยัท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัท าแบบสอบถาม    ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของค าถามวา่สามารถตอบ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้น   

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรในเขต 
กรุงเทพมหานครท่ีจะท าการศึกษาก่อน (Pre-test) จ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบถึงความเขา้ใจของค าถามเพื่อให้
ค  าถามตรงกับวตัถุประสงค์และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ Pearson moment 
coefficient โดยใช้วิธีของ Cronbach’s alpha  โดยค่าความเช่ือมั่นของค าถามบทบาทหน้าท่ีและเสรีภาพของ
ส่ือมวลชน จ านวน 9 ขอ้และ 5 ขอ้ตามล าดบั ค่าความเช่ือมัน่ =  .867 และ .699  

5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
งานวจิยัเร่ืองน้ี ใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางสถิติวเิคราะห์ส าหรับขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยก าหนดสถิติ

การวเิคราะห์ ดงัน้ี  
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1.การวเิคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลประชากร โดยค านวณออกมาเป็นการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

2. การวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคุณภาพ ผูว้ิจัยใช้ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลักของงานวิจัย โดยมีการก าหนดการวิเคราะห์ตวับท 
(Textual analysis) ในประเด็น การแสดงบทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนไทย  
 

6. ผลการวจัิย  
6.1 งานวจิยัปริมาณ  

1. ข้อมูล เอกชน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9  รองลงมา ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/
พนกังานของรัฐ  จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 และอาชีพท่ีนอ้ยท่ีสุด เป็นอาชีพอ่ืนๆ เช่น ก าลงัศึกษาต่อ 
วา่งงาน เป็นตน้  จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 239 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา ระดบัการศึกษา ปริญญาโท  จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และนอ้ยท่ีสุด มีระดบั
การศึกษาปริญญาเอก  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5   มีประสบการณ์การท างาน มากท่ีสุด อยู่ในช่วง ท่ี
มากกวา่ 20 ปี  จ านวน 167คน คิดเป็นร้อยละ 41.4  รองลงมา มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี  จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.9 และนอ้ยท่ีสุด มีประสบการณ์การท างานในช่วง 6-10 ปี  จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4    

2. ความคดิเห็นเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละเสรีภาพของส่ือมวลชน  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยความคิดเห็นทีม่ี

ผู้ตอบมากที่สุดเก่ียวกบัส่ือมวลชนมีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างรอบด้าน 
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ความคิดเห็นปานกลางท่ีมีผูต้อบรองลงมาเก่ียวกบัส่ือมวลชนมีการเปิดโอกาส
ให้คนในสังคมไดเ้สนอความคิดเห็นและความตอ้งการต่อสังคม จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 และความ
คิดเห็นปานกลางท่ีมีผูต้อบน้อยทีสุ่ด คือ ส่ือมวลชนมีบทบาทในการใหค้วามรู้ทางการเมืองและสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 และขอ้มูลความคิดเห็นจาก
ค าถามเปิด พบวา่ ผูม้าแสดงความคิดเห็น “ข้ึนอยูก่บัส่ือมวลชนนั้นดว้ยวา่มีอิสระหรือไม่ ฉะนั้น การเสนอข่าวก็จะ
ไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร” และ “ปัจจุบนัส่ือควรท าหนา้ท่ีน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นสาระ ตรงไปตรงมา มากกวา่
การน าเสนอเน้ือหาเพ่ือใหป้ระโยชน์กบันายทุน หรือ ผูมี้ผลประโยชน์แฝง”  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยปัจจุบนั ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยความคิดเห็นปานกลางทีม่ผู้ีตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ดเก่ียวกบัส่ือมวลชน
มีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสารโดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐบาล จ านวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.6 ความคิดเห็นปานกลางท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามรองลงมาเก่ียวกบัส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการน าเสนอ
ข่าวสารโดยปราศจากการแทรกแซงของนายทุน จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 และความคิดเห็นปานกลางท่ี
มีผูต้อบน้อยที่สุด คือ ส่ือมวลชนมีเสรีภาพท่ีอยูภ่ายใตค้วามส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.4  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยปัจจบันั พบวา่ 
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มีผูใ้หค้วามคิดเห็น “ส่ือมวลชนยงัไม่อยูใ่นกรอบและจรรยาบรรณในการน าเสนอข่าวสาร ส่วนใหญ่จะสร้างความ
แตกแยกให้กบัสังคมและไม่ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผูท่ี้ถูกน าเสนอข่าวและประชาชนไม่สามารถฟ้องส่ือได ้
และบางคร้ังมีเสรีภาพมากเกินไป สังคมเอาผิดส่ือไม่ได ้โดยเฉพาะส่ือหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์” และ “เพราะมี
การปกครองและการบริหารท่ีไม่เป็นธรรม ประชาชนจึงไม่มีบทบาท ทุกวนัน้ีมีแต่ส่ือออนไลน์โดยประชาชนเพ่ือ
ประชาชน”  
 ผลสรุปการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั  

ในงานวจิยัเร่ือง “ ส ารวจและวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีและประเด็นเสรีภาพของส่ือมวลชนไทย ช่วง พ.ศ. 
2558-2559”   

  ผูว้จิยัใชส้ถิติ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance ; F-test) เป็นสถิติ
ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ผลการทดสอบไดส้นบัสนุนสมมติฐาน โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่อายุ 
สถานท่ีท างานและประสบการณ์การท างานมีผลต่อความคิดเห็นของผูต้อบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ส่ือมวลชนไทย  

ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติเดียวกับการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 มาทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 ปรากฏวา่ สนบัสนุนสมมติฐาน โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุและระดบั
การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเห็นเก่ียวกบัเสรีภาพของส่ือมวลชนไทย  

6.2 งานวจิยัคุณภาพ  
ผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลท่ีท างานดา้นส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ 

ไดแ้ก่ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวทิยกุระจายเสียง ส่ือออนไลน์ นกักฎหมาย นกัวชิาการ ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants ) สรุปผลงานวจิยั ดงัน้ี 

1.การท าหน้าท่ีของส่ือกระแสหลกัและส่ือออนไลน์ต่างท าหน้าท่ีในการ (1) รายงานข่าวสารแก่
ประชาชนโดยรายงานข่าวในลกัษณะ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ท าไมและอย่างไร (2) ให้ขอ้มูล เก่ียวกบั 
“ขอ้เท็จจริง” วา่มีความหมายและความส าคญัอย่างไร (3) มีหนา้ท่ีในการเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นทางกาเรมือง
ของประชาชนฝ่ายต่างๆ อยา่งมีขอบเขต (4) หนา้ท่ีในการตรวจสอบและดูและการท างานของรัฐบาลและสถาบนั
การเมืองต่างๆ หรือท าหนา้ท่ีเป็นสุนขัเฝ้าบา้น (watch dog) และ (5) ให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมความคิดเห็นทาง
การเมือง ในกระกวนการประชาธิปไตย ส่ิงท่ีน่าสังเกตของการรายงานข่าวจากส่ือกระแสหลกัและส่ือออนไลน์ท่ี
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informant) ได้ตั้ งขอ้สังเกตเก่ียวกับความน่าเช่ือถือ (trust) ของข่าว ว่า ส่ือกระแสหลกั มีการ
รายงานข่าวท่ีอาจชา้กว่าส่ือออนไลน์เน่ืองจากตอ้งมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวก่อนท่ีจะรายงานข่าว ส่วนส่ือ
ออนไลน์ บางคร้ัง ผูใ้หข้อ้มูลหลกั เรียกวา่ส่ือออนไลน์บุคคล มีความรวดเร็วในการรายงานข่าวแต่ความน่าเช่ือถือ
ของข่าวต ่าและเตม็ไปดว้ยอารมณ์ ความรู้สึกและอคติส่วนบุคคล   

2. ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ส่ือออนไลน์มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกวา่ส่ือ 
กระแสหลกัเน่ืองจาก ส่ือกระแสหลกัโดนคุมโดยนโยบายของรัฐบาล นโยบายของทุนของแต่ละสถานีซ่ึงท าให้
ข่าวน้ีออกไดห้รือออกไม่ได ้นอกจากนั้น ยงัตอ้งระวงัการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกดว้ย ส่วนส่ือออนไลน์นั้น 
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีความรวดเร็วมากกว่า เน่ืองจากผูร้ายงานเหตุการณ์เป็นผูท่ี้อยู่ใน
เหตุการณ์นั้น แต่เป็นเพียงการรายงานเพียงมิติเดียว ไม่เหมือนการรายงานข่าวของส่ือกระแสหลกั  
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3.กลไกในการควบคุมส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ สามารถควบคุมกนัเอง (Self-control)โดยมี 
สมาคมวิชาชีพต่างๆ เช่น  สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุโทรทศัน์ไทยและ
สมาคมวิชาชีพข่าววิทยโุทรทศัน์ไทย ท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเน้ือหาของข่าวท่ีน าเสนอ  กลไกท่ีสอง คือ การ
ควบคุมโดยสาธารณะ ซ่ึงไดแ้ก่ ประชาชนหรือผูบ้ริโภคข่าวสารนัน่เอง  กลไกสุดทา้ย คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ส าหรับส่ือมวลชน 
 

7. อภิปรายผล 
 เม่ือกล่าวถึงการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ผลจากงานวจิยัปริมาณแสดงใหเ้ห็นวา่ ความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง “ส่ือมวลชนมีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอยา่งรอบดา้น” “ส่ือมวลชนมีการเปิดโอกาสให้คนในสังคมไดเ้สนอความคิดเห็นและความตอ้งการ
ต่อสังคม” และ “ส่ือมวลชนมีบทบาทในการให้ความรู้ทางการเมืองและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน”  ขอ้มูลดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนในระบอบประชาธิปไตยตาม
แนวคิดของเสถียร เชยประทบั (2551,หนา้ 45) ซ่ึงจากผลของงานวจิยัปริมาณ พบวา่ มีรับความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และขอ้มูลจากค าถามปลายเปิด “ข้ึนอยูก่บัส่ือมวลชนนั้นดว้ยวา่มีอิสระหรือไม่ ฉะนั้น การเสนอข่าวก็
จะไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร” และ “ปัจจุบนัส่ือควรท าหนา้ท่ีน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นสาระ ตรงไปตรงมา มากกวา่
การน าเสนอเน้ือหาเพ่ือให้ประโยชน์กบันายทุน หรือ ผูมี้ผลประโยชน์แฝง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากงานวิจยั
คุณภาพ ในประเด็นของการน าเสนอข่าวสารโดยปราศจากการแทรกแซงจากนายทุน หน่วยงานของรัฐและแหล่ง
เงินทุน  ส่วนผลของการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ พบวา่ประเด็นเร่ืองอายท่ีุแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม
มีผลต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและเสรีภาพของส่ือมวลชน ผลสะทอ้นของความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามในช่วง พ.ศ.2558-2559 ซ่ึงไดมี้การปกครองในระบอบพิเศษ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
คิดเห็นต่อการแสดงบทบาทของส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงการแสดงบทบาทของส่ือมวลชนตามแนวคิด
ทางสังคมวิทยา ท่ีวา่ ส่ือมวลชนเป็น “ผลผลิต ภาพสะทอ้น สถาบนัของชาติ ผูพ้ิทกัษผ์ลประโยชน์ของชาติ และ
รับผิดชอบต่อความเจริญกา้วหนา้ของคนในสงัคม” ของสงัคมในยคุนั้น ไดแ้สดงบทบาทของส่ือมวลชน ไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของสงัคมในยคุน้ี   
 ดังนั้น ผลของงานวิจยัปริมาณแสดงให้เห็นว่า ส่ือมวลชนไทยยงัตอ้งเพิ่มบทบาทหน้าท่ีในด้านการ
น าเสนอขอ้มูล ข่าวสารทางการเมืองให้เพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน นอกจากนั้น ส่ือมวลชน ควรเพิม่ความระมดัระวงัในการน าเสนอข่าวสาร ท่ีตรงไปตรงมา 
และปราศจากการแทรกแซงของนายทุนหรือผูมี้ผลประโยชน์แฝง   
  ผลของงานวจิยัปริมาณ แสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ือมวลชน ตอ้งมีความระมดัระวงัในเสรีภาพใหอ้ยูภ่ายใตค้วาม
ส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ือมวลชนตอ้งระมดัระวงัในการเสนอข่าวท่ีไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม และอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณของการรายงานข่าว  ส่ือมวลชน ควรตอ้งมีความระมดัระวงัการน าเสนอ
ข่าวท่ีไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูท่ี้ตกเป็นข่าว  ซ่ึงผลของงานวิจยัปริมาณ พบวา่ ความคิดเห็นของคนใน
สงัคมต่อเสรีภาพของส่ือมวลชน อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกบัการแสดงบทบาทของส่ือมวลชนไทย  
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 เม่ือมาพิจารณาถึงผลจากงานวิจยัคุณภาพ แสดงให้เห็นวา่ บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนทั้งส่ือกระแส
หลกัและส่ือออนไลน์ไม่มีความแตกต่างอยา่งเด่นชดั โดยสามารถท าหนา้ท่ีเป็นสุนขัเฝ้าบา้น (Watch dog) แต่ส่ือ
กระแสหลกัจะแสดงบทบาทในด้านน้ีได้อย่างเด่นชัดมากกว่าส่ือออนไลน์  ส่วนการรายงานข่าว ท่ีแสดงถึง 
“ขอ้เท็จจริง”ของขอ้มูล ข่าวสาร ทางส่ือกระแสหลกัไดร้ายงานขอ้เท็จจริงตามหลกัการของการรายงานข่าว ส่วน
ส่ือออนไลน์ ผูบ้ริโภคข่าวควรมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อนท าการแชร์ กดไลท ์ 
 ผลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงให้เห็นว่า ทั้ งส่ือกระแสหลกัและส่ือออนไลน์ ให้ขอ้มูล เก่ียวกับ 
“ขอ้เท็จจริง” วา่มีความหมายและความส าคญัอยา่งไร  การรายงานข่าวของส่ือออนไลน์ ต้องเพ่ิมการตรวจสอบ
ข่าว เพ่ือให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  ามากข้ึน   เน่ืองจากส่ือออนไลน์มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกวา่ส่ือ
กระแสหลกัและ ส่ือกระแสหลกัโดนคุมโดยนโยบายของรัฐบาล นโยบายของทุนของแต่ละสถานีซ่ึงท าใหข้่าวน้ี
ออกไดห้รือออกไม่ได ้นอกจากนั้น ยงัตอ้งระวงัการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกดว้ย ส่วนส่ือออนไลน์นั้น มี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีความรวดเร็วมากกวา่ เน่ืองจากผูร้ายงานเหตุการณ์เป็นผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์
นั้น แต่เป็นเพียงการรายงานเพียงมิติเดียว ไม่เหมือนการรายงานข่าวของส่ือกระแสหลกั  
 ทางดา้นกลไกของการควบคุมส่ือมวลชนทั้งส่ือกระแสหลกัและส่ือออนไลน์ ตอ้งเพ่ิมการเขม้งวดในการ
บังคับใช้กฎหมายต่างๆเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้น ต้องเพ่ิมบทบาทของกลไกทางสังคม โดยเฉพาะผูบ้ริโภค 
สามารถก าหนดทิศทางของข่าวท่ีน าเสนอใหมี้ความโปร่งใส ตรงไปตรงมามากข้ึน เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคมีบทบาท
และอิทธิพลอยา่งมากในการควบคุม ดูแล การท างานของส่ือกระแสหลกัและส่ือออนไลน์  
 

8.ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกบันิเทศศาสตร์  ควรเพ่ิมการสอนเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริโภคส่ือ การรู้เท่าทนัส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์และผลกระทบของส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ต่อ
สงัคมไทย   
 2. สมาคมส่ือมวลชน -ควรเพ่ิมการอบรมหรือการดูงานองคก์ารส่ือมวลชนต่างประเทศ เก่ียวกบัการท า
หนา้ท่ีของนกัข่าวตน้แบบในดา้นต่างๆ เช่น นกัข่าวสืบสวน นกัข่าวอาชญากรรมและนกัข่าวพลเมือง เป็นตน้  
       -ควรเพ่ิมองคก์ารท่ีดูแล ควบคุม การท างานขององคก์ารส่ือออนไลน์ และ ส่ือบุคคลออนไลน์ ซ่ึงมี
บทบาทเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในสงัคมไทย โดยมีอ านาจในการลงโทษท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน   
 3. ประชาชนทัว่ไปรวมไปถึงแหล่งทุน หน่วยงานของรัฐบาล และประชาชนทัว่ไป ใหมี้ความตระหนกั
ถึงการแสดงบทบาทและเสรีภาพของส่ือมวลชนทั้งส่ือกระแสหลกัและส่ือออนไลน์ใหป้ราศจากการแทรกแซง
ของหน่วยงานดงักล่าว รวมไปถึงการก าหนดทิศทางข่าวท่ีเตม็ไปดว้ยสาระ ประโยชน์ ต่อสงัคมไทย  
 

9.กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางเขนท่ีสนบัสนุนทุนอดุหนุนงานวจิยั ประจ าปี
การศึกษา 2557 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนั 2016 การใชอิ้นเตอร์เน็ตมีบทบาทกบัการด าเนินชีวติ ท าใหรู้ปแบบของธุรกิจสินคา้แฟชัน่มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากพ้ืนท่ีออฟไลน์ไปสู่พ้ืนท่ีดิจิตอล ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยส่ีงผลกบัการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มเป้าหมาย  ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจสินคา้แฟชัน่ในยคุปัจจุบนัเร่ิมมีการ
ปรับตวัเขา้สู่การท าการตลาดบนพ้ืนท่ีดิจิทลั  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเช่ือต่อระหวา่งตราสินคา้แฟชัน่กบักลุ่มเป้าหมาย 
ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชั่นท่ีเลือกแนวทางการท าการตลาดสินคา้แฟชั่นบนพ้ืนท่ีดิจิตอล สามารถส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว (Real time) แม่นย  า  สร้างการรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand awareness), 
สร้างการกระตุน้ยอดขาย (Sale) และยงัสามารถควบคุมงบประมาณไดอ้ยา่งดี  อีกทั้งการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่
บนพ้ืนท่ีดิจิทลัยงัมีเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่
สามารถประยกุต์แนวทางการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัใหเ้ป็นกลยทุธ์ท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจของตราสินคา้ เพ่ิมศกัยภาพของตราสินคา้และเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา้
ใหสู้งข้ึน  

 
ค าส าคญั : การตลาดสินคา้แฟชัน่, พ้ืนท่ีดิจิทลั, ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่, กลุ่มเป้าหมาย, การส่ือสาร 
 

ABSTRACT 
It is undeniable that the existence of internet has tremendous influence on living standards in 2016. This 

has caused the impact change on the model of fashion business resulted in the rapidly emerging digital economy 
instead of the offline strategies. The technology advance automatically affects the drastic change on purchasing 
behavior of the target market. Undoubtedly, this has been subject to the initiative of adjustment to the digital 
surroundings for online marketing practices among fashion business entrepreneurs in order to create more 
communication channels between the brands and their targeted customers. The fashion business entrepreneurs 
adopting the digital marketing strategy can create the accurately fast-paced communications on real time response 
to customers, along with strengthening brand awareness and sales promotion under effective budget control. 
Likewise, the digital fashion marketing provides communication tools which are potentially used for the targeted 
customers. This academic journal is contributed to offer the entrepreneurs practical paradigm for fashion digital 
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marketing in which the entrepreneurs will be able to apply this approach to their business and implement it 
corresponding to the targeted consumer behavior for achieving business objectives and enhancing the brand 
potential to reach the ultimate competency in business. 

 
KEYWORDS :  fashion business, digital economy, entrepreneur, customer, communication 
 

บทน า 
การท าการตลาดสินค้าแฟช่ันบนพืน้ทีด่จิทิลั 
ปัจจุบนั 2016 อตัราการซ้ือขายสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัมีอตัราการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  กลยทุธ์การ

เพ่ิมช่องทางการตลาดของสินคา้แฟชัน่ในปัจจุบนั อีกช่องทางหน่ึง คือ การท าการตลาดบนพ้ืนท่ีดิจิทลั จุดเด่นของ
การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั คือ ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่สามารถส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง  รวดเร็ว (Real time)  แม่นย  า ผูป้ระกอบการสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้หรือขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
เพื่อสร้างการรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand awareness) และการกระตุน้ยอดขาย (Sale) อีกทั้งยงัสามารถ
ควบคุมงบประมาณไดอ้ยา่งดี   

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแนวทางเก่ียวกบัระบบการท างานของการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั 
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย 
3. เพื่อสร้างแนวทางเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์สินคา้แฟชัน่ดว้ยภาพถ่ายสินคา้เพ่ือใชใ้นการส่ือสาร

ส าหรับการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั 
 

ววิฒันาการของตลาดสินค้าแฟช่ันบนพืน้ทีด่ิจิทลั 
พ้ืนท่ีดิจิทลัในปัจจุบนัมีมากมายท่ีใชใ้นการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่ นบัตั้งแต่ ปี 2000 ถึงปี 2013 เวบ็

ไซด์โซเช่ียลเน็ตเวิร์ควิวฒันาการกลายมาเป็นเคร่ืองมือธุรกิจท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละ
วนัพ้ืนท่ีดิจิทลัเหล่าน้ีมีกลุ่มเป้าหมายใชง้านอยูม่ากกวา่วนัละ4ชัว่โมง  โดยคนไทยใช ้Facebook 41 ลา้นคน โตข้ึน 
17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทย, Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ , twitter 5.3 ลา้นราย,Instagram  
7.8 ลา้นคน โตข้ึน 74%,  Line  33 ลา้นคน (Thailand Zocial Awards 2016, 2559) เป็นตน้  

 

ระบบการท างานของการตลาดสินค้าแฟช่ันบนพืน้ทีด่ิจิทลั 
ยคุ 2016 ท่ีอินเตอร์เน็ตมีบทบาทกบัการด าเนินชีวติในทุกรูปแบบ ส่งผลใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลง ธุรกิจสินคา้แฟชัน่เร่ิมมีการปรับตวัเขา้สู่การท าการตลาดบนพ้ืนท่ีดิจิทลั การเพ่ิมช่องทางการตลาด
บนพ้ืนท่ีดิจิทลัเพ่ือให้เกิดความส าเร็จทางธุรกิจ แนวทางการท างานของสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั เพื่อการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี   
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PR = การท าหนา้แรกท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงตราสินคา้แฟชัน่ เช่น การรับรู้ถึงข่าวสารขอ้มูล การ

รับรู้ถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นตน้  / Marketing = ท าหนา้ท่ีใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้, เรียนรู้, หลงใหล
, ตดัสินใจ เก่ียวกบัตราสินคา้ เช่น เกิดการบอกต่อ,การแชร์ขอ้มูล,การซ้ือ  เป็นตน้  / Sale = ท าหนา้ท่ีให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเป้าหมายท าใหเ้กิดยอดขายใหแ้ก่ตราสินคา้แฟชัน่ (สรุป : สุธาทร สุทธิสนธ์ิ,2559,น.64) 

การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั ตอ้งมีความเขา้ใจถึงระบบของการท างานในแต่ละส่วน
หนา้ท่ี ให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ของระบบการท างาน เพื่อสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจงรักภกัดีและ
ความหลงใหลในตราสินคา้แฟชัน่ จนเกิดการบริโภคสินคา้  

 

กระบวนการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าแฟช่ันบนพืน้ทีด่ิจิทลั 
กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความสนใจกบัสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั มี 2 ประเภท คือ 1. กลุ่มท่ีมีความตั้งใจ

เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่โดยตรง 2.กลุ่มท่ีมีความสนใจแต่ไม่ไดมี้ความตอ้งการในตวัสินคา้โดยตรง ทั้ง 2 กลุ่มน้ี มี
กระบวนการการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ 4 กระบวนการ ดงัน้ี  

 
1.การสร้างการรับรู้ (Awareness) คือ ช่วงระยะเวลาการสร้างการรับรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความสนใจ 

ท าใหก้ลุ่มเป้าหมาย เกิดการรับรู้  รู้จกั จดัจ า ติดตามตราสินคา้แฟชัน่ 2.การพจิารณา (Consideration) คือ ระยะเวลา
ท่ีกลุ่มเป้าหมายเกิดการพิจารณาหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ มีความสนใจในสินคา้อยา่งไร 3.ความต้องการซ้ือ 
(Intend) คือ ระยะท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความหลงใหลในตราสินคา้แฟชัน่และมีความตอ้งการในตราสินคา้ 4.การ
ตัดสินใจ (decision) คือ การตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทั้ ง 4 กระบวนการน้ี เป็น
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ ท่ีสามารถท าให้ผูป้ระกอบการใชเ้คร่ืองมือในการตลาดสินคา้แฟชัน่
บนพ้ืนท่ีดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยเพ่ิมความสามารถในการเลือกใชเ้คร่ืองมือท าการตลาดแฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั
ท่ีจะท าการส่ือสารขอ้มูลของตราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้การส่ือสารระหวา่ง
ตราสินคา้แฟชัน่กบักลุ่มเป้าหมายบนพ้ืนท่ีดิจิทลั มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามรุ่นจากช่วงปีเกดิ 
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้นไดรั้บอิทธิพลท่ีแตกต่างกนั โดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม มีวิถีชีวติ 

ความคิด มุมมอง ท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย สามารส่ือสารขอ้มูลในการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บน
พ้ืนท่ีดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามรุ่นจากช่วงปีเกิด ไดด้งัน้ี  
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กลุ่ม Gen B 1946 – 1964  เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีชีวิตในเด็กขณะเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง เป็นช่วงท่ีมีการเกิดสูงมาก มีลกัษณะนิสัยยึดมัน่ไม่เปล่ียนแปลงความคิดง่ายๆ  อาจเป็น
พวกอนุรักษนิ์ยม  ให้ความส าคญักบัผลงาน  มีก าลงัซ้ือ มีศกัยภาพในการบริโภคสินคา้  พร้อมจะซ้ือสินคา้ตาม
ความต้องการของตน เป็นกลุ่มท่ีมีการซ้ือสินค้าแบบไม่ยาก เร่ืองเงินไม่ใช่เร่ืองใหญ่ ยอมจ่ายเพ่ือความ
สะดวกสบายและความสุขทางใจ 

กลุ่ม Gen X  1965 – 1976 (digital immigrant) เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะนิสยัชอบเส่ียง  ยนิดีรับการ
เปล่ียนแปลง  ใชเ้ทคโนโลยีในการท างานไดดี้  ให้ความส าคญัต่อเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว  เป็นกลุ่มคนท่ีมี
รายไดสู้ง มีก าลงัซ้ือสินคา้ นิยมใชบ้ตัรเครดิต ใชชี้วิตแบบคนทนัสมยั ปัจจุบนั(2016) เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อ
ธุรกิจมากท่ีสุดเพราะอยูใ่นวยัท างานระดบับริหาร มีรายได ้เงินออม มีอ านาจในการซ้ือ 

กลุ่ม Gen Y 1977 – 1994 เป็นผูท่ี้เกิดมาพร้อมกบัความสงสยัในความต่างดา้นความคิดของ Gen-B ท่ีให้
ท าตวัอยู่ในกรอบ แต่Gen-X กลบักระตุน้ให้เป็นตวัของตวัเอง โดย Gen-Y เป็นผูบ้ริโภคท่ีใจร้อน ตอ้งการเห็น
ผลส าเร็จรวดเร็ว เช่ือในศกัยภาพ มีความพร้อมดา้นฐานะทางการเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก Gen-X มองโลก
ในแง่ดี  รักอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบแสดงความสามารถและตอ้งการยอมรับจากสังคม เป็นกลุ่มท่ีมี
จ านวนประชากรมากท่ีสุด(20ลา้นคน) ใชอ้ารมณ์ในการซ้ือมากกวา่เหตุผล เป็นกลุ่มท่ีกลา้ซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดย
ไม่ค านึงถึงความเป็นส่วนตวัมากนกั  

กลุ่ม Gen – M (1998-992) เป็นผูบ้ริโภคท่ีเกิดมาและไดรั้บการดูแลเสมือนเป็นไข่ในหิน จดัไดว้า่เป็น
ผูบ้ริโภคแห่งความหวงั ( Generation of Hope ) ใหค้วามส าคญักบัคอมพิวเตอร์,ภาษาองักฤษ ไม่ชอบเป็นลูกจา้ง มี
ความตอ้งการเป็นเจา้ของกิจการขนาดเล็ก มีความอิสระในตวัเองค่อนขา้งสูง มีแนวทางเป็นของตวัเองชดัเจน ไม่
เหมือนใครและไม่อยากใหใ้ครเหมือน   

กลุ่ม Gen – Z  (1996-2009) เป็นกลุ่มประชากรอายนุอ้ยท่ีสุดใน เด็กกลุ่มน้ีเติบโตมาในยคุสมยัแห่งการ
ติดต่อแบบไร้สายและอยูใ่นโลกแห่งเทคโนโลย ี สงัคมมีความเท่าเทียมทางเพศ เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการเล้ียง
ดูอยา่งมีคุณภาพและถือวา่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นคล่ืนลูกใหม่ท่ีจะท าหนา้ท่ีก าหนดเทรนดก์ารบริโภคสินคา้และ
บริการต่างๆ  ให้แก่สังคมในอนาคต  โดยมีแนวโนม้ของพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็น ปัจเจคบุคคลมากข้ึน  เป็น
กลุ่มท่ียงัไม่มีก าลงัซ้ือแต่สามารถเรียกร้องใหเ้กิดการซ้ือได ้ 

กลุ่ม Gen alpha (2010+) เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดมาพร้อมความเพียบพร้อม เป็นกลุ่ม digital native 
โดยแทจ้ริง เน่ืองจากการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร จาก อินเตอร์เน็ตเหมือนกนั  มีความเป็นไดท่ี้ GEN Z และ Gen 
alpha สถานะและบทบาทของกลุ่มเป้าหมายกบัตลาด จะมีลกัษณะคลา้ยกนั  

 

แนวทางส่วนผสมทางการตลาดสินค้าแฟช่ันบนพืน้ทีด่ิจิทลั E-mix9 
การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั เป็นการท าการตลาดในอีกรูปแบบ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี

จะตอ้งปรับรูปแบบของการท ากิจกรรมให้มาก ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่สามารถน าแนวทางส่วนผสมทาง
การตลาดบนพ้ืนท่ีดิจิตอลE-mix9 น้ีประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดสินค้าแฟชั่นบนพ้ืนท่ีดิจิทัล โดย
ส่วนผสมน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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1.สินค้า (Product)  สินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั มีรูปแบบของสินคา้แฟชัน่เหมือนกบัสินคา้แฟชัน่ใน
ร้านคา้ทัว่ไป ส่วนท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น การเห็นสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลันั้นสามารถเห็นไดเ้พียงประสาท
ตาอยา่งเดียวเท่านั้นและการบริกาไม่มีพนกังานขายแนะน าสินคา้และบริการเสมือนอยูใ่นร้านคา้ เป็นตน้ 

2. ราคา (Price) แนวทางการตั้งราคาสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิตลั โดยราคาเกิดจากราคาตน้ทุนสินคา้และ
ตน้ทุนบริหารสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั  ทั้งน้ีพบวา่ แนวโนม้การตั้งราคาสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิตอลต ่ากว่า
ราคาสินคา้แฟชัน่ทัว่ไป เพื่อสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย 

3. สถานที่ (Place)  ร้านสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั หมายถึง URL ของตราสินคา้แฟชัน่ หรือ เวป็ไซด์
ต่างๆท่ีมีการใหบ้ริการซ้ือสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั มีความส าคญัในแง่มุมของการสืบคน้หรือแง่มุมของจ านวน
ผูเ้ขา้ชม เป็นตน้  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลันั้นมีจุดเด่น คือ 
การส่ือสารระหวา่งตราสินคา้แฟชัน่กบักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง ท าให้เป็นส่วนช่วยผลกัดนัการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งดี ไม่วา่จะเป็น ประชาสัมพนัธ์ (PR), โฆษณา(Advertising), การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นตน้ 

5. Social Network  คือ สงัคมออนไลน์ท่ีจะช่วยใหก้ารท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั ในเร่ือง
ของการติดต่อส่ือสารและเกิดการเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าเหล่านั้ น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถมารถในการ
ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น  face book / line / Instagram เป็นตน้ 

 

 
ภาพซา้ย : การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัของตราสินคา้ massimo dutti บน facebook 
ภาพขวา : การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัของตราสินคา้ louis vuitton บน Instagram 
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6. การขายบนเวบ็ไซต์ (sales) คือ เวบ็ไซตจึ์งมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่
บนพ้ืนท่ีดิจิทลั การสร้างเวบ็ไซต ์เปรียบเสมือนร้านคา้จริงเพียงแต่อยูบ่นพ้ืนท่ีดิจิตอล โดยเวบ็ไซดห์รือร้านคา้นั้น
แสดงออกถึง อตัลกัษณ์และตวัตนของตราสินคา้ เพื่อสร้างการรับรู้ของตราสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 

7. การบริการลูกค้า (customer service)  ตราสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัจะตอ้งเรียมขอ้มูลและเตรียม
รายละเอียดสินคา้ ไวบ้ริการลูกคา้ ใหไ้ดรั้บความสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด   

8. ระบบป้องกันความปลอดภัย (Protection) บนพ้ืนท่ีดิจิทลัมีผูเ้ขา้ใชร้ะบบเป็นจ านวนมาก  มีความ
จ าเป็นตอ้งปกป้องขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายจากผูไ้ม่ประสงคดี์ มีการเตรียมการป้องกนั ในหลายๆแง่มุม ทั้งในเร่ือง
การน าเสนอขอ้มูล การบิดเบือนขอ้มูล การปิดการขาย ของตราสินคา้และของผูก้ลุ่มเป้าหมายใหมี้ความปลอดภยั 
เพ่ือสร้างความเช่ือมนัและความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ตราสินคา้ 

9. ระบบฐานข้อมูลลูกค้า (personalization) เพ่ือน ามาใชใ้นการบริการ คือ การท าการตลาดสินคา้แฟชัน่
บนพ้ืนท่ีดิจิทลั ระบบฐานขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายเป็นเสมือนขุมทรัพยท่ี์มีค่า เพราะ ตราสินคา้สามารถส่ือสาร
ระหวา่งกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิด เป็นตน้  

เม่ือผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงแนวทางระบบการท างานของการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั ท่ี
มีแนวทางการท างาน 3 ส่วนคือ PR, MarketingและSale ในการท างานร่วมกันอย่างมีระบบจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ดว้ยแนวทางของกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่  
อีกทั้งการท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายดว้ยการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามรุ่นจากช่วงปีเกิด ผสมผสานกบัส่วนผสมของ
การท าการตลาดสินค้าแฟชั่นบนพ้ืนท่ีดิจิทัล E-MIX9  โดยผูป้ระกอบการสินคา้แฟชั่นสามารถน าแนวทาง
ประยกุตส์ร้างสรรค ์สร้างใหต้ราสินคา้แฟชัน่สามารถส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งแม่นย  า อีกส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ นัน่คือ การประชาสมัพนัธ์ 

 

การประชาสัมพันธ์สินค้าแฟช่ันด้วยแนวคิดภาพถ่ายสินค้าแฟช่ัน  เพื่อใช้ในการส่ือสารส าหรับการ
ท าการตลาดสินค้าแฟช่ันบนพืน้ทีด่ิจิทลั 

การถ่ายภาพสินคา้แฟชัน่เพ่ือใชใ้นการส่ือสารส าหรับการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั เป็น
ส่วนส าคญัส่วนหน่ึงท่ีสร้างให้เกิดการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้แฟชัน่  สร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ตรา
สินคา้ ท าให้เกิดแรงจูงใจหรือสนบัสนุนให้เกิดความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้  ภาพถ่ายสินคา้สินคา้แฟชัน่เสมือน
กระบวนการส่งผ่าน ข่าวสาร ขอ้มูล ทศันคติ ระหวา่งตราสินคา้แฟชัน่และกลุ่มเป้าหมาย โดยองคป์ระกอบของ
การส่ือสารดว้ยภาพถ่ายประกอบดว้ย 

 
 

1.ผู้ส่งสาร (sender) คือ ตราสินคา้แฟชัน่ ท าหน้าท่ีวางแผน(Planning)และเตรียมขอ้มูล เพื่อท่ีท าการ
ส่ือสารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.สาร (message) คือ ภาพถ่ายสินคา้แฟชัน่และขอ้มูลต่างๆท่ีส่งออกมาจากตราสินคา้ 
เช่น ภาพถ่ายสินคา้แฟชัน่และขอ้มูลสินคา้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้ขอ้มูล 3. ช่องทาง (channel) คือ ตวักลาง 
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ท่ีใชใ้นการส่ือสารสินคา้แฟชัน่ ไม่วา่จะเป็น website หรือ โซเช่ียลมีเดียต่างๆ เช่น  face book เป็นตน้ เพื่อท่ีจะน า
ให้ข้อมูลนั้ นส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย  4. ผู้รับสาร (receiver) คือ กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล, 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มบุคคล เป็นตน้ 5. ปฏิกิริยาตอบสนองและย้อนกลับ (response and feedback) คือ การท่ี
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลแลว้ มีการรับรู้หรือมีการตอบสนองกลบัมาท่ีตราสินคา้แฟชัน่อยา่งไร  

 

แนวทางการใช้ศิลปะการถ่ายภาพเพือ่การท าการประชาสัมพนัธ์สินค้าแฟช่ันบนพืน้ที่ดิจิทลั

 
ส าหรับการถ่ายภาพสินคา้แฟชัน่เพ่ือใชใ้นการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั  กล่าวคือ การ

ส่ือสารระหวา่งตราสินคา้แฟชัน่กบักลุ่มเป้าหมายดว้ยการใชศิ้ลปะภาพถ่าย คือ การะบวนการท่ีตราสินคา้แฟชัน่
เปล่ียนแปลงเน้ือหาจากสารขอ้ความเปล่ียนเป็นภาพ  ท่ีสามารถสร้างการกระตุน้ความตอ้งการ กระตุน้ความ
หลงใหลแก่กลุ่มเป้ามายบนพ้ืนท่ีดิจิตอล  แนวทางการส่ือสารดว้ยกลยทุธ์ภาพถ่ายสินคา้แฟชัน่สามารถสอดคลอ้ง
กับแนวคิดพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค พ้ืนฐาน คือ  1.ความต้องการของผู ้บ ริโภค  (Consumer' need) 2.
แรงจูงใจ (Motives) 3.บุคลิกภาพ (Personality) และ 4.การรู้ (Awareness) โดยท่ีการรู้  ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ 
การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (learning)และทศันคติ (Attitude) (ร.ศ.ศุภร เสรีรัตน์,2544,น.19) 

 
การถ่ายภาพเพ่ือการน าเสนอสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั สามารถกระตุน้พฤติกรรมความตอ้งการสินคา้

ทางแฟชัน่  สามารถสร้างใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจตรงกนัระหวา่งตราสินคา้แฟชัน่กบักลุ่มเป้าหมาย การใชศิ้ลปะ
ภาพถ่ายท่ีเนน้ความงาม ประณีต พิถีพิถนัของสินคา้แฟชัน่ ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้แฟชัน่ กระตุน้ให้เกิด
การซ้ือ อีกทั้งยงัสามารถเกิดการบอกต่อ หรือ positive word of mouth คือ เปิดกระแสปากต่อปากในเชิงบวก เป็น
ตน้ ตราสินคา้แฟชัน่ท่ีก าหนดส่วนแบ่งตลาด(STP) ท่ีท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนก่อนท ากระบวนการ
ถ่ายภาพสินคา้แฟชัน่ จะสามารถท าใหก้ารส่ือสารดว้ยภาพถ่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ภาพตวัอยา่ง การใชแ้นวทางการใชศิ้ลปะการถ่ายภาพเพ่ือการท าการประชาสมัพนัธ์สินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั 

 
ประโยชน์ของการใช้ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อการท าการประชาสัมพนัธ์สินคา้แฟชั่นบนพ้ืนท่ีดิจิทัล  

พบวา่  ขอ้ดีของการใชศิ้ลปะในการถ่ายภาพ คือ สร้างแรงกระตุน้ความตอ้งการในตวัสินคา้แฟชัน่ อีกทั้งเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แฟชัน่ ส่งเสริมการส่ือสารกบัลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัตวัสินคา้ การรักษาช่ือเสียงของ
ตราสินคา้ และสร้างทศันคติท่ีดีกบัตราสินคา้  

 

 
 
สรุป 

การท าธุรกิจสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลั ในส่วนของการท าการตลาดสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิตอลนั้น 
เป็นการเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งตราสินคา้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแม่นย  า     ผูป้ระกอบการสินคา้
แฟชัน่ สามารถประสบความส าเร็จในการสร้างสรรคต์ราสินคา้แฟชัน่บนพ้ืนท่ีดิจิทลัได ้ ดว้ยการศึกษาแนวทาง
และการเรียนรู้กระบวนการท างานต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบ เรียนรู้ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงของแนวทาง
ระบบการท าการตลาดดิจิทลั  สร้างให้เกิดการรับรู้, เรียนรู้ จนกระทัง่การตดัสินใจซ้ือ ในการเรียนรู้แนวทาง
ทั้งหมดน้ี ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ตอ้งมีความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตรา
สินคา้ไดก้ าหนดส่วนตลาดไว ้เพราะ การเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายในมิติท่ีหลากหลาย  สามารถท าใหผู้ป้ระกอบการใช้
เคร่ืองมือบนพ้ืนท่ีดิจิทลัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
แม่นย  า  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของตราสินค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตราสินค้าและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการคา้ใหสู้งข้ึน 
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FLAT PATTERN DRAWINGS FOR SMALL ENTERPRISES 
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บทคัดย่อ  
บทความน้ีจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอแนวทางของการจดัท าเอกสารใบสัง่งานการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียด

เส้ือผา้ (Flat Pattern Drawings) ส าหรับใช้ในธุจกิจเส้ือผา้ขนาดเล็ก (SMEs)  Flat Pattern Drawings ใช้ในการ
ส่ือสารส่งต่อแนวความคิดระหว่างนักออกแบบเส้ือผา้สู่ช่างแพทเทิร์นตลอดจนบุคคลอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการผลิตเส้ือผา้ เป้าหมายเพ่ือลดปัญหาในการส่ือสารกบัภายในและภายนอกองคก์ร เน่ืองจากพนกังานมี
จ านวนนอ้ย และเพ่ือสร้างมาตราฐานท่ีมีระบบใหก้บั SMEs โดยใชว้ธีิการศึกษาขอ้มูลจากบทสมัภาษณ์และเรียนรู้
จากกระบวนการจริง ผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์บริษทั ไดแ้ก่ บริษทัท่ีเป็นโรงงานรับผลิต บริษทั SMEs ขนาดกลาง 
แบรนดไ์ทยและแบรนดข์นาดเลก็  พบวา่ SMEs ขนาดเลก็ขาดการสร้างงานเอกสารใหเ้ป็นระบบ ในบทความน้ีจึง
จดัท าตวัอยา่งแนวทางของเอกสารเพ่ือใชส้ าหรับเป็นมาตราฐานใหก้บับริษทัขนาดเลก็อีกดว้ย  

 
ค าส าคญั : ใบสัง่งานเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้, ธุรกิจขนาดเลก็, นกัออกแบบ 
 

ABSTRACT 
 This article is intended to provide the process of developing Flat Pattern Drawings for Small sized 
enterprises (SMEs). Flat Pattern Drawings, the diagrammatical drawing from the initial idea of fashion designer, 
is developed to convey design ideas and garment details to pattern maker for the accurate production. For SMEs, 
the limited number of employees may cause more work onto single employee and might lead to the 
miscommunication between each process. This is why Flat Pattern Drawings becomes essential for everyone who 
involves in the clothing production. The result from the semi-formal interview and from the work experience with 
OEM company,  medium-size enterprise, Thai designer brand, small wholesale business found that small 
businesses are lack of systematic management. So Flat Pattern Drawings in this article is presented to avoid and reduce 
misunderstanding and costly mistakes caused in the unsystematic process. One paper of Flat Pattern Drawings can 
help direct all parties, internal and external, to the same direction and also help standardize the process for SMEs. 
 
KEYWORDS: Flat Pattern Drawings, Smes, Fashion Designers   
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บทน า 
 ธุรกิจ SMEs หรือ small and medium sized enterprises หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น
ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนมาเป็นเจา้ของ ด าเนินการโดยเจา้ของเอง มีตน้ทุนในการด าเนินการต ่า และมีพนกังาน
จ านวนไม่มากนัก ในปัจจุบนัมีความส าคญัและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจอย่างมาก (เลิศชยั, 2557) ส าหรับประเทศ
ไทย SMEs ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นบริษทัขนาดเล็ก ยงัไม่เติบโตไปเป็นบริษทั/วิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใดนัก 
นอกจากน้ี บริษทัขนาดเลก็ส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาคบริการ เช่น ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เส้ือผา้ ฯลฯ มากกวา่ภาค
การผลิต จากสถิติ SME ขนาดเล็กท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 92 (ฐานขอ้มูล SMEs ล่าสุดเป็น
ฐานขอ้มูล ปี 2557 ณ เดือนมิถุนายน 2557)  
 ทั้งน้ีในธุรกิจเส้ือผา้ขั้นตอนและกระบวนการจดัท าเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียด
เส้ือผา้เป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความจ าเป็น โดยค าว่า Working drawings, Specs, Flats, Flat pattern drawings หรือ 
Technical drawings มีความหมายเดียวกัน คือ การวาดรายละเอียดของเส้ือผา้ เป็นเสมือนแผนภาพน าเสนอ
รายละเอียดของงานออกแบบ มีค าและภาพประกอบการอธิบายอยา่งชดัเจน เช่น แนวการเยบ็ ฝีเข็ม ตะเข็บ เกร็ด 
รูปแบบกระเป๋า อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นตน้ การน าเสนอตอ้งแสดงรายละเอียดหนา้และหลงัเป็นส าคญั วตัถุประสงค์
ของ Flat pattern drawings คือ ใชส่ื้อสารส่งต่อความคิด (Ideas) ระหวา่งนกัออกแบบเส้ือผา้สู่ช่างแพทเทิร์นเพื่อดู
ความเป็นไปไดท้างดา้นการตดัเยบ็และการผลิต ส่งต่อสู่ช่างเยบ็ ช่างตดัผา้ ตลอดจนผูมี้หนา้ท่ีจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
(Buyer) และผูป้ระสานงานการวางแผนการผลิตและตน้ทุน (Merchandiser) ซ่ึงส าหรับ SMEs ต าแหน่งท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้อาจจะใชพ้นกังานเพียง 2-3 คน หรือ 1 คนก็เป็นไดเ้พราะ SMEs คือ วิสาหกิจขนาดเล็กมีจ านวนพนกังาน
ไม่มาก ด าเนินงานโดยเจา้ของเอง ปัญหาของ SMEs ทุกวนัน้ีคือ ขาดการวางแผนท่ีดี เนน้การผลิตสินคา้ตน้ทุนถูก 
และใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลกัในการแข่งขนัมากกว่าท่ีจะใชก้ลยุทธ์ดา้นนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ให้
แข่งขนัได ้ดงันั้น หากเราตอ้งการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เราตอ้งเร่งพฒันา SMEs ของเรา
ใหเ้ติบโตจาก SMEs ขนาดเลก็ไปเป็น SMEsขนาดกลาง (สถาบนัอนาคตไทยศึกษา, 2556) 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างแนวทางใหน้กัออกแบบและผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงกระบวนการวาดแบบเพื่อลงรายละเอียด

เส้ือผา้ในระบบธุรกิจ 
2. เพื่อสร้างความเขา้ใจและสร้างมาตรฐานใหก้บัธุรกิจเส้ือผา้ขนาดเลก็เก่ียวกบัเอกสารการวาดแบบเพ่ือ

ลงรายละเอียดสินคา้ 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากบทสัมภาษณ์ จากบริษทั จ านวน 3 บริษทั 

และ1 ผูป้ระกอบการ เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา และท่ีได้เรียนรู้จากกระบวนการจริงของผูท้  าการศึกษา 
เก่ียวกบัการวาด Flats Pattern Drawings 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาการจดัท าเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ส าหรับใชใ้นธุรกิจเส้ือผา้

ขนาดเลก็ โดยการสมัภาษณ์จากบริษทักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 3 บริษทัและ1 ผูป้ระกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ย
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผลการสัมภาษณ์จากบริษัททีด่ าเนินธุรกจิเส้ือผ้า 
1.1 บริษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จ ากดั, กรุงเทพ 
บริษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จ ากดั เป็นบริษทัขนาดใหญ่ ด าเนินงานเก่ียวกบัโรงงานผูผ้ลิตเส้ือผา้

ส าเร็จรูป อาทิ ชุดกีฬา เส้ือผา้เด็กและชุดชั้นใน (Boxer) ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1  เส้ือผา้ส าเร็จรูป ท่ีด าเนินการผลิตโดยบริษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล จ ากดั 

ทีม่า : http://www.hi-group.com/ 
 

จากการสัมภาษณ์ ของบริษัท  ไฮ-เทค  แอพพาเรล ในเร่ืองการวาด Flat pattern drawings พบว่า 
กระบวนการเร่ิมตน้ดว้ยดีไซเนอร์วาด Flat pattern drawings ในคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นกระดาษ A4 สีขาว ในแผ่นน้ี
จะไม่มีแบบฟอร์มใดๆทั้งส้ินนอกจากรูปวาด Flat pattern drawings แสดงดา้นหนา้ ดา้นหลงัและดา้นขา้งพร้อม
รายละเอียดคร่าวๆ จากนั้ น Flat pattern drawings จะถูกส่งต่อไปยงัช่างแพทเทิร์น ช่างแพทเทิร์นจะเขียน
รายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อมแนบใบงานท่ีบ่งช้ีวา่ใชผ้า้อะไรบา้งและแนบไซส์สเปคอีกหน่ึงแผน่ไปดว้ย(รวม 3 แผน่) 
ต่อจากนั้นช่างแพทเทิร์นจะส่งต่อใหห้วัหนา้ช่างเยบ็ แลว้หัวหนา้ช่างเยบ็จะการจายงานต่อใหแ้ผนกตดัและแผนก
เยบ็ต่อไป 

1.2 บริษทั จูเนียร์การ์เมน้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, นนทบุรี 
เป็นบริษทัขนาดกลาง ประกอบกิจการผลิตเส้ือผา้สตรีส าเร็จรูป มีแบรนดใ์นเครือ 6 แบรนด ์ไดแ้ก่ 

Ciera, Christiana, Bouton, Elite, Monarch และ Cruise by Christiana โดยแสดงตวัอย่างของแบรนด์ Bouton ดัง
ภาพท่ี 2 

http://www.hi-group.com/
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ภาพที ่2  เส้ือผา้สตรีส าเร็จรูป ของแบรนด ์Bouton 

ทีม่า : https://www.facebook.com/Bouton 
 

การวาด Flat pattern drawings ของบริษทัจูเนียร์ พบวา่ เร่ิมตน้ดว้ยดีไซเนอร์ผูเ้ป็นคนออกแบบวาดโดย 
ใชแ้บบฟอร์มซ่ึงทางบริษทัเรียกว่า “ใบจ่ายงานช่างแพทเทิร์น” ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเป็นมาตราฐานของบริษทั แบ่ง
เอกสารการวาด Flat pattern drawings ออกเป็น ท่อนบนและท่อนล่าง เอกสารน้ีจะถูกส่งต่อไปยงัช่างแพทเทิร์น ช่างตดั 
แผนกจดัซ้ือเพ่ือเตรียมวสัดุ ช่างเยบ็ แผนก Finishing และยอ้นกลบัมาจบงานท่ีช่างแพทเทิร์น ต่อจากนั้นจะมี
เอกสาร Flat pattern drawings อีก 1 ฉบบัซ่ึงทางบริษทัเรียกวา่ “ใบสัง่ผลิต” เม่ือถึงขั้นตอนการสัง่ผลิตแลว้นั้น Flat 
pattern drawings ฉบบัแรกจะถูกเก็บไวแ้ละก าจดัท้ิงเม่ือสินคา้ไดอ้อกจ าหน่ายไปแลว้ “ใบสั่งผลิต” ในคร้ังน้ีช่าง
แพทเทิร์นจะเป็นคนวาดและลงรายละเอียดทั้งหมด ต่อจากนั้นเอกสารตวัจริงจะถูกเก็บไวท่ี้แผนกตน้แบบและถ่าย
เอกสารส าเนาเพ่ือส่งต่อไปยงัแผนกต่างๆดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  

1.3 บริษทั สริทสิสร์ จ ากดั, นนทบุรี 
ประกอบกิจการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป แบรนด ์Sretsis โดยแสดงตวัอยา่งของแบรนด ์Sretsis ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3  เส้ือผา้สตรีส าเร็จรูป ของแบรนด ์Sretsis 

ทีม่า : www.sretsis.com 
 

การวาด Flat pattern drawings ของบริษทั สริทสิสร์ เร่ิมตน้หลงัจากดีไซเนอร์ไดรั้บแบบและรายละเอียด
คร่าวๆจาก Creative Director น ามาวาด Flat pattern drawings ในเอกสารซ่ึงเป็นมาตราฐานของบริษทัเรียกว่า 

https://www.facebook.com/Bouton
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“Sample Detail Sheet” เอกสารตวัจริงจะถูกเก็บไวท่ี้ดีไซเนอร์ และถ่ายเอกสารส าเนาอีก 2 ฉบบั ให้กบัช่างแพ
ทเทิร์นและ Merchandiser เพื่อจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เม่ือจบขั้นตอนของการข้ึนตวัอยา่งจะมีเอกสารอีก 1 ฉบบัคือ 
“Production Detail Sheet” ซ่ึง Merchandiser เป็นผูจ้ดัท าและจดัเก็บโดยใชรู้ป  Flat drawings จากกราฟ-ฟิคดีไซ
เนอร์   

1.4 Make a Wish, กรุงเทพมหานคร 
ร้าน Make a Wish เป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่ไดจ้ดทะเบียนธุรกิจการคา้ โดยเป็นแบรนด์เส้ือผา้ขายส่ง

และขายปลีกมีหน้าร้านอยู่ท่ี Platinum Fashion Mall, และขายท่ี Facebook โดยแสดงตวัอย่างของร้าน Make a 
Wish ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4  เส้ือผา้สตรีส าเร็จรูป ของร้าน Make a Wish 
ทีม่า : https://www.facebook.com/makeawish.design/ 

 
การวาด Flat pattern drawings ของแบรนด ์Make a Wish เกิดจากดีไซเนอร์ซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเพียงผู ้

เดียว วาดลงบนกระดาษเปล่าและเขียนรายละเอียดเฉพาะในส่วนท่ีเป็นจุดเด่นๆ เน่ืองจากเส้ือผา้สั่งผลิตโรงงานท่ี
ประเทศจีนซ่ึงมีโครงสร้างเส้ือผา้ ไซส์และชนิดของผา้ท่ีมีประวติัผลิตร่วมกนัมาอยูแ่ลว้จึงเห็นวา่เอกสารการวาด
แบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ไม่มีความจ าเป็น 

 
2. การเปรียบเทยีบรายละเอยีดเอกสารใบส่ังงานการวาดแบบเพือ่ลงรายละเอยีดเส้ือผ้า 
การสมัภาษณ์จากบริษทักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 3 บริษทัและ1 ผูป้ระกอบการ ในเร่ืองการจดัท า

เอกสารใบสัง่งานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ส าหรับใชใ้นธุรกิจเส้ือผา้ขนาดเลก็ ขา้งตน้นั้น สามารถ
สรุปผลการเปรียบเทียบรายละเอียดเอกสารใบสัง่งานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ ไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  เปรียบเทียบรายละเอียดเอกสารใบสัง่งานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ 
 

รายละเอียด 
บริษทัและผูป้ระกอบการ 

Hi-Tech Apparel Junior Garment Sretsis Make a Wish 

1. หวัขอ้ √ √ √  
- ช่ือแบรนด ์                 - ช่ือดีไซเนอร์ 
- ฤดูกาล เดือนและปี    - ช่ือช่างแพทเทิร์น 
- รหสัสินคา้(รหสัแพทเทิร์น)  - ช่ือเกรด
ไซส์, มาร์คเกอร์ 

    

2. แบบร่างหุ่น(Figure)  √   
3. รายละเอียดเร่ืองผา้ √ √ √ √ 
- ผา้หลกั             - ผา้กาว 
- ผา้แต่ง              - ผา้ซบัใน 

    

4. รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ 
- ช้ินตกแต่ง     - กระดุม, รังดุม 
- ดา้ย               - ตะขอ, ยางยดื 
- ซิป                - หมุด 

√ √ √  

5. รายละเอียดไซส์, Size Spec √ √ √ √ 
6. รายละเอียดป้าย √ √ √  
- ป้าย Name 
- ป้ายไซส์ 
- ป้าย Care 

    

7. หมายเหตุ, อ่ืนๆ, Note  √ √  
 

 จากตารางเปรียบเทียบและการสรุปบทสัมภาษณ์รายละเอียดเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพ่ือลง
รายละเอียดเส้ือผา้ Flat pattern drawings สรุปผลท่ีไดเ้ป็นตวัอยา่ง Flat pattern drawings ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

2.1 หวัขอ้ หลกัๆท่ีบริษทัมีเหมือนกนัคือ ช่ือแบรนด,์ ฤดูกาลท่ีระบุปี, รหสัสินคา้ (รหสัแพทเทิร์น), วนัท่ี
ใหแ้บบ, ช่ือดีไซเนอร์และช่างแพทเทิร์น ซ่ึงมีความส าคญัมากเน่ืองจาก ทั้ง 3 บริษทัมีการผลิตเส้ือผา้มากกวา่ 2 แบ
รนด์ ยกเวน้ Make a wish ท่ีมีแบรนด์เดียว และทั้ ง 3 บริษทัมีการผลิตสินคา้จ านวนมาก รหัสสินคา้ จึงเป็นส่ิง
ส าคญัเพ่ือระบุจ านวนแบบท่ีมีทั้งหมด ฤดูกาลท่ีระบุปีเป็นมาตราฐานสากล แต่ส าหรับแบรนด์ไทยในประเทศท่ี
ไม่มีการส่งออกต่างประเทศจะเนน้การใส่เดือนและปีมากกวา่ฤดูกาล เพ่ือระบุวา่สินคา้น้ีออกขายเม่ือเดือนและปี
อะไร วนัท่ีให้แบบ ช่ือดีไซเนอร์และช่างแพทเทิร์นจะมีความเก่ียวเน่ืองกนัเก่ียวกบัความรับผิดชอบและก าหนด
ขอบเขตของเวลาท่ีจะใชใ้นการผลิต 

2.2 แบบร่างหุ่น (Figure) บริษทัจูเนียร์ ใชแ้บบร่างหุ่นในการวาดใบจ่ายงานช่างแพทเทิร์น แต่ไม่มีใน
ใบสัง่ผลิต ขอ้ดีของการมีแบบร่างหุ่นคือ รวดเร็วและไดม้าตราฐานส าหรับใชส่ื้อสารกบัช่างแพทเทิร์นในเร่ืองของ
สัดส่วน (Proportion) เขา้ใจโครงสร้างของแบบ (Silhouette) และเหมาะส าหรับดีไซเนอร์และผูป้ระกอบการรุ่น
ใหม่ท่ียงัวาดภาพ Flats ไม่คล่อง 
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2.3 รายละเอียดเร่ืองผา้ แบรนด์ Make a wish คิดว่าไม่จ าเป็นเน่ืองจากใช้ผา้ไม่ก่ีชนิดประกอบกับมี
ประวติัการผลิตอยู่ท่ีประเทศจีนจึงมีหรัสผา้ท่ีใชร่้วมกนัอยู่แลว้ ในขณะท่ีอีก 3 บริษทัจะเน้นเร่ืองน้ีเป็นส าคญั
เน่ืองจากผลกระทบเร่ืองผา้มีผลมหาศาลต่อเร่ืองของตน้ทุน เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งทราบตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิต 
เพ่ือน ามาก าหนดราคาขายใหเ้หมาะสม 

2.4 รายละเอียดวสัดุอุปกรณ์ เช่นเดียวกนักบัรายละเอียดเร่ืองผา้ 2 ส่ิงน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของ
ตน้ทุนการผลิตทุกบริษทัจึงเนน้ตรงน้ี ส่วนแบรนด ์Make a wish เป็นการลดทอนส่วนน้ี เพราะตน้ทุนหลกัของแบ
รนดม์าจากการซ้ือเส้ือผา้เร็จรูปมาจ าหน่ายและการขนส่งสินคา้มากกวา่ 

2.5 รายละเอียดไซส์, Size spec ความพอดีของเส้ือผ้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสร้างความมั่นใจและ
ความรู้สึกสบายให้แก่ผูส้วม มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิตเส้ือผา้จึงตอ้งวิเคราห์รูปร่างซ่ึง
เป็นรากฐานการคาดคะเนส าหรับการพฒันาขนาดเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้ของแต่ละบริษทั(ภาควชิาวทิยาการ
ส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.2006) ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ 
Bouton บริษทั จูเนียร์การ์เมน้ เป็นเส้ือผา้ท างานก่ึงแคชชั่วของวยัท างานไปจนถึงผูใ้หญ่ท่ีมีอายุไม่เกิน 40 ปี 
ในขณะท่ีแบรนด ์Sretsis เป็นเส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่นและผูใ้หญ่ท่ีมีขนาดไซส์เท่าวยัรุ่น เป็นตน้ ในส่วนบริษทั
ท่ีรับผลิตอยา่ง บริษทั ไฮ-เทค แอพพาเรล ก็ให้ความส าคญักบัเร่ืองไซส์มากท่ีสุดเพราะรับผลิตแบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์
อินเตอร์เนชัน่แนลท่ีเป็นมาตราฐานระดบัโลกจึงไม่แปลกท่ี บริษทั ไฮ-เทค แอพพาเรลจะมีเอกสารส าหรับ Size 
Spec แยกออกมา ในส่วนของแบรนด์ Make a wish ผลิตเส้ือผา้ Freesize ทั้ งหมด ก็จะมีมาตราฐานของแบรนด์
เพียงไซส์เดียวจะเนน้เร่ืองระดบัความสั้นยาวมากกวา่  

2.6 รายละเอียดป้ายและต าแหน่งการติด ไดแ้ก่ ป้าย name, ป้ายไซส์, ป้าย Care โดยเฉพาะป้าย Care มี
ความส าคญัส าหรับผูผ้ลิตเส้ือผา้ เพราะ ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม มีกฏหมายบงัคบัใหผู้ผ้ลิตตอ้งติด
ฉลากและแนะน าวิธีการซักรีดเส้ือผา้และฉลากเพ่ือบ่งช้ีปริมาณและชนิดของเส้นใยเป็นองค์ประกอบเพ่ือเป็น
ประโยชน์ของผูบ้ริโภคตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ มอก.766-2552 (สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2552) 
ส าหรับแบรนด์ขนาดเล็กท่ีพ่ึงเร่ิมควรศึกษาความส าคญัของป้ายต่างๆจะช่วยเพ่ิมมาตราฐานท่ีดีและเพิมความ
เช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค 

2.7 หมายเหตุ, อ่ืนๆ, Note มีความส าคญัเม่ือตอ้งการใหเ้นน้อะไรและระวงัส่วนไหนเป็นพิเศษ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาขา้งตน้กล่าวโดยสรุปวา่ บริษทัท่ีด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจเส้ือผา้ส าเร็จรูปทั้ง 3 บริษทั
ขา้งตน้ มีรายละเอียดและขั้นตอนการจดัท าเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ส าหรับใชใ้น
ธุรกิจเส้ือผา้ ซ่ึงมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้าน Make a Wish 
ขาดการสร้างงานเอกสารใหเ้ป็นระบบ ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าตวัอยา่งการจดัท าเอกสารใบสั่งงานการวาดแบบเพ่ือ
ลงรายละเอียดเส้ือผา้ส าหรับใชใ้นธุรกิจเส้ือผา้ ดงัภาพท่ี 5 และตวัอยา่งเอกสารการจดัท าเอกสารใบสัง่งานการวาด
ฯ ของบริษทั จูเนียร์การ์เมน้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงัภาพท่ี 6 เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าเอกสารใบสัง่งาน
การวาดแบบเพ่ือลงรายละเอียดเส้ือผา้ส าหรับใชใ้นธุรกิจเส้ือผา้ขนาดเล็ก และเพ่ือใชส้ าหรับเป็นมาตราฐานให้กบั
บริษทัขนาดเลก็อีกดว้ย 
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ภาพที ่5  ตวัอยา่งเอกสารการจดัท าเอกสารใบสัง่งานการวาดฯ เสนอโดยตวัผูเ้ขียน 
ท่ีมา: ออกแบบโดยตวัผูเ้ขียน.2559 

 
ภาพที ่6  ตวัอยา่งเอกสารการจดัท าเอกสารใบสัง่งานการวาดฯ ของบริษทั จูเนียร์การ์เมน้ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีการสั่งสมทางวฒันธรรมมาอย่างยาวนาน แต่คุณค่าของมรดกภูมิปัญญา
และวฒันธรรมไทยกลบัถูกลดทอนลงไปตามยคุสมยั และแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยี ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนในทุกวงการ
รวมทั้งวงการสินคา้แฟชัน่ ทุกวนัน้ีภาครัฐบาลไดเ้ลง็เห็นและสนบัสนุนใหค้นรุ่นใหม่น าภูมิปัญญาความเป็นไทย
น้ีกลบัมาใช ้ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการต่างๆท่ีมีการสนบัสนุนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยท่ีมีมากมายใน
ปัจจุบนั บทความน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการใชภู้มิปัญญาอนัเป็นรากฐานของไทยผ่านกรณีศึกษา 3 ผลงานท่ีมีการ
น าเสนอในรูปแบบของการพฒันาและการออกแบบจากภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมใหเ้กิดความร่วมสมยัและเพ่ิมมูลค่า
ในสินคา้แฟชั่น เพ่ือวิเคราะห์และสรุปให้เห็นแนวทางของการต่อยอดสินคา้แฟชั่นจากภูมิปัญญาท่ีสามารถ
ประสบความส าเร็จได้  ซ่ึงจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าให้คนรุ่นใหม่เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาไทย และ
ก่อให้เกิดการน าคุณค่าเหล่าน้ีมาปรับใชใ้นสินคา้แฟชัน่อย่างสร้างสรรคใ์ห้เหมาะสมกบัยุคสมยั เพื่อด ารงและ
อนุรักษภู์มิปัญญาไทยสืบทอดต่อคนรุ่นหลงั 
 

ค าส าคญั: ภูมิปัญญาไทย, สินคา้แฟชัน่ร่วมสมยั, การออกแบบ 
 

ABSTRACT 
 Thailand is a country with a long cultural accumulation. But the value of folk wisdom and culture are 
devalued and replaced with technology along the passing era. These things happen in every industry, including 
the fashion industry. The government now recognizes and encourages young people to bring Thai folk wisdom 
to be usable. As many projects, contributed to support the value of wisdom, can be seen. This article will 
demonstrate the use of Thai wisdom intellectual through three case studies of design works. All case studies were 
presented the development and design from traditional wisdom to the contemporary fashion products including 
value-added. I aim to analyze and summarize the application of folk wisdom to fashion product, can be achieved 
in present time. This is one way to make young people realize the importance of wisdom Thailand. I contribute 
bringing these values creatively apply in a fashion product suit to the era, purposing to maintain and preserve 
wisdom subsequently pass along the next generations. 
 

KEYWORDS: Thai Wisdom , Contemporary Fashion Products , Design 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบนัภาครัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัภูมิปัญญาไทย ดงัจะเห็นไดจ้าก แนวนโยบายรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวฒันธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ส านกังาน[ท่ีมา :ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, กระทรวง
วฒันธรรม] ท่ีมีการกล่าวถึง การสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการสืบสาน ต่อยอด และ
อนุรักษภู์มิปัญญา โดยมีการผลกัดนัให้น าทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยมาใชพ้ฒันาศกัยภาพการแข่งขนั
ของประเทศบนฐานวฒันธรรม เพื่อเสริมสร้างและพฒันาภาพลกัษณ์ไทยสู่สากล โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
สินคา้แฟชัน่ไดมี้การถูกกล่าวถึงไวใ้นรายละเอียดของแนวนโยบายน้ีเช่นกนั (ประเด็นขอ้ท่ี ๒(๔)) ในบทความน้ี
จะเร่ิมตน้จากการแสดงใหเ้ห็นแนวคิดของภูมิปัญญา ประกอบกบัการแสดงแนวความคิดของผลงานออกแบบท่ีมี
ความโดดเด่นในการน าภูมิปัญญาไทยมาใช ้พร้อมวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงวิธีการคิด การตีความและแนวทางของการ
น ามาปรับใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์เพื่อสรุปถึงแนวทางความเป็นไปไดข้องการใชภู้มิปัญญาในการออกแบบและพฒันา
สินคา้แฟชัน่ ให้เป็นองคค์วามรู้ในการปรับใช้ เพราะแทจ้ริงแลว้ภูมิปัญญาคือ องค์ความรู้ท่ีสามารถน ามาปรับ
ใชไ้ดทุ้กยคุสมยั 
 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเห็นถึงความส าคญั และเกิดความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญา รวมถึงท าใหเ้กิดการสืบสานและ

อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป และส่งเสริมใหเ้กิดการน าภูมิปัญญาไทยมาปรับใชใ้หเ้กิดความร่วมสมยั
เหมาะกบับริบทและวถีิชีวติในปัจจุบนั  

2. เพ่ือเป็นการแนะแนวทาง และวธีิการในการน าภูมิปัญญามาประยกุตใ์ชต้่อยอดส าหรับสินคา้แฟชัน่
ในเชิงสร้างสรรค ์
 

3. เนือ้หา 
 การออกแบบสินค้าแฟช่ันอย่างร่วมสมยั 

การออกแบบสินคา้แฟชัน่ในบทความน้ีจะกล่าวถึงสินคา้แฟชัน่ในรูปแบบเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงในการ
ออกแบบสินคา้แฟชัน่จะมีแรงบนัดาลใจจากส่ิงต่างๆ โดยทัว่ไปแนวความคิดและแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
ผูอ้อกแบบมกัจะดึงน าเอาส่ิงรอบตวัต่างๆทั้งจากในอดีตและปัจจุบนัมาใช ้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีนักออกแบบหยิบยกมาใช้อยู่เสมอ โดยน ามาตีความในรูปแบบใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ ส่วนในการ
ออกแบบจะออกแบบตั้ งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ขนาด (size) รูปทรง (from) สี (color) พ้ืนผิว (texture) 
รายละเอียดต่างๆ และการเลือกใชว้สัดุ [หลกัการออกแบบ, มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา] 

โดยในการออกแบบนอกจากตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญัแลว้ ยงัมีขอ้ส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุนทรียะ หรือความสวยงาม ดา้นองคป์ระกอบและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัสรีระ และสุดทา้ยคือ 
ดา้นวสัดุและกรรมวิธีในการผลิต การออกแบบสินคา้แฟชัน่โดยส่วนใหญ่จะมีการอิงไปกบัแนวโนม้ทางแฟชัน่ 
(Trend) ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามความนิยม การใชชี้วติรวมถึงกระแสสงัคมในชัว่ขณะนั้น แฟชัน่จึงเป็นส่ิง
ท่ีไม่หยดุน่ิงแต่มีการแปรเปล่ียนและหมุนเวยีนอยูเ่สมอไปตามบริบทสงัคม 
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  การออกแบบอยา่งร่วมสมยั เป็นใชรู้ปแบบปัจจุบนัผสมผสานเขา้กบัรูปแบบ อารมณ์ หรือกล่ินอายจาก
อดีตท าใหง้านออกแบบนั้นมีลกัษณะของความกลมกล่อมระหวา่งสองยคุ การเลือกน าเอาภูมิปัญญาไทยท่ีมีมาแต่
เดิมผสานเขา้กบัความเป็นปัจจุบนัจึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการออกแบบอยา่งร่วมสมยั ท่ีจะแสดงออกถึงคุณค่า
ดั้งเดิมในแบบฉบบัความเป็นสุนทรียะในโลกยคุปัจจุบนั  
 

แนวคดิเกีย่วกบัภูมปัิญญา 
 ภูมิปัญญา (Folk  Wisdom)  เป็นส่ิงท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ มีความส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ
และวถีิการใชชี้วติของคนในอดีต นบัเป็นคุณค่าท่ีมีความส าคญั แสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะความคิด ความสามารถของ
บรรพบุรุษท่ีใชเ้พ่ือสร้างส่ิงต่างๆหรือใชแ้กปั้ญหาในการด ารงชีวิต [ภูมิปัญญาไทย, ประภสัสร  ทองยินดี] แต่
เน่ืองดว้ความแตกต่างของสังคมในอดีตและปัจจุบนัท าให้ภูมิปัญญาเหล่าน้ีไม่ไดถู้กน ามาใชเ้ช่นเดิมอีกต่อไป  
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านให้ความหมายท่ีมีนยัยะคลา้ยคลึงกนั โดยสามารถสรุปความหมายของภูมิปัญญา คือ องค์
ความรู้ ทักษะต่างๆท่ีสั่งสมมาตั้งแต่อดีต โดยผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ ทดลอง ปฏิบัติจน
สังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยในแต่ละสังคม แต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญา
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถือวา่เป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่า และถ่ายทอดไปรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบนั 

ลกัษณะของภูมิปัญญาไทย [สาราณุกรมไทยฉบบัเยาวชน ]  มีดงัน้ี มีลกัษณะเป็นทั้งความรู้ ทกัษะ ความ
เช่ือ และพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของคนกบัคน คนกบัส่ิงแวดลอ้ม และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ เป็น
พ้ืนฐานความรู้ในเร่ืองต่างๆ โดยภูมิปัญญาจะเป็นองคร์วมหรือกิจกรรมทุกอยา่งในวถีิชีวติของคน ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของการแกปั้ญหา จดัการ ปรับตวัและเรียนรู้ เพ่ือความอยูร่อดของคนและชุมชน  โดยภูมิปัญญามีลกัษณะเฉพาะ 
หรือมีเอกลกัษณ์ในตวัเอง 

ภูมิปัญญาของไทยจะเห็นไดว้า่มีความหลากหลายแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน เน่ืองจากในแต่ละชุมชน
จะมีวถีิชีวติ สภาพพ้ืนท่ี อากาศรวมไปถึงความเช่ือ ความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยส่ิงเหล่าน้ีจะหลอมรวมและ
แสดงออกถึงความมีเอกลกัษณ์ของชุมชน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาไทย [สาราณุกรมไทยฉบบัเยาวชน ]  สามารถสะทอ้นออกมาใน 3 
ลกัษณะความสมัพนัธ์  ดงัน้ี   
        1. ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัโลก ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติ โดยแสดงออกมาในลกัษณะภูมิ
ปัญญาในการด าเนินวถีิชีวติขั้นพ้ืนฐาน ดา้นปัจจยัส่ี และการประกอบอาชีพ เป็นตน้   
        2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม หรือในชุมชน จะแสดงออกมาในลกัษณะ จารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และนนัทนาการ ภาษา วรรณกรรม และการส่ือสาร เป็นตน้  
        3. ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ และส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัได้ 
แสดงออกมาในลกัษณะของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ศาสนา ความเช่ือต่างๆ เป็นตน้ 

 ทั้ง 3 ลกัษณะ คือ สามมิติท่ีสอดคลอ้งกนั อยา่งมีเอกภาพ เป็นรากฐานในการด าเนินชีวติของคนไทย ซ่ึง
สามารถแสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนโดยแผนภาพ ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 ความสมัพนัธ์สามมิติของภูมิปัญญา 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=23&chap=1&page=t23-1-

infodetail04.html 
 

  
                                          ภาพที ่2 ภูมิปัญญาการจกัสาน               ภาพที ่3 ภูมิปัญญาการทอผา้ 

ท่ีมา : https://www.l3nr.org/posts/541546 
http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538782294&Ntype=2 

 
ภูมิปัญญาประกอบด้วยหลากหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม  หัตถกรรม แพทยแ์ผนไทย การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศิลปกรรม  ภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและประเพณี  เป็นตน้ นกัออกแบบ
สินคา้แฟชัน่สามารถน าภูมิปัญญาสาขาต่างๆมา ถอดรหัส เพื่อต่อยอดเป็นแนวความคิด องคป์ระกอบ และกล่ิน
อายในการออกแบบสินคา้แฟชัน่ได ้ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่และสืบต่อภูมิปัญญาเหล่าน้ีสู่ผูค้นในปัจจุบนัไดท้าง
หน่ึง และในทางออ้ม การใชว้สัดุ และวิธีการจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัเป็นการส่งเสริม และสร้างโอกาสกระจาย
รายไดสู่้ทอ้งถ่ินไดด้ว้ย 
 

 กรณีศึกษา การวเิคราะห์การน าภูมปัิญญาดั้งเดมิสู่การออกแบบสินค้าแฟช่ันร่วมสมยั 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวม วิเคราะห์และจ าแนกลกัษณะของการออกแบบสินคา้แฟชัน่ร่วมสมยัจากภูมิ
ปัญญาไทย โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกกรณีศึกษาจะตอ้งผา่นเกณฑท์ั้ง 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. มีการใชภู้มิปัญญาไทยในการออกแบบดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึง 
2. เป็นผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยรางวลัหรือมาตรฐานระดบัประเทศ หรือผ่านการตรวจทานจาก

คณาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวฒิุ 
3. มีการประยกุตภู์มิปัญญาดั้งเดิมอยา่งร่วมสมยั และชดัเจน 
4. มีความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ และเป็นผลงานใหม่ท่ีผูอ้อกแบบคิดเอง ไม่ใช่ลอกเลียนแบบ 
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 ผลงานท่ีผา่นเกณฑท์ั้ง 4 ขอ้ และมีความเด่นชดัในการน าภูมิปัญญามาต่อยอดในการออกแบบอยา่งร่วม
สมยั มี 3 กรณีศึกษา ดงัน้ี 
 กรณีศึกษาที่ 1 ผลงานเคร่ืองแต่งกาย ชุด “หน้านาง” ออกแบบโดย จิรัฏฐ์ บุญทา ได้รับรางวัล
ระดบัประเทศ Thailand Inno-Fashion Awards (TIFA 2014) ระดบัมืออาชีพ [ท่ีมา : สุวทิย ์วงศรุ์จิราวาณิชย]์ 
 

 
 

ภาพที ่4 เคร่ืองแต่งกาย ชุด หนา้นาง โดย จิรัฏฐ ์บุญทา 
ท่ีมา : http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/21454/#Chiangmai-Design-Week-2014 

 

 แนวความคิดของผลงานหนา้นาง คือ การน าผา้ผืนมาสวมเป็นเคร่ืองแต่งกายโดยไม่ตดัผา้ท้ิงใหเ้หลือเศษ
ผา้ จิรัฏฐ์ใชก้ารข้ึนรูปเคร่ืองแต่งกายดว้ยวิธีการพบัจีบซ่ึงเป็นภูมิปัญญาในการท าเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีมาแต่โบราณ 
จุดเด่นของผลงานคือการน าหนา้นางแบบดั้งเดิมมาทดลองและต่อยอดในแบบเฉพาะตวัให้เกิดรูปทรงใหม่ สร้าง
เป็นโครงชุดแบบร่วมสมยัและมีการเพ่ิมความพิเศษดว้ยเทคนิคการเช่ือมต่อดว้ยกระดุม ติดตาไก่ หรือสลกัและ
เขม็ขดัเงิน เพื่อใหผู้ส้วมใส่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใส่ไดห้ลากหลาย 
 ผลงานชุดน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก วิถีของหญิงไทย ซ่ึงจิรัฏฐ์ผสมผสานภาพลกัษณ์ของหญิงไทย
โบราณและปัจจุบันรวมเขา้ด้วยกันอย่างกลมกล่อมและน่าสนใจ ไม่ดูอนุรักษ์นิยมหรือฉาบฉวยอย่างปัจุบนั
จนเกินไป นอกจากน้ีผูอ้อกแบบยงัให้ความส าคญักบัส่วนของรายละเอียด โดยน าเศษผา้ท่ีถูกตดัท้ิงดว้ยความจ า
เป็นมาทบัซอ้นและเดินลายปักทบัเพื่อลวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
 กรณีศึกษาที่  2 ผลงานเคร่ืองแต่งกาย “ดินร้องไห้” ออกแบบโดย ทวีศักด์ิ จตุว ัน ได้รับรางวัล
ระดบัประเทศ Thailand Inno-Fashion Awards (TIFA 2014) ระดบันกัศึกษา [ท่ีมา :พิมพช์นก ศรีสุริยะมาตย]์ 
 

   
 

ภาพที ่5 และ 6  ผลงานดินร้องไห ้โดย ทวศีกัด์ิ จตุวนั 
ท่ีมา : http://thaicatwalk.com/ 
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 แนวคิดของผลงาน ดินร้องไห้ มาจากการพฒันาทุนปัญญาไทยเเห่งอิสานสู่งานออกเเบบนวตักรรม
เเฟชัน่ ทวีศกัด์ิเลือกใชภู้มิปัญญาผา้ไหมไทยทอมือจากทอ้งถ่ินท่ีเป็นบา้นเกิด โดยน าเอาจุดเด่นมาตีความใหม่ 
ผูอ้อกแบบมองวา่ผา้เเบบดั้งเดิมมีคุณค่า ความงาม และการใชง้านท่ีสามารถพฒันาไปตามยคุสมยัได ้ 
 แรงบนัดาลใจมาจากต านานเเห่งทุ่งกลุาร้องไห ้โดยผูอ้อกแบบดึงเอาลวดลายเเตกระเเหงของผืนดินแห่ง
น้ีมาถ่ายทอดผ่านการทอผา้ไหมด้วยเทคนิคการมดัหม่ีเเนวร่วมสมยั โดยเลือกใช้โครงชุดท่ีเรียบง่าย เน้นถึง
ลวดลายของผา้ทอท่ีแปลกใหม่  ซ่ึงผูอ้อกแบบมองว่าการต่อยอดน้ีสามารถเป็นแนวทางหน่ึงให้กบักลุ่มทอผา้
สามารถผลิตผา้ทอท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้และเป็นการอนุรักษ์กระบวนการ
ออกแบบการทอแบบดั้งเดิมใหสื้บทอดต่อไป 
 กรณีศึกษาที่ 3 เคร่ืองแต่งกาย “จกัสาน” ออกแบบโดย ปรุฬห์ลภย ์พฤกษโ์สภี วิทยานิพนธ์ มหาบณัฑิต 
นฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั [ท่ีมา :ไทยแคทวอลก์] 
 แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน คือ การน าเทคนิคจากการสานหวาย ไมไ้ผ่ ใบลาน มาน าเสนอ
แทนค่าใหม่ดว้ยการถกัร้อยผา้ฝ้ายทอแบบซาติน ซ่ึงจะเป็นการข้ึนเป็นรูปเคร่ืองแต่งกายท่ีแตกต่างจากการข้ึนดว้ย
การวางแพทเทิร์นรูปแบบทัว่ไปท่ีหลายคนคุน้เคย เพื่อท าให้เกิดรูปทรงใหม่ของเคร่ืองแต่งกาย จากเทคนิคภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม 
 

     
 

ภาพที ่7  8 และ 9  ผลงานจกัสาน โดย ปรุฬห์ลภย ์พฤกษโ์สภี 
ท่ีมา : http://thaicatwalk.com/?p=13737&page= 

 
 แรงบนัดาลใจของโครงเคร่ืองแต่งกายมากจาก ภาชนะประเภทเคร่ืองจกัสานหวายไมไ้ผ่ เช่น ขอ้ง ใส่
ปลา ไซ เอาไวด้กัสัตว ์และ เกา้อ้ีหวายแบบนางงามในอดีต น าส่ิงต่างๆเหล่าน้ีรวมถึงเทคนิค และลายขดัต่างๆท่ีมี
อยูเ่ดิม มาผสมผสานกนัใหเ้กิดเป็นรูปแบบใหม่ มีความเป็นอาวองการ์ด (Avant garde) จากความดั้งเดิมแบบไทยๆ 
 จากทั้ง 3 ผลงานจะพบวา่การน าภูมิปัญญามาปรับใชส้ าหรับสินคา้แฟชัน่ เร่ิมตั้งแต่การน ามาปรับใชใ้น
กระบวนการสร้างแนวความคิดของผลงาน ซ่ึงประเด็นต่างๆของภูมิปัญญาท่ีถูกหยิบยกมาใช้สามารถท าได้
หลากหลายวธีิ ดงัน้ี 

1. การความเป็นมา และเร่ืองราว (Back ground and Story) ของภูมิปัญญา 
 การใชเ้ร่ืองราวและความเป็นมาของภูมิปัญญามา เป็นการศึกษาถึงท่ีมาและเร่ืองราวท่ีเป็นบ่อเกิดของ

ภูมิปัญญา  แลว้น ามาตีความ พฒันาให้เหมาะกบับริบทปัจจุบนั อย่างเช่นผลงานหน้านาง ของจิรัฏฐ์ จากความ
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เป็นมาของการท าใชผ้ืนผา้เพ่ือห่อหุม้ร่างกายของคนในสมยัโบราณท่ียงัไม่มีเคร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งเช่นในปัจจุบนั 
ดงันั้นการสร้างตดัแพทเพทิร์นแบบท่ีท าทุกวนัน้ีจึงถูกแกปั้ญหาดว้ยการน าผา้มาห่อหุ้ม และพบัจบัจีบเพ่ือเขา้กบั
สรีระร่างกาย ซ่ึงภูกน ามาตีความสอดคลอ้งกบักระแสรักษโ์ลกในปัจจุบนั เป็นท่ีมาของแนวคิดในการไม่ตดัผา้ท้ิง
ท่ีท าใหเ้กิดเศษผา้  

2. การออกแบบโดยใชรู้ปแบบและรูปทรง (Pattern and Form) จากผลของภูมิปัญญา 
การออกแบบโดยดึงรูปแบบและรูปทรงของผลผลิต หรือผลิตภณัฑท่ี์มาจากภูมิปัญญามาใช ้ผูอ้อกแบบ

จะตอ้งศึกษาลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑด์งักล่าว ซ่ึงมีตั้งแต่รูปราง รูปทรง ลกัษณะเฉพาะ ลวดลาย พ้ืนผิว 
สัดส่วน รายละเอียด การจดัวางองคป์ระกอบ เป็นตน้ ซ่ึงผูอ้อกแบบสามารถตดัทอน พฒันาลกัษณะเหล่าน้ีตาม
ความถนดั ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของผลงานและยคุสมยัรวมถึงยงัสามารถน ามาผสมผสานกบัศิลปะอ่ืนๆ ไดอี้ก
ดว้ย ตวัอยา่งเช่นผลงาน จกัสาน ของปรุฬห์ลภย ์ท่ีนอกจากมีการใชก้รรมวิธีท่ีมาจากภูมิปัญญาแลว้ ยงัใชค้วาม
สอดคลอ้งของรูปทรงผลงานมาจากโครงร่างของเคร่ืองจกัสานท่ีท าให้ไดรู้ปทรงแปลกใหม่ท่ีไม่ค่อยไดเ้ห็นบน
โครงเคร่ืองแต่งกาย และถ่ายทอดถึงลกัษณะเด่นของภูมิปัญญาจกัสานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การออกแบบโดยใชว้สัดุ หรือวตัถุดิบ (Material) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา 
ผลผลิตต่างๆของภูมิปัญญาโดยทั่วไปจะมีการสร้างสรรค์ข้ึนจากวสัดุท้องถ่ิน ซ่ึงกลายมาเป็นส่ิงท่ี

เด่นชดัอยา่งหน่ึงของผลิตภณัฑภู์มิปัญญา เพราะในแต่ละทอ้งถ่ินการเลือกใชว้สัดุจะมีความแตกต่างกนัออกไป 
วสัดุจึงเป็นตวัส าคญัท่ีเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไดเ้ช่นกนั  การชูวสัดุเป็นหลกัในการออกแบบสินคา้แฟชัน่ เป็น
การน าส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงตามทอ้งถ่ินมาน าเสนอในรูปแบบใหม่ ตามความสามารถของผูอ้อกแบบ การท างานกบัวสัดุ
ควรศึกษาวสัดุนั้นอย่างลึกซ้ึง เช่น ขอ้ดี ขอ้เสีย คุณสมบติั ขอ้จ ากดัต่างๆ เป็นตน้ เพ่ือให้สามารถน าวสัดุนั้นมา
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ตวัอย่างของการน าเสนอวสัดุจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ผลงานดินร้องไห้ ของทวีศกัด์ิ ท่ี
น าเสนอความสง่างามของผา้ไหมมดัหม่ีในรูปแบบใหม่ได้อย่างน่าสนใจ เขาเลือกใชว้สัดุดั้ งเดิมประกอบกับ
กรรมวิธีดั้งเดิม แต่เพ่ิมการสร้างสรรคใ์นการท าลวดลายใหม่ๆ กลายเป็นเคร่ืองแต่งกายจากภูมิปัญญาท่ีดูทนัสมยั  
นอกจากการน าเสนอวสัดุแบบดั้ งเดิมแลว้ ผูอ้อกแบบยงัอาจใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพ่ือคุณสมบัติและมูลค่า
ใหก้บัวสัดุทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย 

4. การออกแบบโดยใชก้รรมวธีิหรือวธีิการ (Method) จากภูมิปัญญา 
เม่ือกล่าวถึงภูมิปัญญา ส่ิงแรกท่ีคนนึกถึงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของวิธีการของภูมิปัญญา วิธีการเหล่าน้ี

มาจากระบบการคิดและการทดลองท่ีสัมฤทธ์ิผลจริงจึงมีการต่อยอดและถ่ายทอดกนัมา นบัเป็นความชาญฉลาด
แลพไหวพริบของคนในสมยัโบราณในการคิดคน้ ในการออกแบบสินคา้แฟชัน่วิธีการเหล่าน้ีสามารถคน้หาได้
จากภูมิปัญญางานฝีมือต่างๆแลว้เลือกน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม โดยอาจผสมผสานเขา้กบัความงามทางศิลปะ 
แนวโนม้ในปัจจุบนั และเทคโนโลยเีพื่อสร้างความแปลกใหม่ได ้จะเห็นไดว้า่ทั้ง 3 ผลงานมีการน ากรรมวธีิจากภุ
มิปัญญามาปรับใช ้อย่างผลงานหน้านางใชก้รรมวิธีการท าเคร่ืองนุ่งห่มของสตรีในอดีตผสานเขา้กบัความเป็น
ปัจจุบนั ผลงานดินร้องไห้ใชก้รรมวิธีการทอไหมมดัหม่ีของอีสานมาประยกุตใ์ช ้และผลงานจกัสานใชก้รรมวิธี
การข้ึนรูปเคร่ืองจกัสานหวายมาดดัแปลงเป็นการข้ึนรูปเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงการน ากรรมวิธีจากภูมิปัญญามาปรับใช้
ผูอ้อกแบบควรศึกษากรรมวิธีต่างๆใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเพ่ือจะไดส้ามารถน ามาถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และประยกุตส์ร้างความแปลกใหม่ใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
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ภาพที ่10 แผนภาพวธีิการเบ้ือตน้ของการน าภูมิปัญญมาปรับใชใ้นสินคา้แฟชัน่ 
 

 ทั้งน้ี 4 วิธีการขา้งตน้สามารถน ามาผสมกนัได ้ตามความถนดัของผูอ้อกแบบเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของผลงาน ในการน าภูมิปัญญามาใชส้ าหรับการออกแบบควรมีการน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและแสดงถึง
เอกลกัษณ์ของภูมิปัญญา ซ่ึงหากคนรุ่นใหม่มีการน าภูมิปัญญามาต่อยอดอยูเ่สมอ การสืบต่อภูมิปัญญาจะสามารถ
เกิดข้ึนอยู่ได้ทุกยุคทุกสมยั โดยอาจมีรูปแบบในการน าเสนอท่ีแตกต่างกันไปตามบุคคล และช่วงเวลา เป็น
แนวทางหน่ึงในการสืบสานภูมิปัญญา 
 

5. สรุป 
 ด้วยวิถีชีวิตของผู ้คนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ส่งผลให้ภูมิปัญญาดั้ งเดิมถูกน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนันอ้ยลง แนวทางหน่ึงของวงการออกแบบท่ีจะช่วยถ่ายทอดและสืบต่อภูมิปัญญาเหล่าน้ี คือการน า
ภูมิปัญญาเขา้มาสู่การออกแบบตามยุคสมยั โดยในการน ามาใชผู้อ้อกแบบจ าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาภูมิปัญญา
เหล่าน้ี นอกจากศึกษาจากต ารา และผูเ้ช่ียวชาญ ยงัอาจมีการลงไปท างานร่วมกบัคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ
จะได้สามารถน ามาปรับใช้ในงานออกแบบได้ ซ่ึงความรู้ทักษะของภูมิปัญญาล าดับท่ีหน่ึงจึงถูกถ่ายทอดสู่
ผูอ้อกแบบในรูปแบบขององคค์วามรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาล าดบัถดัไป คือการท่ีผูอ้อกแบบน าภูมิปัญญา
เหล่าน้ีแสดงออกมาในรูปของผลงานตามความเช่ียวชาญของผูอ้อกแบบ ซ่ึงในขั้นน้ีจะมีการตีความ ปรับเปล่ียน 
ผสมผสาน เพ่ือสร้างความสมดุลยร์ะหวา่งความดั้งเดิมกบัยคุสมยั ซ่ึงการถ่ายทอดจะอยูใ่นรูปของแนวความคิด 
แรงบันดาลใจ และผลงานการออกแบบ การถ่ายทอดขั้นสุดทา้ยคือการถ่ายทอดสู่สาธารณะ เม่ือผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ การแสดงผลงานรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงในรูปแบบของขอ้มูลและส่ิงพิมพ ์จะไดถ่้ายทอดไปสู่ผูเ้สพย์
งานออกแบบน้ี ภูมิปัญญาจึงถูกถ่ายทอดไปยงัผูอ่ื้นต่อไป และหากเกิดจากขายในเชิงพานิชย์ การท่ีได้ท างาน
ร่วมกับคนในทอ้งถ่ินจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได ้รวมถึงสร้างก าลงัใจในการคงไวซ่ึ้ง                
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อไป ซ่ึงหากกระบวนการน้ีเกิดข้ึนเป็นวงจร ภูมิปัญญาดั้งเดิมจะสามารถสืบสานต่อไปผ่าน
ผลงานการออกแบบไดอ้ยูเ่สมอ 
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ภาพที ่11 แผนภาพล าดบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาผา่นผลงานการออกแบบ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผูบ้ริโภคยุค 4.0 ท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกับลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก

แนวคิดการตลาดยุค 1.0, ยุค 2.0 และ ยุค 3.0 จากการเป็นฝ่ายรับขอ้เสนอ คอยรับสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิต
เจ้าของแบรนด์ แบบ “Passive Consumer” มาเป็นผู ้คิด ผูร่้วมสร้างและเสนอด้วยมือตัวเอง ในลักษณะของ 
Prosumer ท่ีเป็นฝ่ายรุก “Active Prosumer”  ผูบ้ริโภคตอ้งการร่วมสร้าง (Co-creation) และแบ่งปันความเป็นมือ
อาชีพ (Professional)  มีความกระตือรือร้นในการน าเทรนด์ (Proactive) แสวงหาส่ิงใหม่ใหต้วัเองตลอดเวลา 
(Producer) ดว้ยการสร้างข้ึนใหม่ดว้ยตนเอง และหาค าตอบในทุกค าถามดว้ยตวัเองผ่านเคร่ืองมือบนส่ือออนไลน์
ทุกชนิด (Progressive) ส่วนการเขา้ถึงผูบ้ริโภคอาศยักลยทุธ์การมอบอรรถประโยชน์และสร้างความเก่ียวพนักบั
ผูบ้ริโภค  การด าเนินธุรกิจด้วยการคิดดีท าดีเพ่ือสังคมส่วนรวม  การสร้างปฏิสัมพนัธ์และการร่วมสร้าง (Co-
Creation)  และการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยอาศยั CRM System เพื่อการ
สร้างความส าเร็จใหเ้กิดข้ึนกบัแบรนด ์
 
ค าส าคญั: ผูบ้ริโภค 4.0 , การเขา้ถึง, การร่วมสร้าง, แบรนด ์
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study are : to understand  the prosumer in this era and to create strategies for 
reaching the prosumer.  The study shows  the consumer don’t want to be the passive consumers , but the want 
to be the active prosumer instate. They have characteristics of prosumer 4.0 such as Co-creation, Proactive, 
Producer, Professional and Progressive.  The strategies to reach the prosumer and  build  brand  are setting  
benefit  and  make it relevant to  prosumer , make good for society  that is good for business and brand, 
interactive and co-creation  and  CRM  to manage customer relationship, including the data and information 
associated with them. 
 
KEYWORDS: Consumer 4.0, Prosumer, Co-creation, Branding 
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1. บทน า 
การศึกษาผูบ้ริโภคและการสร้างความรักภกัดีให้เกิดข้ึนต่อแบรนด์และองค์กรเจ้าของแบรนด์ เป็น

ส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของธุรกิจและการตลาด  มีปรมาจารยด์า้นการตลาดกล่าวว่า 
“ผูบ้ริโภคและลูกคา้นั้นก็คือธุรกิจ” รวมทั้ง แซม วอลตนั บิดาแห่งการคา้ปลีก ประธานผูก่้อตั้ง Walmart พดูไวว้า่ 
“ลูกคา้คือเจา้นายท่ีแทจ้ริง และเขาสามารถไล่ทุกคนในบริษทัตั้งแต่ต  าแหน่งประธานบริษทัลงมาทั้งหมดออกจาก
ต าแหน่งได ้โดยการไปอุดหนุนบริษทัอ่ืนๆแทน”  

ผูบ้ริโภคในยุค 4.0 แตกต่างจากผูบ้ริโภคตามแนวคิดการตลาดยคุ 1.0 เป็นยคุท่ีการตลาดยึดสินคา้เป็น
ส าคญั “The Product Centric Era” เนน้การลดตน้ทุนการผลิตให้ต ่าท่ีสุด และขายในราคาถูกเพื่อใหผู้บ้ริโภคลูกคา้
จ านวนมากซ้ือได ้ยคุน้ีเป็นยคุทองของผูผ้ลิต ผูข้าย คุณค่าท่ีเนน้คือ Functional Value  

ส่วนแนวคิดการตลาดยคุ 2.0 เป็นยคุการตลาดเนน้ความส าคญัของผูบ้ริโภค “The Customer-Oriented 
Era” เน้นในการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภคแต่ละส่วนตลาด เกิดสินคา้หรือบริการให้
เลือกมากมาย  

แนวคิดการตลาดยคุ 3.0 มองผูบ้ริโภคในฐานะมนุษยท่ี์มีความคิด จิตใจ และจิตวญิญาณ เนน้การ 
ขบัเคล่ือนดว้ยค่านิยม “The Values-Driven Era” 

ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีแบรนดค์าดหวงัเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะท าให้การวางแผนการตลาด
และการส่ือสารแบรนดเ์พ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพ สามารถก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย และท าให้แบรนด์สามารถครอบครองใจของผูบ้ริโภคเป้าหมายในตลาดเหนือคู่แข่งขนั การเขา้ใจ
และเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งลึกซ้ึงโดยเฉพาะผูบ้ริโภคในยคุ 4.0 ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงผูซ้ื้อหรือผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีลกัษณะเพียง
แค่ “Consumer” แต่เหล่าผูบ้ริโภคดงักล่าวมีลกัษณะเป็น “Prosumer” เปล่ียนจากการเป็นฝ่ายซ้ือสินคา้ตามท่ีผูผ้ลิต
น าออกมาป้อนตลาดแบบเป็นฝ่ายรับ "Passive Consumer" มาเป็นลูกคา้ท่ีกระตือรือร้นในการออกแบบสินคา้และ
บริการท่ีเหมาะกบัตวัเอง เสมือนเป็นฝ่ายรุกแบบ "Active Prosumer"  

นอกจากนั้นความตอ้งการและพฤติกรรมในฐานะผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตามนวตักรรมเทคโนโลยี
การส่ือสารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชส่ื้อออนไลน์และเครือข่ายส่ือสังคม ดงันั้นการเขา้ใจและเขา้ถึงผูบ้ริโภคยุค 
4.0 จึงเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ในการวางแผนตอบสนองผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างถูกคน ถูกใจ ถูกท่ี 
และถูกเวลา 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อเขา้ใจลกัษณะของผูบ้ริโภคยคุ 4.0 ท่ีมีความเป็น Prosumer  
(2) เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคยคุ 4.0 และการบริหารความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภคยคุ 4.0 
 

3.  การเข้าใจผู้บริโภคยุค 4.0 
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร ท าใหไ้ร้พรมแดนในการกีดกั้นการไหลของขอ้มูลข่าวสาร 

ผูบ้ริโภคสามารถคน้หาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ ซ่ึงแตกต่างจากเดิมท่ีผูบ้ริโภคไม่
ใส่ใจในเร่ืองการหาขอ้มูล  การศึกษาท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคจากผลการวิจยัผูบ้ริโภคยุค 4.0 บางส่วนของ Asia 
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Insight Study 2016 by INTAGE  และ ส านกันโยบายและแผน ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์าร
มหาชน) และ บทความเก่ียวกบั Prosumer ในส่ือเอกสารต่างๆ ก่อใหเ้กิดมุมมองในการเขา้ใจผูบ้ริโภคยคุ 4.0 ดงัน้ี 

3.1 ผูบ้ริโภคสนใจการส่ือสารรูปแบบใหม่ๆผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสร้างเน้ือหาสารของ
ตนผา่นส่ือท่ีเปิดเสรีใหบ้ริการฟรีต่างๆ 

3.2  ผู ้บริโภคมีลักษณะเป็นกบฏ (Rebellion) ชอบลองของใหม่ ไม่ค่อยมีความภักดีมากเช่นเดิม 
ผูบ้ริโภคมีความซบัซอ้นข้ึน มีความอดทนต ่าลง และพร้อมท่ีจะเปล่ียนใจทุกเม่ือ 

3.3  แนวโนม้ในเร่ืองความแตกต่างดา้นเพศนอ้ยลง คือ มีความเสมอภาค   และทดัเทียมระหวา่งหญิงชาย 
3.4  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคสูงข้ึน มีความฉลาด ท าห้ Brand Loyalty ลดลง และเกิดความรู้สึกใน

ความแตกต่างระหวา่งแบรนดล์ดต ่าลง 
3.5  ผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุดในการท่ีจะสร้างสมการชีวิตท่ีสมบูรณ์ให้ได้คือ เร่ืองงาน ครอบครัว   

ความสุขและความบนัเทิงส่วนตวั (Triangle of Success) มองการสร้างความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานกบัชีวิต
ส่วนตวัมากกวา่ค่าตอบแทน 

3.6  ผูบ้ริโภคใส่ใจในสุขภาพ (Health Conscious)  
3.7  ผูบ้ริโภคมองแบรนด์วา่ไม่ไดส้มบูรณ์แบบทุกอยา่ง  แต่เป็นการยอมรับแบรนด์ท่ีมีความรับผิดชอบ 

รู้จกัขอโทษเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน และท าดว้ยความจริงใจ 
3.8  ผูบ้ริโภคจะคน้หาความจริงจากส่ิงท่ีแบรนดส่ื์อสาร กรณีท่ีสงสยัส่ิงท่ีแบรนดก์า้วอา้ง โดยท าตวัเป็น

นกัสืบขดุคุย้ความจริงมาน าเสนอ และอาจก่อใหเ้กิดกระแสบนโลกออนไลน์ 
3.9  ผู ้บริโภคต้องการร่วมสรรค์สร้างและแบ่งปัน  โดยเปล่ียนจากส่ิงท่ีท าเพ่ือขายผู ้บริโภค (To 

Consumer) เป็นแบรนดท่ี์ผลิตสินคา้ร่วมกบัผูบ้ริโภค (With Consumer) คือผูบ้ริโภคมีส่วนในการ Co-creation  
3.10 ผูบ้ริโภคก าหนดนิยามให้กบัวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง สร้าง Life Stories ของตนเอง เป็น Art 

of Living แทนท่ีจะด าเนินชีวิตคลอ้ยตามวิถีชีวิตและแบบแผนแบบเดิมๆ   หรือการสร้าง Crowd culture โดย 
ผูบ้ริโภคจะสร้างวฒันธรรมใหม่ ๆ ข้ึนเองอยูเ่สมอ ไม่มีแบบแผน และไม่จ าเป็นตอ้งสืบทอดต่อ ๆ กนัมา แต่เป็น
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนเอง 

 

นอกจากนั้นจากงานวจิยัของบริษทั INTAGE  ยงัพบผูบ้ริโภคในยคุ 4.0 มีลกัษณะดงัน้ี  
 Proactive มีความกระตือรือร้นในการน าเทรนด์ ตอ้งรู้เร่ืองส าคญัๆเป็นคนแรกๆ ไม่อยูน่ิ่งเฉย

ต่อการหาค าตอบท่ีไม่รู้อยูต่ลอดเวลาโดยการใชส่ื้อออนไลน์คน้หาค าตอบ 
 Producer เสาะแสวงหาส่ิงใหม่ให้ตวัเองตลอดเวลา เพ่ือให้เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงใหม่ ๆ บน

โลกเสมอ และอาจลงมือท าหรือสร้างข้ึนใหม่ดว้ยตนเอง  
 Professional ผูบ้ริโภคมีความเป็นมืออาชีพ ฉลาด รอบรู้ ไม่รอให้ใครมาบอกอะไร เช่ือตวัเอง

และกลุ่มคนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกวา่แบรนด ์
 Progressive หาค าตอบในทุกค าถามดว้ยตวัเองผา่นเคร่ืองมือออนไลน์ทุกชนิด พร้อมตั้งค  าถาม

เสมอ ไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ และขยนัหาค าตอบ  
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 จากการศึกษาผูบ้ริโภคดงักล่าวท าให้เกิดความเขา้ใจและเห็นแง่มุมท่ีสามารถน ามาหาวิธีการท่ีเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคยคุ 4.0 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยทุธ์และ
เคร่ืองมือการส่ือสารสร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภคอยา่งตรงเป้าหมาย 
 

 
4. กลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภค  
 ความส าเร็จของแบรนด์และธุรกิจมีปัจจยัจากตวัแปรท่ีส าคญัคือผูบ้ริโภค และในยคุของผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะเป็น Active Prosumer ตอ้งอาศยักลยทุธ์การเขา้ถึงท่ีสอดคลอ้งกบัผลวจิยัท่ีคน้พบมาของส านกัต่างๆ ดงัน้ี 
 4.1 กลยทุธ์มอบอรรถประโยชน์และสร้างความเก่ียวขอ้งแบรนดก์บัผูบ้ริโภค  

แบรนด์ท่ีคนรักไม่ได้มาจากภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) หรือ แก่นของแบรนด์ (Brand 
Substance) เท่านั้น แต่มาจากความเก่ียวขอ้งของผูบ้ริโภค (Consumer Relevancy)  สามารถเช่ือมโยงและน าเสนอ
ประโยชน์อะไรบา้งท่ีมอบให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้ สร้างความเก่ียวพนักบัความรู้สึกผูบ้ริโภค ให้ผูบ้ริโภครู้สึก
เองว่าเป็นส่ิงท่ีต้องการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีแบรนด์ยดัเยียดน าเสนอ อย่างกรณีของ Facebook เน้นกลยุทธ์การสร้าง
ผลิตภณัฑแ์ละการมอบประสบการณ์ท่ีดี ดึงดูดใจผูใ้ช ้โดยสามารถเช่ือมโยงกบัเพ่ือนๆไม่วา่จะอยูท่ี่ใด หรือไม่ได้
ติดต่อกนัมานานก็สามารถพบเจอรู้ข่าวกนัและกนับน Facebook  (ถนอมศกัด์ิ จิรายสุวสัด์ิ,  2557: 178) 

โอลิเวอร์ กิตติพงษ ์วรีะเตชะ ผูเ้ช่ียวชาญวางแผนกลยทุธ์และส่ือสารแบรนด์ บริษทั Y&R กล่าววา่ 
‘ววิฒันาการแบรนดส์มยัใหม่ท่ีมุ่งหวงัผลต่อเป้าประสงคเ์ชิงพฤติกรรมตอ้งพิจารณาไม่เพียงแค่ Perceived Image  
and Brand Personality การใส่ใจในส่วนผสมของการสมัผสัไดถึ้งอรรถประโยชน์ (Perceived Performance) หรือ 
ความเก่ียวขอ้งแบรนด ์(Brand Relevancy) มีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่กนั’ (สืบคน้เม่ือ 13 พ.ย. 2559, จาก    
http://www.brandbuffet.in.th/)  

4.2 กลยทุธ์คิดดีท าดีเพ่ือสงัคมและส่วนรวม 
แบรนด์ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคในยคุน้ีตอ้งมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  คิดดีท าดีเพื่อ

สังคม แบรนด์และธุรกิจก็มีลกัษณะ WIN-WIN  แต่ผูบ้ริโภคจะต่อตา้นบริษทัท่ีไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่
ยุติธรรมต่อแรงงาน มีขอ้ก าหนดกีดกันคนบางกลุ่มในการจ้างงาน ดังเช่นธนาคารแห่งหน่ึงก าหนดการรับ
พนกังานเฉพาะบางสถาบนัการศึกษา ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ถึงกบัประกาศจะถอนเงินออกจากธนาคาร หรือก่อ
ผลกระทบทางลบต่อสงัคมส่วนรวม   แบรนด์และธุรกิจจึงตอ้งเปล่ียนมาคิดดีและท าส่ิงท่ีดีกบัสงัคม  หากส่ิงใดดี
ต่อสังคมแลว้ สังคมก็จะตอบรับกลบัมาดว้ยการมาซ้ือสินคา้และบริการของบริษทัเหล่านั้น ดงัท่ี ฟิลิป คอตเลอร์ 
กล่าววา่ “What’s good for business is good for society เป็น What’s good for society is good for business”   

4.3 กลยทุธ์การสร้างปฏิสมัพนัธ์ (Interaction)  และ การร่วมสร้าง (Co-Creation)  
 การสร้างแบรนด์ในยคุ 4.0 จ าเป็นตอ้งท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัสินคา้หรือบริการ  การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัแบรนด์ ดว้ยการสร้างจุดสัมผสักบัแบรนด์ (Brand Touchpoints) ในทุกช่องทาง
ทุกรูปแบบ เพ่ือให้ผู ้บริโภครู้จักกับแบรนด์ สร้างความผูกพัน และการมีส่วนร่วมในการสร้างสินค้าหรือ
นวตักรรมท่ีมาจากส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเห็นปัญหา ความตอ้งการของตนแลว้น าความคิดนั้นมาร่วมสร้างกบับริษทั อาทิ 
บา้นท่ีมีปัญหาเร่ืองค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งจ่ายจ านวนเงินสูงๆในแต่ละเดือน เม่ือติดตั้งแผงโซล่าเซลลเ์พื่อผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตยไ์วใ้ชเ้อง และหากมีเหลือใชส้ามารถขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า จึงเป็นการก่อให้เกิดผลดีลด



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

1255 

ค่าใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัเป็นการช่วยเร่ืองทรัพยากรอีกดว้ย ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
ผา่นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีสะสมมา  ทุกคนสามารถเป็นไดท้ั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เป็นการ
เปิดกวา้งในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและความส าเร็จของแบรนด ์
 4.4 กลยทุธ์การบริหารความสมัพนัธ์ (CRM)  
 การดูแลผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้เป็นรายบุคคลโดยเสนอผลประโยชน์ท่ีตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการ โดยค านึงถึง
มูลค่าตลอดช่วงชีวิต (Customer Life Value) เป็นมูลค่าท่ีลูกคา้จะใชก้บัเราตลอดช่วงชีวติ คิดจากความถ่ีท่ีลูกคา้มา
ใช้บริการและช่วงเวลาทั้ งหมดท่ีลูกคา้จะมาใชใ้นอนาคต โดยอาศยัระบบการบริหารจดัการ CRM System ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

 คน (People) ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีท า ลูกคา้ถามอะไรตอบได้ มีทักษะ ในงานท่ีท า และมี
จิตส านึกดา้นการบริการ (Service mind) 

 กระบวนการ (Process) ต้องท าให้ผู ้บริโภคได้รับคุณค่าจากประสบการณ์ ด้วยความง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ในทุกจุดสมัผสัแบรนด์ จนเกิดความรู้สึกผกูพนักบัแบรนด ์ 

 เทคโนโลยี (Technology) การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าหรือผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้
เทคโนโลย ีและมีการน าขอ้มูลมาใชใ้นการบริหาร CRM  ดว้ยคุณภาพขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั 
ครบถว้น เขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้  และค านึงถึงการรักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ 

 นอกจากกลยทุธ์ท่ีกล่าวมา การเขา้ใจและเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้โดยอาศยันวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเจาะเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคลูกคา้เป้าหมาย  การเก็บสถิติเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของคนท่ีเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ อาทิ Google Analytics ช่วยให้มองเห็นว่ากลุ่มเป้าหมาย เป็นใคร รวมทั้ งติดตาม
ประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา ด้วย Google Adwords หรือโปรแกรมการโฆษณาอ่ืนๆ ด้วยขอ้มูลน้ีท าให้
สามารถทราบวา่ ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตม์าจากช่องทางใด มีเพศ อาย ุภูมิล าเนาเป็นอยา่งไร เขา้ชมเวบ็ไซตน์านแค่ไหน 
และตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือไม่ ฯลฯ และหลงัจากท่ีเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบมีการแสดงผลออกมาในลกัษณะ
ของรายงาน หรือการท่ี Dtac พฒันาระบบ Dtac Network Analytics ด้วยงบประมาณกว่า 500 ลา้นบาทเพื่อให ้  
เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ได้มากข้ึน อนัเป็นการตอกย  ้าภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีเข้าใจลูกค้าท่ีมาพร้อม
โครงข่าย 4G ท่ีเร็วท่ีสุดบนแบนด์วิชท่ีกวา้งท่ีสุด และน าไปใช้วางแผนการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคลูกคา้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

5. สรุป 
 ผูบ้ริโภคยคุ 4.0 เป็นกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการมีบทบาทในการออกแบบและผลิตสินคา้มากข้ึน และเป็นลูกคา้ท่ีมี
ความเป็นมืออาชีพ และหนัมาสนใจซ้ืออุปกรณ์เพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการใชเ้อง ในลกัษณะ D.I.Y  เป็นการหลอม
รวมเป็นส่ิงเดียวกนัของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการส่ือสาร กระแส
ค่านิยมทางสังคม จึงเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สินคา้และบริการข้ึนดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้น
ความประหยดัเป็นอีกตวัแปรท่ีส าคญั ผูผ้ลิตเจา้ของแบรนด์สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัโมเดลทาง
ธุรกิจได ้โดยผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนจากการเป็นฝ่ายซ้ือสินคา้ตามท่ีผูผ้ลิตน าออกมาป้อนตลาดท่ีเรียกว่า 
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"Passive Consumer" มาเป็นลูกคา้ท่ีกระตือรือร้นในการออกแบบสินคา้และบริการท่ีเหมาะกบัตวัเอง หรือ "Active 
Prosumer" 

แนวโนม้ของผูบ้ริโภค "Prosumer" ยิ่งเพ่ิมมากข้ึนในสังคม แบรนดจึ์งจ าเป็นตอ้งศึกษาเก็บขอ้มูลเชิงลึก
ของผูบ้ริโภค มีความเขา้ใจ และคน้หากลยทุธ์วิธีการให้ผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้เขา้มามีบทบาทในการก าหนดสร้าง
สินคา้และบริการในรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการมากข้ึน มอบอรรถประโยชน์ท่ีมีความเก่ียวพนักบัผูบ้ริโภค  การ
ด าเนินธุรกิจดว้ยการคิดดีท าดี และการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงส่งผลให ้
แบรนดป์ระสบความส าเร็จและยัง่ยนืต่อไป 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
 6.1 การศึกษาเก่ียวกบัผูบ้ริโภคในยคุ 4.0 ยงัมีประเด็นท่ีแยกยอ่ยควรแก่การศึกษาเรียนรู้ โดยการจดัแบ่ง
ตาม Generation แต่ละกลุ่ม อาจท าให้เห็นภาพของผูบ้ริโภคท่ีชดัเจนในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์
และผูป้ระกอบการในการวางแผนเขา้ถึงแต่ละกลุ่มโดยตรง 
 6.2 การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีเป็น Active Prosumer แบบลึกซ้ึงในดา้นของกิจกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงวนั 
ความสนใจเฉพาะของคนกลุ่มน้ี และความคิดเห็นต่อสงัคมส่วนรวม รวมทั้งแรงบนัดาลใจในการท าส่ิงต่างๆแบบ
มืออาชีพ  
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